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Introdución

A Axenda 2030 de Desenvolvemento
Sustentable, aprobada en setembro de 2015
por todos os países de Nacións Unidas, é o
instrumento que rexerá os programas de
desenvolvemento mundiais ata o ano 2030.
Os Estados asinantes comprometéronse a
mobilizar os medios necesarios para a súa
implementación. A Axenda 2030 expón 17
obxectivos (ODS) e 169 metas de carácter
integrado
que
abarcan
os
ámbitos
económico, social e ambiental.

A Axenda Urbana Española “é a folla de
roteiro que vai marcar a estratexia e as
accións para levar a cabo ata 2030, para
facer das nosas vilas e cidades ámbitos de
convivencia
amables,
acolledores,
saudables e concienciados. Constitúe un
verdadeiro “menú á carta” para que todos
os actores, públicos e privados, que
interveñen nas cidades e que buscan un
desenvolvemento
equitativo,
xusto
e
sustentable desde os seus distintos campos
de actuación, poidan elaborar os seus
propios Plans de Acción”.

O Plan de Acción da Axenda 2030 foi
aprobado polo goberno de España en xuño
de 2018 e nel, partindo da análise e
diagnóstico da situación dos ODS en España,
exponse unha serie de accións en forma de
políticas públicas, medidas, gobernanza,
seguimento e avaliación, a través das cales se
poñerá en marcha a Axenda 2030 de forma
inmediata. Unha das políticas máis
relevantes identificada polo goberno de
España como política panca, orientada a
acelerar a implementación dos ODS, é a
Axenda Urbana Española (en diante, AUE).

A Axenda Urbana Española é o marco
estratéxico que, na súa consideración de
Política Nacional Urbana, propón unha visión
integrada, holística e transversal das vilas e
cidades para alcanzar un desenvolvemento
sustentable e integrado desde unha
perspectiva económica, social e ambiental e
de conformidade cos 10 obxectivos
estratéxicos que define e que están aliñados
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Cuantitativamente, a partir dos datos e
indicadores mais relevantes obtidos de
fontes estatísticas oficiais e dos datos e
indicadores descritivos da Axenda Urbana
Española, o que permite comparar, por cada
un dos indicadores, a situación do municipio
de Ames en relación a outros municipios de
tamaño similar. A análise cualitativa
abordouse a partir dos instrumentos de
planificación estratéxica xeral e sectorial do
Concello, cuxos contidos están aliñados cos
obxectivos xerais da Axenda Urbana
Española e, polo tanto, cos ámbitos
temáticos obxecto de análise. A información
foi complementada con dúas roldas de
entrevistas tanto co persoal técnico como
político con competencias en cada un dos
dez ámbitos temáticos.

coas axendas urbanas internacionais. Só
mediante o impulso da elaboración dos plans
de acción locais, ou axendas urbanas locais,
dentro do marco da mesma será posible a
súa implementación efectiva e xerar a
necesidade de que os municipios conte con
verdadeiras estratexias de desenvolvemento
a medio e longo prazo. O desenvolvemento
da Axenda Urbana de Ames, contribuirá a
evidenciar o compromiso municipal cos ODS
da Axenda 2030 e, máis concretamente co
ODS 11 e coa implementación da Axenda
Urbana Española.
Neste contexto, o primeiro paso a dar de cara
ao futuro deseño da Axenda Urbana de Ames
é a análise e diagnose da situación actual
do municipio, obxecto do presente
documento.

A finalidade da análise e diagnose que se
presenta a continuación é a identificación
dos principais problemas, retos e aspectos de
mellora que ten que afrontar o Concello de
Ames para promover un municipio más
sustentable, resiliente e integrador.

A diagnose da situación actual do concello de
Ames abórdase en relación a cada un dos dez
obxectivos estratéxicos da Axenda Urbana
Española, constituíndo cada un deles un
ámbito temático diferenciado. Cada un
destes 10 ámbitos temáticos analízase desde
o punto de vista cuantitativo e cualitativo.

“é a folla de roteiro que vai marcar a estratexia e as accións
para levar a cabo ata 2030, para facer das nosas vilas e cidades
ámbitos de convivencia amables, acolledores, saudables e
concienciados”.
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Territorio, paisaxe e biodiversidade

A. Análise xeral
A1. Ámbitos temáticos AUE
1.1. Modelo territorial
1.1.1. Área urbana e dinámicas territoriais.
A fin de garantir unha diagnose integrada, transversal e completa do municipio de Ames,
consolidando unha fonte de información -e identificación de potencialidades, problemas e retos
do territorio-, este primeiro punto deberá de abordar unha análise dende unha escala
supramunicipal -neste caso, a nivel de área urbana-, para posteriormente por o foco na escala
municipal e urbana.
O municipio de Ames, segundo o último Atlas estatístico das áreas urbanas de España (2020),
forma parte da área urbana de Santiago, xunto cos municipios de Santiago de Compostela e Teo,
seguindo a delimitación xa proposta en anteriores versións deste documento. Este territorio
sitúase sobre a depresión meridiana que percorre Galicia de sur a norte, atópase nunha posición
central en relación co sistema urbano galego e formando parte do corredor atlántico galego que
enlaza as áreas urbanas situadas entre Ferrol e a fronteira portuguesa e vertebra as áreas
económica e socialmente máis dinámicas da Galicia actual, articulándose a través da autoestrada
AP-9 e da rede ferroviaria de alta velocidade.
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Este corredor, xunto coas áreas urbanas interiores ten continuidade no norte de Portugal ata a
rexión urbana de Porto e a cidade de Aveiro, formando o Eixo Atlántico do noroeste peninsular, un
dos grandes sistemas urbanos da Península Ibérica.

Ao igual que as restantes áreas urbanas
galegas -exceptuando Lugo-, a área urbana
conformada por Ames, Santiago e Teo
atópase baixo a cota de 300 metros, na
penetración do rio Ulla cara ao interior de
Galicia, inserida nunha rede fluvial que
vencella este territorio, a través do val do Sar,
coa Ría de Arousa.
No modelo de continuos urbanos (González
Harguindey, 2015) percíbese a orixe rural do
concello de Ames, na permanencia dos
asentamentos tradicionais que se estenden
por todo o termo municipal, pero, ao mesmo
tempo destacando os novos asentamentos
urbanos, fundamentalmente os núcleos de
Milladoiro e Bertamiráns, os crecementos
urbanos a través da rede viaria e a extensión
dun continuo suburbano por todo o val da
Maía.

Penetración das cotas 100 e 300 metros en
relación ao sistema urbano. Fonte: J.G. Harguindey.
Elaboración propia.

Esta estrutura do asentamento urbano, que configura toda a metade sur do termo municipal,
establece unha gran continuidade dos procesos de urbanización cos concellos limítrofes: o núcleo
de Milladoiro cara Santiago de Compostela (só interrompido polos grandes noiros da rede viaria)
e cara o concello de Teo. E no caso de Bertamiráns formando xa unha conurbación coa parte máis
urbana do concello de Brión. A influencia da rede viaria queda patente na medida en que as dúas
grandes polaridades urbanas -Milladoiro e Bertamiráns- se desenvolven ao longo das vías AC-543
e N-550, que conectan o territorio municipal coa capital galega.
Nunha óptica de área urbana, destaca a cidade de Santiago de Compostela, cunha forte
polarización no conxunto territorial. Complementariamente, destaca tamén o corredor urbano de
Os Tilos-Cacheiras, no municipio de Teo. E a unha escala maior os núcleos de Sigüeiro (en Oroso,
ao norte) e de Negreira, ao oeste. Este último limítrofe con Ames e vinculado ao mesmo a través
de Bertamiráns.
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Modelo de densidades e continuos urbanos. Fonte: J.G. Harguindey. Elaboración propia.

Os núcleos de Milladoiro e Bertamiráns desenvólvense con tipoloxías edificatorias moi densas de
mazá pechada -especialmente no primeiro caso- e en menor medida de bloque aberto. Na área
territorial intermedia entre estes dous espazos urbanos, así como na contorna do municipio con
Santiago de Compostela, que xeograficamente coincide co Val da Maía, prodúcese unha forte
dispersión urbana, ao aparecer salpicadas polo territorio unha serie de pequenas urbanizacións
residenciais de vivenda unifamiliar, en localizacións con boa accesibilidade, e multitude de
vivendas unifamiliares dispersas. A área norte do municipio, con moita menos densidade
poboacional e edificatoria, está dominada por asentamentos rurais e vivendas unifamiliares
dispersas.
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Por outra banda, cabe sinalar que a presencia de actividades económicas especializadas no
concello de Ames, concentradas no parque empresarial de Milladoiro, limitando co concello de
Santiago, con actividades como o sector audiovisual, as TICs e a distribución e loxística,
fundamentalmente. Á escala do conxunto da área urbana, a localización da actividade
empresarial aparece moi concentrada no municipio de Santiago de Compostela -polígonos do
Tambre, Sionlla, etc.- e, complementariamente, noutras zonas de posterior creación, como
Sigüeiro ou O Pino.

En canto á evolución demográfica, da análise comparada dos municipios que compoñen a área
urbana, -Ames, Santiago e Teo- entre 1900 e 2011, pódense observar dous períodos claros: de 1900
a 1991, onde despunto o crecemento da capital galega, e un segundo período, desde 1991 ata hoxe,
onde se rexistra un cambio de tendencia, na cal Ames comeza acelerado crecemento de
poboación, seguido de Teo, mentres que Santiago comeza a perder habitantes. En apenas dúas
décadas (1991-2011), Ames triplica a súa poboación e, en conxunto co municipio de Teo
congregaban un terzo da total da área urbana.

Evolución poboación municipal 1900-2011
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38.270

49.191

55.553

57.165

70.893
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105.851

93.381

95.397

Ames

7.097

7.271

7.334

7.602

9.153

9.425
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9.833

9.166

9.864

17.737

29.106

Teo

7.036

7.194

7.496

7.998

8.930

9.242

9.848

11.179

10.986

13.066

14.894

18.472

ÁREA
URBANA

38.253

39.102

40.700

53.870

67.274

74.220

76.610

91.905

113.847

128.781

126.012

142.975

Evolución poboación municipal 1900-2011 (Censos). Fonte: INE. 2021. Elaboración propia.

Concretamente, Ames experimenta durante o período 1991-2011 o maior aumento porcentual de
poboación da súa historia, un 271%, e sitúese de maneira clara como o segundo municipio con
máis poboación da área. Para comprender mellor a magnitude do incremento da poboación de
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Ames en tan curto período basta comparar que, en 1991, Teo tiña 3.000 habitantes máis que Ames,
mentres que 20 anos despois este último superaba en 10.000 habitantes a poboación do primeiro.

Evolución poboación municipal 1900-2011 (base 100)
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Á espera dos datos do censo de 2021, o padrón anual indícanos que o cambio de tendencia que
se empezou a observar en 1991, mantense: Ames sigue o seu ascenso e xa supera os 30.000
habitantes (32.104, INE 2020), Teo estáncase (18.632), e Santiago segue sen superar a barreira dos
100.000 que alcanzou en 1991 e perdeu 10 anos despois (97.848). Este cambio de tendencia, unido
á continuada influencia económica de Santiago na área urbana na que se encontra Ames, dá lugar
a unha serie de retos de futuro que requirirán profundas políticas públicas, como é o caso do
aumento no fluxo diario de persoas desde Ames -e Teo- cara Santiago por motivos laborais.

2004

2011

2020

Ames

20.840

100%

28.852

138%

32.104

154%

Teo

16.428

100%

18.266

111%

18.632

113%

Santiago de Compostela

92.298

100%

95.207

103%

97.848

106%

ÁREA URBANA

129.566

100%

142.325

110%

148.584

115%

Evolución da poboación nos municipios da área urbana de Santiago, 2004-2020 (Padrón). Fonte: INE.
Elaboración propia.

Na escala urbana, a comparativa das pirámides poboacionais mostra que unha composición
claramente diferente entre Ames e Santiago, que presenta maiores similitudes co municipio de
Teo, despuntando os sectores de poboación de mediana idade.
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Comparación Pirámide de Poboación
2004-2020 Ames

Comparación Pirámide de Poboación
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A nivel de escala urbana, evidenciase o peso poboacional da capital galega, sendo máis numerosos
os cohortes de poboación maior de 60 anos, que aqueles de menos de 20 anos. Así mesmo, a
comparativa das pirámides da área urbana para os anos 2004 e 2020 mostran a mesma poboación
avellentada. Mentres que, para os municipios de Ames e -en menor medida, Teo-, si se evidencia
un incremento da poboación en idade de formar novos núcleos familiares.

Comparación Pirámide de Poboación 20042020 Teo
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Pirámides de poboación 2004-2020 nos municipios da área urbana. Fonte: INE 2021. Elaboración propia.
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urbana no seu conxunto: un inmediato, que é
a xestión sustentable do fluxo diario de
desprazamentos -en especial das persoas en
idade activa que se dirixen a un posto de
traballo que en moitos casos non se atopa no
seu municipio de residencia-; e un segundo, a
medio prazo, que terá lugar cando chegue a
xubilación do actual 30% de poboación de 40
a 54 anos de Ames, o que implicará
necesidades asistenciais, de servizos ou de
lecer, moi diferentes ás actuais.

No caso de Ames, ao comparar a pirámide de
poboación do 2020 coa de 2004, apréciase
claramente o incremento poboacional que
seguiu experimentando o municipio durante
este período. Aínda que se atopan unhas
cohortes máis numerosas na franxa de idade
de entre 30 a 60 anos, o que correspondería
ao avellentamento natural da poboación
residente -como no caso de Santiago-, en
2020
estamos
ante
unha
pirámide
poboacional dinámica, onde a porcentaxe de
menores de 14 anos (17%) supera a
porcentaxe de poboación maior de 65 anos
(13%).

O mapa de densidade de poboación a nivel
de sección censual do ano 2017, os maiores
crecementos concéntranse en núcleos de
alta densidade, que superan os 1.500
habitantes por km2, como Bertamiráns,
Milladoiro.

Aínda que cabe sinalar que a franxa de idade
de 40 a 54 anos alcanza xa o 30% da
poboación, o que nos volve a falar dos dous
grandes retos, xa citados, que afectan á área
.

A nivel de área urbana, móstrase o
predominio da cidade de Santiago na súa
área central, diminuíndo cara ao sur, con
valores por encima dos 400 hab./km2, así
como a área de Cacheiras, onde se forma un
crecemento de carácter lineal vinculado á
estrada que une Santiago e A Estrada. Así
mesmo, no borde exterior da área urbana,
aparecen núcleos illados de alta densidade
de poboación como Negreira, Sigüeiro ou
Brión.
Densidade de poboación 2017 a nivel de sección
censual. Fonte: INE 2021. Elaboración propia.
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Variación de poboación 2010-2020 por entidade de poboación
2010
Nome
Santiago de
Compostela
O Milladoiro

2020

Municipio

Total

Homes

Mulleres

Total

Homes

Mulleres

Vrel

Santiago

78.550

36.286

42.264

81.695

37.654

44.041

104,0%

Ames

11.359

5.458

5.901

13.348

6.358

6.990

117,5%

Bertamiráns

Ames

7.166

3.519

3.647

8.949

4.291

4.658

124,9%

Os Tilos

Teo

2.159

1.060

1.099

1.988

974

1.014

92,1%

Cacheiras

Teo

2.251

1.115

1.136

1.351

649

702

60,0%

Fixo

Teo

577

289

288

891

431

460

154,4%

Aldea Nova

Ames

898

438

460

867

427

440

96,5%

San Marcos

Santiago

826

371

455

770

335

435

93,2%

Roxos

Santiago

320

154

166

723

348

375

225,9%

A Ramallosa
Outeiro do
Castiñeiriño

Teo

543

284

259

699

361

338

128,7%

Santiago

534

259

275

519

250

269

97,2%

Índice de avellentamento 2017 a nivel de sección censual. Fonte: INE 2021. Elaboración propia.

As proxeccións do índice de avellentamento da poboación proporcionadas polo IGE para o
período 2019-2035, indican unha forte tendencia de avellentamento da poboación, pasando dun
índice medio para o ámbito de estudo do 113,4, a valores próximos ao dobre, o que derivará en que,
a proxección de idade media, aumente dos 44,8 anos, aos 49,6.

Proxeccións indicadores de avellentamento 2020-2035

Índice de envellecemento
Índice
de
sobreavellentamento
Índice de dependencia
global
Idade media

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2035

113,4

120,5

129,4

140,6

153,2

169,2

186,2

203,9

212,6

17,3

17,8

17,1

16,4

16,2

16,7

17,2

17,7

17,9

51,8

52,6

53,4

54,2

55

56,4

57,8

60

61,4

44,8

45,4

46,1

46,8

47,5

48,1

48,8

49,3

49,6

O tamaño medio do fogar, seguindo a tendencia xeral, veu decaendo nas últimas décadas,
especialmente en ámbitos urbanos, pero máis recentemente e de maneira brusca debido ao
avellentamento da poboación, nas contornas rurais. No ámbito de estudo -área urbana de
Santiago-, localízanse os maiores valores desta variable nos municipios de Ames e Teo, con valores
superiores a 3, mentres que os menores se atopan no núcleo urbano de Santiago. Os valores
intermedios, con indicadores superiores a 2,50, aparecen especialmente no ámbito meridional da
área urbana, coincidindo en gran medida coa distribución espacial do índice de avellentamento.
Isto mostra o fenómeno de como a poboación en idade de ter descendencia se sitúa
especialmente no concello de Ames.
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A proxección do tamaño medio do fogar para o período 2018-2033, realizada polo IGE, prevé un
lixeiro aumento do tamaño medio do fogar para toda Galicia, pasando do 2,6 actual, ao 2,64, unha
tendencia basicamente estable. Con todo, para a área urbana de estudo, exponse un escenario
onde se daría un fenómeno inverso: o tamaño medio do fogar mostraría unha significativa
diminución, pasando do 2,55 actual, ao 2,46 de 2033, cun forte aumento dos fogares unipersoais
especialmente de maiores de 65 anos.
O efecto combinado do avellentamento xunto coa diminución do tamaño medio do fogar, sinalan
como un posible reto de futuro á asistencia ás persoas maiores que viven soas.

Proxección do tamaño medio do fogar 2018-2033
2,7
2,65
2,6
2,55
2,5
2,45
2,4
2,35

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Galicia

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

156 Área de Santiago

Proxeccións do tamaño medio do fogar 2018-2033. Fonte: INE e elaboración propia.

En canto á distribución da actividade económica, o escaso tecido empresarial que presenta Ames
-xunto co tecido existente en Teo, e ao grandísimo peso de Santiago de Compostela- provoca que
unha gran maioría de poboación en idade activa, que representa aproximadamente o 74% da
poboación en Ames, teña o seu posto de traballo na capital galega, tendo que desprazarse
diariamente entre dous municipios, provocando un importante reto de presente para a área
urbana: lograr unha mobilidade áxil, económica e sustentable entre os tres municipios que a
compoñen. Isto ten unhas consecuencias que exceden o ámbito territorial de Ames e incumben
a toda a área urbana; engadido aos escenarios de poboación xa vistos en puntos anteriores, onde
a poboación en idade activa de Ames -e Teo-, aumenta, fronte a perda desta poboación da cidade
central perdía habitantes.

Por outra banda, tanto no PXOM como no Plan sectorial de áreas empresariais, contémplase a
creación dun novo solo empresarial na contorna de Bertamiráns, o sector S-22 Portanxil-Pegariños
de solo urbanizable

13

AXENDA URBANA 2030

.

Parques empresariais existentes e previstos.
Fonte: IET, Xunta de Galicia. Elaboración propia

Poñendo o foco no municipio de Ames e no seu modelo de asentamento, en primeiro lugar,
destaca unha elevada diferenza entre o norte e o sur do municipio, aparecendo unha estrutura de
aldeas en nebulosa e un crecemento en forma de filamento cuxo eixo é a estrada a Negreira no
primeiro caso, mentres que ao sur da antiga estrada que une Santiago con Noia - onde se localiza
o núcleo de Bertamiráns, que supera os límites administrativos municipais, expandíndose cara
Brión- conforma un continuo urbano de media e baixa densidade, composto de núcleos rurais
tradicionais, novos crecementos espontáneos de vivenda unifamiliar, crecementos lineais
seguindo a rede viaria capilar ou novas urbanizacións.

Modelo de densidades e continuos urbanos. Municipio de Ames. Fonte: J.G. Harguindey. Elaboración propia.

Este espazo finaliza na parte suroriental do municipio polo crecemento lineal de moi alta
densidade do núcleo de Milladoiro, sobre a estrada a Pontevedra, que xa se transformou nun
tecido urbano de mazás pechadas. Na súa contorna atópase o parque empresarial de Milladoiro.
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1.1.2. Instrumentos de ordenación do territorio.

Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra e
Ferrol-.

O marco legal da ordenación do territorio en
Galicia establéceo a Lei 1/2021, do 8 de
xaneiro, de ordenación do territorio de
Galicia. Para iso dispón os seguintes
instrumentos de ordenación do territorio: as
directrices de ordenación do territorio; os
plans territoriais (integrados ou especiais); os
plans sectoriais; e os proxectos de interese
autonómico.

As DOT definen a área urbana conformada
por Ames-Santiago de Compostela-Teo
como ‘nodo de calidade urbana’ sinalando a
súa condición de capital de Galicia, con
implicacións en canto a representatividade e
crecemento dos servizos administrativos e a
súa afirmación como destino turístico
cultural de carácter internacional, apoiada
nos seus valores históricos e no acertado da
súa planificación urbanística. O seu carácter
nodal deriva da súa posición central no
sistema urbano galego e en relación ás
infraestruturas aeroportuarias e ferroviarias.
Indícase a necesidade de estratexias de
cualificación da área urbana, aínda que sen
establecer unha delimitación territorial e
administrativa precisa da mesma.

As Directrices de Ordenación do Territorio
de Galicia (DOT), aprobadas o 10 de febreiro
de 2011, definen o modelo territorial da
Comunidade
Autónoma
de
Galicia,
establecendo, en relación ao sistema urbano,
os ámbitos supramunicipais de planificación
e
programación
de
infraestruturas,
equipamentos e servizos. Este instrumento
establece ademais a xerarquía territorial dos
asentamentos urbanos, formando os dous
primeiros niveis xerárquicos: as rexións
urbanas -A Coruña-Ferrol e Vigo-Pontevedrae as áreas urbanas -Vigo, A Coruña, Ourense,

Área urbana de Santiago de Compostela. Fonte: Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia, 2011
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A ordenación territorial das áreas urbanas corresponde aos plans territoriais integrados, sendo
estes os “instrumentos dirixidos á organización de áreas xeográficas supramunicipais que, ben por
presentar características homoxéneas, ben polo seu tamaño e relacións funcionais demanden
unha planificación dos usos do solo, das actividades produtivas, das infraestruturas ou dos
equipamentos de tipo comarcal e de carácter integrado”. Os ámbitos dos PTI debesen estar
definidos nas DOT, aínda que as actualmente vixentes -anteriores á Lei 1/2021- non os establecen.
Por tanto, non existe actualmente ningún instrumento de planificación territorial que se ocupe de
ordenar a área urbana de Santiago no seu conxunto.
O Plan sectorial da rede viaria de Santiago, Ames e Teo, aprobado o 24 de xullo de 2003,
propoñía unha serie de accións agrupadas en tres tipoloxías: novos viarios de alta capacidade e/o
longo percorrido encamiñados á mellora da articulación viaria interurbana (cinto oeste e conexión
N-550/A-9/Autovía de Lavacolla); pequenos viarios de conexión urbana e periurbana para
desconxestionar as travesías (variante de Aradas e vial de conexión N-525/N-634/Autovía de
Lavacolla); e un grupo de actuacións orientadas á mellora da calidade e seguridade viaria en zonas
urbanas e rurais da comarca (Terceiro carril A-9; liberar de peaxe novos tramos da A-9; 4º
movemento na ligazón de Cornes; variante Pontepedriña-Cornes-Romero Donallo; variante C-543
en Roxos). Unha parte destes viarios previstos están a día de hoxe en funcionamento: dous tramos
do cinto oeste (a AC-522, que circunvala o núcleo de Ou Milladoiro (Ames) entre Pardiñas e As
Galanas (Teo) e a AG-58, entre Cacheiras (Teo) e a AG-59); a ampliación da AP-9 coa ligazón á
Cidade da Cultura ou as novas variantes e ligazóns na zona de Cornes e Pontepedriña.
O Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais, aprobado o 30 de abril de 2014,
contempla, a nivel de área urbana, un total de 24 áreas empresariais (12 en Santiago de
Compostela, 3 en Ames, 2 en Boqueixón, 1 no Pino, 3 en Oroso, 1 en Teo e 2 en Vedra). De entre
estas, 8 estaban en funcionamento na data de aprobación do Plan, cunha superficie total de 255
ha; 2 en execución (234 ha); 7 en tramitación (228 ha), 2 en estudo (74 ha); e 5 constituían novos
chans delimitados (296 ha). En total, 1.087 ha de chan empresarial distribuído de modo desigual:
unha gran concentración de polígonos na zona norte da cidade de Santiago; unha serie de áreas
empresariais distribuídas no concello de Ames e outros concellos limítrofes; e dous enclaves
estratéxicos, en Sigüeiro e O Pino. No caso concreto de Ames os parques empresariais
contemplados son un existente (P. E. Novomilladoiro, 323.000 m²), un en estudo (Ampliación P. E.
Novomilladoiro, 135.617 m²) e outro delimitado (P. E. De Portanxil, 495.388 m²).
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1.2. Patrimonio e paisaxe
1.2.1. Patrimonio cultural e natural.
Ames é un territorio rico en patrimonio cultural, destacando espazos como Ponte Maceira,
catalogado como BIC, ademais de contar con importantes edificacións relixiosas -en forma de
igrexas-, enxeñería civil -pontes como o de Aguapesada ou o propio de Ponte Maceira-,
arquitectura señorial -numerosos pazos, en mans privadas-, xacementos arqueolóxicos destacando castros, petróglifos e mámoas- así como unha notable arquitectura popular, en forma
de núcleos rurais tradicionais, cuxo estado de conservación é moi desigual entre as diferentes
aldeas. Débese destacar tamén o paso de ata tres variantes do Camiño de Santiago polo termo
municipal; por unha banda o Camiño a Fisterra -o que máis percorrido abarca dentro dos límites
municipais-, o Camiño Portugués -que discorre por Milladoiro- e o Camiño de Muros e Noia. Por
outra banda, dentro da rede de patrimonio natural, destaca o LIC Río Sar.
Segundo o catálogo do Plan Xeral de Ordenación Municipal, os elementos patrimoniais do
municipio de Ames serían: Cruceiros (65), Edificios (64), Elementos singulares (18), Escudos (9),
Fontes (93), Lavadoiros (63), Muíños (54) e Xacementos Arqueolóxicos (62). Como elementos BIC,
va a destacar o mencionado Ponte Maceiras así como un pequeno anaco do ámbito de protección
do BIC do castro de Altamira situado no municipio de Brión. En calquera caso, débese ter en conta
que este catálogo é do ano 2002.
Por outra parte o concello de Ames xunto cos de Brión, Santiago, Teo e Val do Dubra forman parte
do proxecto Parque Compostela Rupestre, nunha das zoas de arte rupestre mais ricas de Galicia e
que ten por obxectivo achegar ao público este patrimonio.

Elementos patrimoniais no municipio de Ames e na súa contorna. Fonte: Plan básico autonómico de
Galicia.
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1.2.2. Paisaxe urbana e rural.
O Catálogo das paisaxes de Galicia enmarca o territorio de Ames dentro da Gran Área Paisaxística
Central, que, á súa vez, a efectos da catalogación, se subdivide en oito comarcas paisaxísticas. Na
comarca paisaxística de Terra de Santiago-A Barcala (7.2), a maiores de Ames, sitúanse demais
municipios de carácter metropolitano como Santiago, Teo e Brión, así como os municipios de
Vedra; parte de Boqueixón, Padrón, Rois e Negreira, ou A Baña e Val do Dubra. As principais
unidades de paisaxe que configuran o territorio da área urbana na que se enmarca Ames son as
seguintes:

•

Unidades con tipo de paisaxe urbana, para as cales, as Directrices de paisaxe
promoven unha xestión que favoreza a compactidade e a diversidade de usos compatibles
co residencial, integrando a edificación contemporánea.

•

Unidades con tipo de paisaxe rururbano -diseminado-, que ocupan as áreas
periféricas dos núcleos urbanos, estendéndose a través do Val da Maía e as súas
prolongacións. As Directrices buscan aquí que os asentamentos e as construcións
intégrense na paisaxe, planificados segundo as necesidades de desenvolvemento e
buscando o seu compactidade e uns asentamentos rurais que conserven as súas
características tradicionais, mantendo o carácter propio do núcleo preexistente e a súa
vinculación á contorna, conservando e valorizando as edificacións tradicionais.

•

Unidades con tipo de paisaxe de agrosistema intensivo -plantación forestalaparecendo, en xeral, entrelazadas co ámbito rururbano. As Directrices promoven
harmonizar unha silvicultura produtiva cunha paisaxe de calidade estética -mestura de
especies e idades, bordos harmónicos, etc.-, ademais duns espazos forestais xestionados
mediante unha planificación forestal, considerando criterios paisaxísticos e buscando
diversidade de usos e valores.

•

Unidades con tipo de paisaxe de agrosistema intensivo -mosaico agroforestal-,
estendido polo conxunto do ámbito da área urbana, aínda que de maneira fragmentada.
As Directrices expoñen un mosaico agroforestal no que se recupere a variedade estética e
textural, e os valores ecolóxicos asociados, con transicións harmónicas entre usos que
respecten a vexetación e os sistemas de peche existentes nos lindes, e no que se promova
a consolidación e expansión de especies autóctonas variadas que doten ao mosaico de
diversidade ecolóxica.

•

Unidades con tipo de paisaxe de matogueira e rochedo, que aparecen dispersas por
todo o ámbito de área urbana, xeralmente ao redor dos montes. As Directrices promoven
a conservación a través dunha actividade agropecuaria que manteña espazos vivos e
resilientes ante as dinámicas de abandono e a proliferación de especies invasoras,
mediante criterios produtivos ecoloxicamente viables e contribuíndo a unha paisaxe de
calidade natural e variedade de texturas.
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1.3. Infraestruturas verdes e azuis
1.3.1. Elementos existentes.
Segundo o indicado no SIOSE, na Área Urbana coexisten un total de 21 tipos de chans diferentes,
para unha superficie total de 45.988 hectáreas. O máis estendido son os prados e cultivos,
ocupando o 25% desta superficie total (11.516 hectáreas), aínda que ao sumar todos os elementos
de chan que compoñen o monte, comprobamos que é maioritario ao ocupar 25.901 hectáreas, o
56% da superficie total, dividíndose en monte alto, que ocuparía un 28% da superficie total (13.101
hectáreas), e monte baixo, que ocuparía o 18% (8.112 hectáreas). Así, a área urbana, presenta un
solo dominado en máis da metade da súa superficie por montes, quedando un cuarto do total
ocupado por prados e cultivos.
Por outra banda, a rede viaria de alta capacidade, que viu un gran desenvolvemento na área
urbana durante as últimas décadas, está a producir unha gran fragmentación do espazo a nivel
ambiental, especialmente na periferia sur. En canto ao sistema ambiental da área urbana, cabería
destacar, en primeiro lugar, os espazos pertencentes á Rede Natura 2000. Neste caso,
establécense tres ámbitos ZEC nas proximidades da área urbana de Santiago, dúas deles
relacionados co río Tambre (Río Tambre, de 583 ha, e Esteiro do Tambre, de 1.582 ha), e un ámbito
relacionado cos ríos Ulla-Deza (Sistema Fluvial Ulla-Deza, de 1.633 ha). O ZEC do Río Tambre
engloba os espazos asociados á cunca media do Tambre. O Esteiro do Tambre comeza no fondo
da ría de Muros e Noia, internándose curso arriba polo tramo baixo do río Tambre.
Así mesmo, a área urbana inclúe tres AEIP (Áreas de Especial Interese Paisaxístico) da Estratexia
Galega da Paisaxe, así como outras catro no límites norte e oeste, e unha máis no límite sur. As
Torres de Altamira, situadas no municipio de Brión, supoñen unha atalaia sobre ou Val dá Maía. O
Monte do Pedroso, punto elevado ao NON da cidade de Santiago, forma un miradoiro sobre esta.
A Carballeira de Bando, situada ao leste da cidade, na parroquia do mesmo nome, é unha zona de
interese de bosque autóctono.
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Concentracións parcelarias e montes comunais. Fonte: IET Galicia. 2016. Elaboración propia.

Bertamiráns,
así
como
diversos
emprazamentos do curso do río Tambre.

Nos límites da área urbana protéxense varias
zonas asociadas ao río Tambre: no límite
oeste os Muíños de Ons, asociados ao Rego
dous Chavielos, preto da súa desembocadura
no Tambre; Ponte Maceira, entre Ames e
Negreira,
constitúe
un
conxunto
monumental ao redor do río; Portomouro, en
Val do Dubra, no límite norte da área,
interesante polo seu bosque de ribeira. En
Chaián atopámonos outro bosque de ribeira
asociado ao Tambre. No extremo sur da área
urbana sitúase o AEIP de Baixo Ulla-Xirimbao,
ligada ao río Ulla entre os municipios de Teo
e A Estrada. Por outra banda, a delimitación
de áreas inundables destaca o curso fluvial do
Sar, recollendo as brañas situadas ao sur de

Os elementos citados, presentan unha
carencia de conectividade que permita
configurar unha verdadeira malla verde
territorial, con todo, si sería razoable pensar
que estes elementos existentes no territorio
poidan chegar a constituír a base para o
establecemento dunha infraestrutura verde
de escala territorial para a área urbana. Neste
sentido, cabería destacar a potencialidade do
río Sar como gran conector ambiental e
columna vertebral que permita dotar dunha
estrutura territorial ben articulada.
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Infraestrutura verde na área urbana de Santiago de Compostela. Escala 1:250.000. Fonte: Estratexia de
Infraestrutura Verde de Galicia. Elaboración propia.

Se ben no núcleo de Milladoiro os elementos para a conformación dunha infraestrutura verde se
sitúan en posicións máis periféricas, e polo tanto requirirían da creación dunha rede de rúas verdes
arboradas que puidesen actuar de conectores, no caso de Bertamiráns a rede hídrica atravesa e
estrutura o núcleo urbano. E neste caso, resulta máis determinante a rexeneración da Chaira da
Condomiña, que forma parte do ZEC Sistema Fluvial Ulla-Deza, e nas inmediacións do núcleo de
Bertamiráns conforma un amplo ámbito arborado inundable de alto valor ecolóxico, así como
para o control de inundacións.
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Elementos para a definición dunha
infraestrutura verde en Milladoiro. Fonte:
Estratexia de Infraestrutura Verde de Galicia.
Elaboración propia.

Elementos para a definición dunha
infraestrutura verde en Bertamiráns. Fonte:
Estratexia de Infraestrutura Verde de Galicia.
Elaboración propia.

1.3.2. Instrumentos de planificación.
O Concello de Ames non conta con ningún instrumento para a planificación e xestión das
infraestruturas verdes e azuis. Tampouco existe ningún outro a escala da área urbana de Santiago
no seu conxunto.
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A2. Marco de gobernanza:
As políticas territoriais supoñen desde o punto de vista da gobernanza un dobre reto: por unha
banda, a coordinación vertical entre administracións con diferentes competencias sobre o
territorio e a coordinación horizontal entre municipios dunha mesma área urbana ou
metropolitana, onde as dinámicas sociais, económicas e territoriais superan o ámbito
administrativo estrito dun só municipio. Ademais destes dous retos vencellados ao papel das
administracións, existe o de canalizar a participación da sociedade civil na toma de decisións
sobre o territorio.

Desde o punto de vista da administración, cabe sinalar estes tres niveles:

•

Nivel estatal (AGE): Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Ministerio
para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.

•

Nivel autonómico (Xunta de Galicia): Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda; Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Consellería do Medio Rural;
Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

•

Nivel local (Administración local): Concello de Ames e Deputación Provincial da Coruña.
De cara ao establecemento de políticas e procesos de planificación a escala de área urbana, é
fundamental a coordinación, en primeira instancia cos concellos limítrofes de Santiago de
Compostela e Teo, e tamén con outros concellos da área de influencia da cidade como: Brión
ou Negreira.
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B. Datos descritivos AUE
ÁMBITO TEMÁTICO 1: TERRITORIO, PAISAXE E BIODIVERSIDADE
DATOS DESCRITIVOS RELACIONADOS

Código

Nome

D.01

Variación da poboación 2007-2017 %

D.02

Territorio e diversidade de hábitats

D.02.a

Valor

RANGO: municipios entre 20.000
e 50.000 habitantes
Valor 1º
Valor
Valor 3º
Cuartil
Medio
Cuartil

15.0

-1.8

2.7

8.0

Superficie de cobertura artificial (%)

10.3

5.0

13.0

29.0

D.02.b

Superficie de cultivos (%)

21.23

9.2

23.7

42.7

D.02.c

Superficie de zona forestal e devesas (%)

64.0

13.7

30.4

50.9

D.03

Superficie de explotacións agrarias e forestais
Superficie municipal destinada a explotacións
agrarias e forestais (%)
Superficie municipal destinada a explotacións
agrarias e forestais respecto ao solo urbano e
urbanizable delimitado da cidade (%)
Superficie do solo non urbanizable %

0.02

0.02

0.11

0.29

0.37

0.11

0.9

3.65

92.8

68.0

85.5

93.6

3.9

1.6

2.8

5.1

160.7

40.5

57.0

81.6

79.5

9.5

28.2

55.9

80.8

21.0

29.5

41.6

188.4

18.3

36.3

67.3

163.5

14.2

29.9

59.5

134.6

8.0

19.4

37.5

53.7

4.1

13.2

31.1

D.03.a
D.03.b
D.04
D.05
D.06
D.07
D.08

Superficie verde (ha por cada 1.000 hab)
Densidade de poboación en solo urbano
(hab/ha)
Solo urbano descontinuo (%)

D.17

Densidade de vivenda (viv/ha)
Porcentaxe de áreas de solo en
desenvolvemento %
Porcentaxe de solo urbanizable delimitado %
Superficie de solo previsto para uso residencial
(%)
Superficie de solo previsto para actividades
económicas (%)
Superficie de infraestruturas de transporte

D.17.a

Superficie infraestruturas de transporte (ha)

96.0

53.8

99.7

199.9

D.17.b

Superficie infraestruturas de transporte (%)

1.1

0.9

1.6

3.1

D.32

Variación do número de fogares 2001-2011 (%)
Crecemento do parque de vivenda 2001-2011
(%)
Vivendas previstas en áreas de
desenvolvemento respecto ao parque de
vivenda (%)
Número de vivendas previstas en áreas de
desenvolvemento (viv/1000 hab)
Figura do planeamento urbanístico vixente no
municipio
Data da figura de planeamento urbanístico
vixente
Axenda urbana, planeamento estratéxico e
Smart cities

76.7

24.1

35.6

51.6

76.7

14.5

23.1

35.0

67.6

9.6

21.4

46.2

339.8

49.1

110.5

238.1

PXOM

-

-

-

2002

1994

2001

2007

-

-

-

-

D.ST.02
D.ST.03
D.ST.04
D.ST.05

D.33
D.ST.06
D.ST.07
D.37
D.38
D.39
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Da lectura dos datos descritivos da Axenda Urbana Española (AUE), que comparan indicadores en
municipios de entre 20-50.000 habitantes, despréndese que o territorio municipal presenta unha
baixa porcentaxe de explotacións agrarias e forestais, unha baixa porcentaxe de cobertura
artificial do solo, unha elevada dean densidade de vivendas e poboación en solo urbano e unha
elevada proporción de solo non urbanizable.
Destes datos pódese desprender a necesidade manter controlada a dispersión urbana e de
consolidar a produtividade das actividades primarias para manter a vitalidade do territorio.
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C. Análise DAFO
C1. Análise interna
DEBILIDADES:
D.01. A contorna do Val da Maía -entre os núcleos de Bertamiráns e Milladoiro- presenta unha
gran dispersión de vivendas unifamiliares que configuran uns espazos edificados nos que resulta
complicado estender as dotacións e servizos urbanos en condicións equiparables ás dos núcleos
de maior densidade. A maiores, resulta difícil dotalos de transporte público, de maneira que
son uns territorios completamente dependentes do automóbil privado.

D.02. A metade norte rural, e en especial o sector noroeste de Ames está moi pouco integrado
na dinámicas da área urbana e presenta o perfil poboacional moi avellentado e con unha
previsión de evolución demográfica negativa.

D.03. Segmentación da poboación por idade no territorio da área urbana que provoca que,
mentres o municipio de Santiago mostra un perfil de poboación avellentado, en Ames os nenos
e mozos teñan un peso moi significativo. Isto derivará en necesidades de tipo económico e social
moi dispares.

D.04. Forte dependencia do automóbil privado consecuencia do modelo de asentamento e
pautas de localización residencial dos grupos poboacionais en idade activa.

D.05. A paisaxe agraria tradicional foi drasticamente transformada polos procesos de
concentración parcelaria que, ademais, deron soporte á implantación de vivendas unifamiliares
dispersas.

D.06. A ausencia de instrumentos de ordenación territorial que coordinen a planificación
conxunta do territorio da área urbana supón unha incapacidade para tomar decisións de
planificación que permitan resolver problemáticas comúns. Os únicos instrumentos de carácter
supramunicipal son de carácter sectorial e non comprehensivo.

AMEAZAS:
A.01. Incremento da demanda de vivenda unifamiliar illada por parte dalgúns perfís
poboacionais da área urbana, que podería derivar nun incremento da dispersión da poboación.

A.02. Tendencia ao abandono do rural -especialmente da poboación máis nova e formada- que
dificulta a posta en valor do territorio e a renovación das explotacións agrícolas e gandeiras.

A.03. Tendencia á substitución de superficies agrarias fértiles por explotacións forestais de
baixo valor engadido debido aos baixas custos de mantemento.
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A.04. Modelo de asentamento que consecuencia unha certa insustentabilidade económica
debido ao aumento do custo dos combustibles fósiles, imprescindibles para garantir a
mobilidade nas áreas dispersas do municipal, ligado á reducida sustentabilidade ambiental.

C2. Análise externa
FORTALEZAS:
F.01. O municipio de Ames contén dous de núcleos urbanos densos e poboados -Milladoiro,
Bertamiráns-, moi próximos á capital galega e incorporados ás súas dinámicas, posibilitando o
desenvolvemento dunha estratexia territorial, que conseguise unha maior complexidade
funcional, mediante a mobilidade en transporte público, converténdoos en nodos dun modelo
urbano policéntrico. Ademais presentan unha configuración física que favorece a mobilidade
peonil e en transporte público.

F.02. A área urbana, no seu conxunto, presenta unhas proxeccións de evolución demográfica
positiva, aínda que moderada, dentro dun contexto galego de descenso xeneralizado da
poboación.

F.03. O corredor ecolóxico do río Sar, presenta extraordinarias condicións para converterse nun
elemento estruturante da área urbana, integrando o municipio de Ames con Santiago de
Compostela a nivel ambiental e territorial.

OPORTUNIDADES:
O.01. Incremento da valoración social da produción local e dos produtos km.0 que podería
favorecer a posta en produción de territorios hoxe en estado ou perigo de abandono.

O.02. Existencia dun marco normativo autonómico, estatal e europeo sensible á preservación
da paisaxe e máis limitativo de prácticas non favorables para o territorio como a xeneralización
do monocultivo forestal ou outras.

O.03. A existencia de solo agrícola procedente da concentración parcelaria podería ser o
soporte para xerar unha nova paisaxe produtiva e poñer en valor o chan periurbano, ben
conectado coa cidade.

O.04. A promoción das políticas de infraestrutura verde, desde diferentes instancias
gobernamentais, supón, no caso do Concello de Ames e da conxunto da área urbana de
Santiago, unha oportunidade para vertebrar ambiental e territorialmente o territorio.
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D. Principais problemas e retos.
RETO 1.1: Necesidade de establecer un modelo territorial asumido polo conxunto
de administracións que interveñen na área urbana, mediante a consolidación e
articulación dun modelo policéntrico de asentamentos.
A dispersión urbana produce un consumo non sustentable do solo, xerando unha maior
mobilidade en vehículo privado e favorecendo a segmentación social do territorio. Non caso da
área urbana, evidenciase unha maior intensidade no ámbito do Val da Maía, nos municipios de
Ames e Teo. A carencia dun modelo territorial establecido e consensuado entre os distintos
concellos da área urbana, xunto con determinadas preferencias sociais, poderían favorecer unha
maior dispersión dá poboación, a insustentabilidade ambiental e unha maior ineficiencia
enerxética e económica. Por outra banda, a localización de dous núcleos urbanos consolidados no
concello, así como de outras polaridades marcadas na área urbana é, en principio, favorable de
cara á articulación conxunta e relación funcional.
Estes datos implican a necesidade dun modelo, o cal favorecerá a sustentabilidade ambiental,
fomentando o uso do transporte público e a activación económica e social do territorio. Así
mesmo, este modelo deberá de reforzar os núcleos urbanos densos -Bertamiráns e Milladoiro-,
favorecendo a súa complexidade funcional, e, con elo, incrementando a súa autosuficiencia, ligado
a un funcionamento en rede da área urbana.

RETO 1.2: Necesidade dunha revitalización do espazo rural que implique a súa
reactivación produtiva, dinamización social e posta en valor do patrimonio
cultural e natural.
As áreas rurais do municipio de Ames sofren -especialmente na parte norte do termo municipalun proceso continuado de despoboamento, así como dunha crecente dependencia consecuencia do progresivo envellecemento da poboación existente e abandono das actividades
produtivas- que deriva na perda de solo agrícola e na súa substitución por plantacións forestais
de baixo valor engadido. Ao mesmo tempo, nestes espazos existe un patrimonio arquitectónico e
natural de interese.

RETO 1.3: Necesidade de favorecer a conectividade ambiental do conxunto da
área urbana, mediante unha rexeneración ambiental, que teña a rede hídrica e,
en especial, ao río Sar como eixo estruturador.
Algunhas zonas do municipio presentan carencias de espazos verdes de proximidade. Ao tempo
que, Ames presenta, a través dos ríos Sar e Tambre, posibilidades de establecer corredores
ambientais de dimensión metropolitana e cun alto valor ecolóxico.
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02

Modelo de Cidade

A. Análise xeral
A.1. Ámbitos temáticos AU
2.1. Modelo urbano
2.1.1. Morfoloxía urbana
Ames presenta unha poboación total de 31.993 habitantes -segundo datos do INE para o ano
2021-, os cales se distribúen entre un total de 116 núcleos ou entidades de poboación, de maneira
heteroxénea entre o termo municipal.
En relación á distribución de poboación no termo municipal, apenas o 73% das entidades
poboacionais superan os 100 habitantes, mentres que os núcleos de Bertamiráns e Ames, con
8.895 e 13.243 habitantes respectivamente -núcleos urbanos do Concello de Ames- congregan o
75% da poboación. Así mesmo, mentres que o 25% restante sitúanse entre os 100 e os 500
habitantes, agás o núcleo de Aldea Nova, con 876 habitantes.
Así mesmo, no relativo ao modelo de cidade en Ames, a súa principal singularidade é a presencia
de dous núcleos urbanos claramente consolidados, como son Bertamiráns -ámbito no cal se
sitúan as funcións administrativas do Concello- e Milladoiro, máis próximo á capital galega, e cuxo
crecemento foi debido, en parte, consecuencia natural da expansión e crecemento urbano de
Santiago de Compostela, xunto ao encarecemento da vivenda na capital, formando un continuo
supramunicipal.
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Ademais destas dúas áreas urbanas, o actual Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ames recolle
outras dúas áreas delimitadas como solo urbano de baixa densidade: as urbanizacións de As
Mimosas e Aldea Nova; áreas de carácter estritamente residencial de baixa densidade. Tamén
aparecen algúns solos urbanizables xa desenvolvidos co mesmo modelo urbano de baixa
densidade como o caso de Agro do Muíño ou Pedra Dourada.
No relativo a antigüidade da edificación, a lectura da idade do parque edificado a unha escala
municipal mostra unha estrutura tradicional de núcleos de carácter rural, sobre a cal se
superpoñen paulatinamente novas formas de crecemento, de carácter urbano ou rururbano,
xerando espazos de baixa e media densidade, nos cales a función residencial convive con usos
industriais, comerciais e terciarios.
Poñendo o foco nos núcleos urbanos, o rápido crecemento de poboación experimentado en Ames
nos últimos 30 anos evidénciase na existencia de dous núcleos urbanos relativamente recentes,
onde predomina un parque edificado actual, onde a ampla maioría das edificacións son
posteriores ao ano 80.
En relación ao modelo de asentamentos de Ames, analizando a evolución do conxunto de
entidades poboacionais, evidénciase a orixe rural do conxunto, entre o cal, historicamente, dábase
unha certa homoxeneidade entre os núcleos. Non obstante, esta tendencia comeza a variar con
un acelerado proceso de crecemento, desenvolvéndose os actuais núcleos urbanos de
Bertamiráns -crecendo en torno á AC-543, principal acceso a Santiago desde Noia- e Milladoiro en torno á actual estrada N-550, que liga as cidades galegas de Santiago de Compostela,
Pontevedra e Vigo-, comezando a súa expansión nos primeiros anos da década de 1990.

Consecuentemente,
paralelamente
ao
crecemento destas áreas ou núcleos urbanos,
experiméntase
un
decrecemento
das
entidades poboacionais situadas ao norte do
municipio, de carácter máis rural. Os datos do
censo de vivendas dos anos 2001 e 2011 (INE)
-a falta de datos detallados para este último
ano- evidencian como característica más
relevante un importante aumento da vivenda
unifamiliar na contorna de Bertamiráns.

Ademais, entre ambos núcleos urbanos,
destaca un espazo intermedio -apoiado no
Val do Río Sar- caracterizado pola aparición
de vivenda unifamiliar nas súas distintas
formas e tipoloxías -de carácter tradicional,
por ocupación directa do parcelario agrícola
o mediante urbanizacións-. Así mesmo, a
construción do parque empresarial de Novo
Milladoiro xerou una bolsa de solo para
actividades económicas no municipio, a día
de hoxe practicamente colmatada.

Dende a perspectiva da tipoloxía da
edificación, nos núcleos de Milladoiro e
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disfuncións
debido
a
unha
menor
accesibilidade a estes equipamentos e
dotacións,
favorecendo
a
mobilidade
motorizada. Non obstante, nunha segunda
fase se desenvolvemento, tratáronse de
corrixir estas carencias, xerando solos para os
novos
equipamentos
mediante
o
desenvolvemento de solos urbanizables Así
mesmo,
este
proceso
acelerado
de
edificación do territorio, xerou certas
carencias no territorio, especialmente en
materia de conectividade entre os distintos
tecidos identificados no conxunto territorial.
En calquera caso, o crecemento actual destes
dous núcleos xa supera os límites municipais
de Ames: no caso de Milladoiro cara Santiago
e Teo, e no caso de Bertamiráns cara Brión (O
Tremo).

Bertamiráns predomina a vivenda colectiva,
tanto en mazá como en bloque aberto, tal e
como se evidencia na lectura dos datos
aportados pola Dirección Xeral de Catastro,
mentres que nas áreas de carácter rural
predomina a vivenda unifamiliar.
O rápido crecemento experimentado en
Ames, xunto co seu modelo de crecemento
baseado na clasificación de grandes bolsas
de solo urbano, dificultou, nunha primeira
fase, a obtención de parcelas dotacionais nos
núcleos urbanos. Como consecuencia,
formouse unha coroa exterior a estes núcleos
nas cales se situaron os equipamentos
educativos e deportivos, favorecidos por un
menor prezo do solo nestas áreas,
provocando
a
súa
vez,
importantes

Núcleo de Bertamiráns. Tipo de edificación e Idade da edificación. Fonte: Catastro e elaboración propia.
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Núcleo de Milladoiro. Tipo de edificación e Idade da edificación. Fonte: Catastro e elaboración propia.

2.1.2. Equipamentos e servizos básicos.
Tal e como se avanzaba, Ames mostra dous polos ou áreas de dotacións e de servizos, consecuente
á presencia de dous núcleos urbanos no concello de Ames; un primeiro polo situado en
Bertamiráns -albergando a Área Deportiva Municipal, o IES de Ames, o CEIP A Maía e a Escola
Infantil Municipal O Bosque-, en torno a estrada AC-544, e moi próximo ao nodo da AG-56, e un
segundo polo de servizos situado ao borde occidental de Milladoiro, congregando unha segunda
Área Deportiva Municipal, a Casa da Cultura e o IES de Milladoiro. Así mesmo, os propios centros
urbanos de Milladoiro e Bertamiráns equipamentos e servizos, especialmente en el caso de
Bertamiráns, núcleo o cal que concentra os equipamentos de tipo administrativo.
A escala municipal, evidéncianse tamén certas polaridades, mediante a presencia de pequenos
locais sociais e/ou pistas deportivas, así como campos de festa, xeralmente localizados nas
contornas das igrexas e cemiterios parroquias, conformando pequenos polos ou áreas de
actividade nun amplo conxunto de urbanización difusa e dispersa. Como exemplo ou mostra
destas centralidades destacan o conxunto dotacional en San Mamede (Piñeiro), Biduído de Abaixo
(Biduído), Covas ou Ameixenda.
Nunha análise sectorial, no tocando aos equipamentos e dotacións de carácter educativo, as
administracións local e autonómica fixeron grandes esforzos, dotando ao municipio de garderías
-de elevada demanda nun concello cun crecemento demográfico positivo e cun elevado
porcentaxe de poboación nova-, con cinco instalacións públicas nos centros urbanos,
complementadas coa oferta privada. En canto aos centros de educación infantil e primaria,
localízanse un total de catro centros públicos no territorio: dous vencellados aos núcleos urbanos
-situados na coroa periférica ou rururbana dos mesmos- como son Ventín, na coroa periférica de
Milladoiro e A Maía en Bertamiráns; xunto cun terceiro e cuarto centro en Agro do Muíño e A
Barouta, ao norte, na parroquia de Ames. Os dous centros de educación secundaria sitúanse nas
áreas periféricas dos principais núcleos de poboación. Hai, ademais, no concello dúas escolas

33

AXENDA URBANA 2030

unitarias. Complementariamente, existe o centro concertado Alca, no núcleo de Biduído de Arriba,
que conta con educación infantil, primaria e secundaria.

Cobertura dos centros de educación infantil e primaria. Fonte: elaboración propia.

Cobertura dos centros de educación secundaria. Fonte: elaboración propia.

34

AXENDA URBANA 2030

Segundo os criterios da AUE só o 13,7% da poboación de Ames está cuberta en condicións de
proximidade por centros de educación infantil e primaria. Esta porcentaxe increméntase ata o
25,5% o caso dos centros de educación secundaria (hay que ter en conta que no primeiro caso se
considera unha distancia de 300 metros aos centros e no segundo esta increméntase ata 500
metros).
Equipamentos docentes: educación infantil, primaria e secundaria
Alumnos
20222023

Nivel educativo
Dotación

Tipo

Sistema
PXOM

Infantil

Primaria

Secundaria/FP

Escola unitaria EEI da Igrexa

Público

-

Si

Non

Non

16

Escola unitaria EEI de Covas

Público

-

Si

Non

Non

15

EEI do Milladoiro

Público

-

Si

Non

Non

280

Público

-

Non

Non

¿?

Público

-

Non

Non

¿?

EEI Municipal A Madalena

Público

-

Si

Non

Non

¿?

CEIP A Maía

Público

-

Si

Si

Non

540

CEIP Agro do Muiño

Público

-

Si

Si

Non

501

CEIP de Barouta

Público

-

Si

Si

Non

221

CEP Plurilingüe de Ventín

Público

-

Non

Si

Non

592

Concertado

-

Si

Si

Si

340

IES do Milladoiro

Público

-

Non

Non

Si

542

IES Plurilingüe de Ames

Público

-

Non

Non

Si

790

EEI de Ames - Figueiras - A
Galiña Azul
EEI de Bertamiráns - A Galiña
Azul

CPR Plurilingüe Alca

Si
Si

Equipamentos docentes. Fonte: Elaboración propia.

catalizadores para a atracción e fixación de
poboación nova no municipio. Por outra
banda, existen unha serie de locais
socioculturais nas parroquias que poden
xogar un papel dinamizador nas mesmas.

En relación aos equipamentos deportivos,
presentan un alto grado de dispersión no
territorio. A maiores
das dúas áreas
deportivas municipais, destacan: a piscina
climatizada (situada en Bertamiráns); o
espazo multiusos municipal e o campo de
fútbol no polígono de Novo Milladoiro, así
como un conxunto de campos de fútbol e
pistas polideportivas distribuídos por todo o
termo municipal, vencellados aos núcleos
rurais, pero que na súa meirande parte se
encontran en estado de abandono.

En canto aos equipamentos sanitarios,
existen no municipio dous centros de
atención primaria, situados cada un deles
nun núcleo dos principais núcleos de
poboación: Bertamiráns e Milladoiro, este
último de recente creación, inaugurado no
ano 2021, a fin de resolver antigas carencias.
Complementariamente, a proximidade aos
grandes centros hospitalarios de Santiago de
Compostela -Hospital Clínico, Hospital de
Conxo, A Rosaleda, etc.- garante o correcto
funcionamento na sanidade de carácter
especializado.

No
relativo
aos
equipamentos
sociosanitarios, actualmente existen dúas
Casas da Cultura -Casa da Cultura de
Milladoiro e Casa da Cultura de Bertamiráns.
Non obstante, cabe destacar una certa
carencia
en
materia
de
espazos
socioculturais,
como
elementos
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Equipamentos sanitarios: centros de saúde
Dotación
Centro de saúde
Bertamiráns
Centro de saúde
Milladoiro

Tipo

Sistema
PXOM

Urxencias

Medicina
xeral/ de
familia

Enfermaría

Vacinación

Pediatría

Público

-

Si

Si

Si

Si

Si

Público

-

Non

Si

Si

Si

Si

Equipamentos sanitarios. Fonte: Elaboración propia.

Cobertura dos centros de saúde. Fonte: elaboración propia.

No caso dos centros sanitarios, a poboación cuberta en condicións de proximidade (< 500 metros)
é dun 38,20%.
Así mesmo, pese a concentración ou centralización das funcións administrativas en Bertamiráns,
existen dependencias do concello no núcleo de Milladoiro, favorecendo a atención á cidadanía.
A existencia de dous núcleos urbanos no termo municipal implica unha certa duplicidade de
equipamentos, a fin de consolidar áreas urbanas complexas e densas, así como co obxectivos de
satisfacer a demanda da maior parte da poboación municipal, tal e como se evidencia na
cartografía adxunta.
Así mesmo, tal e como se avanzou anteriormente, a distribución dos equipamentos e dotacións
en Ames mostra dúas áreas dotacionais, situados nos espazos de borde ou periféricos de
Milladoiro e Bertamiráns, onde se sitúan a meirande parte dos equipamentos educativos e
deportivos municipais.

36

AXENDA URBANA 2030

Avaliando a oferta dotacionais e de servizos do municipio, tal e como se recolle na táboa adxunta,
evidénciase unha carencia en materia de centros asistenciais ou espazos orientados á terceira
idade, localizándose unicamente o local dos maiores no Milladoiro e apenas un centro de día (de
carácter privado) no núcleo de Bertamiráns, que apenas responde ás necesidades do municipio
nesta materia. Sen embargo, estase a impulsar un novo local dos maiores en Bertamiráns.
Equipamentos e dotacións

Número

Centros asistenciais / Benestar social
Centros de maiores
Outros (Centro para persoas con discapacidade)
Sociocultural
Biblioteca
Centros ou locais sociais
Casa da Cultura
Deportivo
Campo de fútbol
Pistas polideportivas
Áreas deportivas
Áreas deportivas vencelladas a centros educativos
Outras
Educativo
Escolas unitarias
Escolas de Educación Infantil (públicas)
Centros de Educación Infantil e Primaria e Centros de Educación Primaria
(públicos)
Institutos de Educación Secundaria (públicos)
Colexios concertados (Infantil, Primaria, Secundaria)
Saúde
Centros de saúde

2
1
1
10
2
6
2
40
2 (máis 7 en estado
de abandono)
16
2
6
7
13
2
4
4
2
1
2
2

Equipamentos e dotacións en Ames. Fonte: Información Xeográfica de Galicia e elaboración propia.

Equipamentos e dotacións en / vencellados ao núcleo de Bertamiráns
Tipoloxía
Equipamento sociocultural
Administrativo
Administrativo
Equipamento asistencial
Equipamento sanitario
Equipamento educativo
Equipamento educativo
Equipamento educativo
Equipamento educativo
Equipamento educativo
Equipamento deportivo
Equipamento deportivo
Equipamento deportivo
Equipamento deportivo
Equipamento deportivo
Equipamento deportivo
Equipamento deportivo
Equipamento funerario

Nome
Biblioteca Pública Municipal de Ames-Bertamiráns
Casa do Concello de Ames
Xulgado de Paz
Centro de Dia Mas Vivir
Centro Saúde Bertamiráns
CEIP A Maía
Escola Infantil Municipal O Bosque de Ames
Escola Infantil Ames - Bertamiráns
EEI de Bertamiráns - A Galiña Azul
IES Plurilingüe de Ames
Piscina Urbanización Peregrina
Pista Polideportiva Bertamiráns
Pista Polideportiva Praza de Chavián
Pista Polideportiva de Lapido
Pista Polideportiva en paseo fluvial de Bertamiráns
IES de Ames
Área Deportiva Municipal de Bertamiráns
Cemiterio Os Batáns

Equipamentos e dotacións en Bertamiráns. Fonte: Información Xeográfica de Galicia e elaboración
propia.
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Equipamentos e dotacións en / vencellados ao núcleo de Milladoiro
Tipoloxía
Equipamento sanitario
Equipamento educativo
Equipamento educativo
Equipamento educativo
Equipamento educativo
Equipamento educativo
Equipamento deportivo
Equipamento deportivo
Equipamento deportivo
Equipamento deportivo
Equipamento sociocultural
Equipamento sociocultural

Nome
Centro de Saúde Milladoiro
EEI de Ames - Figueiras - A Galiña Azul
Escola Infantil de Ames
Escola Infantil Municipal A Magdalena
IES do Milladoiro
EEI de Milladoiro
Área Deportiva Municipal do Milladoiro
Pista polideportiva Plaza Eira de Abaixo
Multiusos Municipal do Milladoiro
Campo de Fútbol de Milladoiro
Biblioteca Pública Municipal de Ames-O Milladoiro
Casa da Cultura de Milladoiro

Equipamentos e dotacións en Milladoiro. Fonte: Información Xeográfica de Galicia e elaboración propia.

2.1.3. Espazos de oportunidade para a transformación urbana:
De cara a potenciar a transformación urbana en Ames, a fin de equilibrar o territorio e resolver
posibles carencias, así como a fin de incrementar a calidade urbana e incrementar a conectividade
ecolóxica no territorio, defínense os seguintes espazos como pezas urbanas de oportunidade para
a transformación urbana. Concretamente, os potenciais espazos de oportunidade en Ames son:
•

Curso fluvial do Río Sar, prestando especial atención no seu paso polo núcleo urbano de
Bertamiráns, co obxectivo de aumentar a integración das dinámicas medioambientais e
servizos ecosistémicos mellorar a calidade ecolóxica e medioambiental do espazo natural,
contribuíndo a integrar as dinámicas ecolóxicas e fluviais no núcleo urbano de
Bertamiráns, ligando os núcleos urbanos coa rede ecolóxica -verde e azul- que circunscribe
ao núcleo urbano. Así mesmo, unha actuación neste espazo tratará de resolver os espazos
de borde, inconclusos, do núcleo urbano, mellorando a transición entre o espazo urbano e
o espazo natural, ademais de contribuír a un aumento e mellora dos espazos para a
cidadanía.

•

Principais eixos de actividade dos núcleos urbanos de Bertamiráns e Milladoiro.
Tanto no núcleo de Bertamiráns como no de Milladoiro, identifícanse unha serie de eixos
de actividade, con elevada potencialidade de cara a incrementar a calidade do espazo
urbano e aumentar a porcentaxe de espazo público destinado á cidadanía. Non obstante,
no núcleo de Bertamiráns -agrupándose a maior parte das actividades económicas no eixo
viario AC-543- e, especialmente, no núcleo de Milladoiro, -coincidindo co viario N-550,
cunha elevada intensidade media diaria de vehículos-, as problemáticas abordan tamén
ao ámbito da mobilidade, buscando unha solución que permita incrementar a calidade
urbana e fomentar os desprazamentos peonís, permitindo así mesmo a inclusión de
vexetación -incrementando a conectividade ecolóxica nos núcleos urbanos-, fomentando
o comercio local e promovendo os eixos de actividade e a mestura de usos.
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•

Espazos de borde do núcleo urbano. O rápido crecemento experimentado nos núcleos
urbanos, tanto de Milladoiro como Bertamiráns, xunto co modelo expansivo reflectido no
planeamento urbano, provocou en ambos núcleos situacións de borde inconclusos,
xerando espazos de oportunidade de cara a mellorar a calidade urbana dos núcleos
urbanos, e resolver as posibles carencias en materia de equipamentos e espazos públicos
no municipio.

•

Potenciais áreas de centralidades ou polaridades nas áreas rurais. De cara a coser
o territorio tamén integrando os territorios rurais, creando espazos de convivencia e
cohesión social no territorio, identifícanse diferentes espazos potenciais de oportunidade
para crear espazos de proximidade para a poboación, integrando os diferentes
equipamentos e servizos mediante un espazo de calidade e prioridade peonil.
Concretamente, a modo indicativo, destacan o conxunto dotacional en San Mamede
(Piñeiro), ), Biduído de Abaixo (Biduído), Covas ou Ameixenda, ligando os pequenos locais
sociais, pistas deportivas e campos da festa parroquiais.
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2.1.4. Modelo urbano do Plan Xeral de Ordenación Municipal.
A fin de contextualizar o modelo urbano do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de
Ames, cabe apuntar que, ata a década de 1980, o Concello de Ames presentaba un carácter
principalmente rural, producíndose a partir desta década un acelerado crecemento, ao cal o
planeamento debe de dar resposta. O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ames, aprobado en
2002, recolle unha serie de ideas orientadas a favorecer un desenvolvemento sustentable e
integrado no concello de Ames. Entre estas, poderíamos destacar a intención dunha
reestruturación funcional do tecido urbano, apostando polo reforzo do actual sistema
policéntrico; a conservación e mellora medioambiental, paisaxística e patrimonial; e o fomento da
cohesión e integración social dos diferentes grupos sociais, urbanos e rurais do municipio,
mediante a dotación de elementos comunitarios, facilitando a dotación de equipamentos
mediante o desenvolvemento de determinados solos urbanizables. Así mesmo, compre destacar
o contexto de previsión de crecemento altamente expansiva no momento de redacción do plan.
Así mesmo, compre destacar que os modelos de desenvolvemento da área urbana, consecuencia
da aplicación das DOT, Plan MOVE e Plan Sectorial do Solo Empresarial de Galicia derivan nun
modelo territorial o cal pretende incidir nas características residenciais, empresariais e industriais
da zona sur da área urbana, onde se prevé a creación de novos parques empresariais como os
Portanxil ou a ampliación de Novomilladoiro, que, en calquera caso, non teñen iniciada a súa
tramitación.

2.2. Usos e actividades urbanas
2.2.1. Distribución territorial dos usos urbanos.
A fin de analizar os usos e actividades urbanas no territorio, atenderase inicialmente a distribución
espacial ou territorial dos usos urbanos no termo municipal. Neste sentido, como ben se avanzaba
ao inicio do presente ámbito de análise, Ames conta con unha base ou orixe claramente rural, cun
claro predominio do uso residencial, estendida de modo heteroxéneo no territorio.
Co consecuente desenvolvemento urbano experimentado a partir da década dos 80, aparecen no
territorio outros usos complementarios. Deste modo, mentres que no territorio rural continúa
predominando un uso residencial, comezan a desenvolverse outras pezas ou usos no territorio.
Ames mostra dous núcleos urbanos consolidados, como son Bertamiráns e Milladoiro, con un
claro predominio dun uso residencial, complementado con actividades terciarias e usos
dotacionais.
Ademais destas dúas áreas urbanas, como ben se avanzaba anteriormente, o actual Plan Xeral de
Ordenación Municipal recolle outras dúas áreas delimitadas como solo urbano de baixa densidade
-As Mimosas e Aldea Nova, ou outras en solo urbanizable, xa urbanizado, como Agro do Muíño e
Pedra Dourada- de carácter estritamente residencial, con escasa -ou nula- complexidade urbana.
Complementariamente, tal e como se apuntou anteriormente, destacan dous polos ou áreas nos
cales predominan os usos dotacionais, nas proximidades de cada un dos núcleos urbanos, e
vencellados a estes. Así mesmo, parte destes usos dotacionais intégranse na trama urbana, como
é o caso das Casas de Cultura, a Casa do Concello, no núcleo de Bertamiráns ou o novo Centro de
Saúde en Milladoiro.
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No relativo ás actividades industriais, cabe destacar a presencia di polígono industrial Novo
Milladoiro, situado inmediatamente ao norte do núcleo urbano de Milladoiro, limitando co
municipio de Santiago de Compostela.

2.2.2. Equilibrio entre os usos residenciais e terciarios.
En canto a mestura de usos, a fin de medir o equilibrio entre os usos residenciais e terciarios aspecto que contribúe notablemente á vitalidade urbana-, destaca notablemente, no núcleo de
Milladoiro, o eixo de Avenida Rosalía de Castro, tramo urbano da estrada N-550, a cal vencella o
núcleo co Concello de Santiago, e sobre a cal se desenvolveu o actual núcleo urbano, como a
principal arte de mestura de usos. Adxacente a esta área, localízase una certa mestura de usos nas
rúas perpendiculares a esta arteria, así como nas contornas dos equipamentos dotacionais
inseridos no núcleo urbano. Outras rúas con actividade son a Travesía do Porto (xa humanizada),
a rúa Anxeriz e Agro do Medio.
No caso de Bertamiráns, establécense como eixo de maior actividade urbana -ou maior mestura
de usos, a Avenida da Maía, tramo urbano da estrada AC-543, así como os eixos transversais de
Avenida da Peregrina, Rúa Ameneiral e rúa Alcalde Lorenzo.
Esta localización de espazos ou eixos concretos con elevada mestura de usos, evidencia o seu
potencial para establecer áreas ou espazos máis amables para a veciñanza, incrementando o
espazo urbano destinado aos desprazamentos peonís, ou ben, de ser posible, a implantación
dunha prioridade peonil nestas contornas de elevada actividade urbana.
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2.3. Espazo público.
A fin de abordar a distribución e estado dos espazos públicos en Ames, cae comezar sinalando o
feito de que, os seus principais núcleos de poboación, como son os núcleos urbanos de
Bertamiráns e Milladoiro, debido a súa alta densidade, mostra una certa escaseza de espazos
público para o encontro da cidadanía no interior dos núcleos urbanos, mentres que nas áreas de
borde, si se localizan espazos públicos de elevada calidade, destacando as áreas fluviais
vencelladas ao Río Sar ou ao Rego da Ameneira ou Ameneiral.
No núcleo urbano de Bertamiráns, cabe destacar como espazos públicos de convivencia e
cohesión social a Praza do Concello, coa semipeonalización do viario adxacente, a Praza de
Chavián e a Praza da Maía (semipeaonalizada).
Pola súa parte, os espazos públicos presentes no núcleo de Milladoiro son a Praza de Manuel
Murguía e a Praza da Madalena, que se insiren no tecido urbano, así como outros espazos como
Parque da Ría Costa Grande, ou o Parque infantil Pardiñeiros. Tamén cabe destacar a
semipeaonalización da rúa Anxeriz.
Complementariamente, existen grandes espazos urbanos, configurados como parques, e situados
en posicións periféricas ou de borde da cidade que son, por un lado, o Paseo do Rego do Ameneiral
e Rego dos Pasos -vencellado ao Río Sar-, no núcleo de Bertamiráns e o Parque Central Verde en
Milladoiro.
No relativo ao espazo público, cabe tamén facer mención á rede peonil, especialmente nos
núcleos urbanos -a pesar de abordarse con máis profundidade no ámbito de análise relativo á
mobilidade-. A meirande parte das rúas dos núcleos urbanos de Bertamiráns e Milladoiro
presentan beirarrúa a ambos lados, xeralmente cun ancho de 1,5m ou superior, permitindo así a
Accesibilidade Universal. Non obstante, a principal función desta rede peonil está orientada a
satisfacer a mobilidade peonil, máis que a xerar espazos de estancia e desenvolvemento social.
Como aspecto positivo, destaca a creación dunha zona semipeonil na Praza do Concello e Praza
Maía, no núcleo de Bertamiráns, ademais da ampliación de beirarrúas nas rúa Anxeriz,
consolidando un espazo peonil de coexistencia, impulsando unha mellora para a mobilidade
urbana, pero tamén un impulso á calidade urbana e medioambiental do núcleo, contribuíndo
positivamente ao seu desenvolvemento económico.
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2.4. Medio ambiente urbano.
2.4.1. Zonas verdes e espazos libres.
En relación ás zonas verdes e espazos libres nos núcleos urbanos de Ames o momento de
redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal (2002), existía un total seis espazos libres e
zonas verdes -sumando un total de 89.714 m²-, no conxunto municipal, que se incrementan en
149.244 m² cos novos espazos e ampliacións propostos no actual plan xeral, pezas practicamente
desenvolvidas na súa totalidade.

Nome
Praia fluvial de Tapia
Paseo Fluvial de Bertamiráns
Praza de Chavián en Bertamiráns
Área recreativa en Milladoiro
Praza Manuel Murguía en Milladoiro
Praza da Magdalena en Milladoiro
Total

Superficie
14.791
39.491
8.115
15.471
5.642
3.201
89.714

Espazos libres e zonas libres existentes no momento de redacción do PXOM . Fonte: PXOM Ames.

Nome
Ampliación da Praia fluvial de Tapia
Carballeira ao norte de Bertamiráns
Ampliación de espazo libre en Bertamiráns
Paseo fluvial na contorna do Sar
Total

Superficie
30.385
116.519
16.353
88.987
149.244

Espazos libres e zonas libres programados no PXOM . Fonte: PXOM Ames.

En total, o conxunto de espazos verdes e zonas libres de Ames suma un total de 338.958 m². Así
mesmo, o conxunto de espazos libres e zonas verdes dos núcleos urbanos -tanto os consolidados
previos á redacción do PXOM como os programados neste-, sitúanse uniformemente repartidos
no termo municipal, e próximos aos núcleos de poboación de maior entidade perseguindo un
equilibrio entre a posición dos equipamentos e concentración da cidadanía.
Ademais destes espazos libres e zonas verdes do sistema xeral existen outros de menor dimensión,
tanto do sistema xeral como do local, que complementan o equipamento municipal, como son
os diferentes campos da festa ou espazos públicos existentes nas parroquias.
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Cobertura de zonas verdes. Fonte: elaboración propia.

A porcentaxe de poboación cuberta no concello de Ames por dotacións de zonas verdes en
condicións de proximidade é do 66,40%.
Non obstante, no relativo aos núcleos urbanos de Bertamiráns e Milladoiro, pese a dispor de áreas
verdes de calidade nas áreas de borde ou periféricas, exponse a potencialidade de incluír accións
de renaturalización e reverdecemento nos núcleos urbanos, integrando os servizos ecosistémicos
nos núcleos urbanos e mellorando a conectividade ecolóxica no conxunto.
A continuación identifícanse cartograficamente as principais zonas verdes dos núcleos de
Milladoiro e Bertamiráns.
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Parques e zonas verdes no ámbito de Milladoiro. Fonte: EIEL 2022. Elaboración propia.

2.5. Rexeneración urbana. Vulnerabilidade urbana.
No contexto do municipio de Ames non se localiza ningunha área delimitada como Área de
Rehabilitación Integral, consecuencia dun tecido de recente creación nos núcleos urbanos, e cun
estado medio da edificación favorable. De modo positivo, tampouco se recolle no contexto
municipal ningunha área catalogada, segundo o Observatorio do Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, como barrio vulnerable.
Non obstante, de cara a profundar neste aspecto, permitindo obter un contexto de
vulnerabilidade urbana que permita distinguir certas carencias ou posibles problemáticas a
resolver, realízase unha análise para Ames en base aos datos dos Indicadores Básicos de
Vulnerabilidade Urbana (IBVU), que proporciona o Atlas de Vulnerabilidade Urbana, con datos do
ano 2011, a nivel de sección censual.
Para esta análise, tomaranse como referencia os valores marco determinados por ese mesmo atlas
para ese ano, sendo o límite 42,33% para o IBVU Paro, o 16,38% para IBVU Estudos, e 17,5% para o
IBVU Vivenda, considerando problemáticos aqueles valores que se sitúen sobre estes limiares.
Neste sentido, no caso de Ames, e aplicando dita metodoloxía, podería deducirse a existencia de
tres áreas con una leve situación de vulnerabilidade, existindo tres seccións censuais con un índice
superior ao límite establecido.
Non obstante, cómpre sinalar a non existencia de datos para todas as seccións censuais, así como
o feito de ser valores do ano 2011.
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CUSEC

Etiqueta

IBVU Vivenda

IBVU Estudos

IBVU Paro

1500201001

Ames

0

7,3

28,8

1500201003

Ames

19

0

0

1500202001

Ames

0

0

0

1500202002

Ames

0

13

46,9

1500203001

Ames

14

9,6

5,1

1500203002

Ames

0

9,3

30,9

1500203003

Ames

20

14,4

1500203004

Ames

15

7,5

1500203005

Ames

0

4

34,5

1500203006

Ames

0

5,8

17,5

1500203007

Ames

0

4,1

21,1

1500203008

Ames

0

6

29,5

1500203009

Ames

0

2,2

28,1

1500203010

Ames

0

3,3

9,9

1500203011

Ames

6

3,3

24,9

1500203012

Ames

0

6

22,5

1500203013

Ames

13

2,8

23,4

1500203014

Ames

0

0

13,4

1500203015

Ames

0

0

27,1

1500203016

Ames

7

0

28,9

Datos do IBVU para as seccións censuais de Ames. Fonte: Atlas da Vulnerabilidade Urbana. Elaboración
Propia.

Partindo desta información, extráese, tal e
como se mostra na imaxe gráfica adxunta,
dúas áreas nas cales o índice de Vivenda
supera os limiares establecidos, xunto con
unha terceira área, na cal se supera o límite
para o paro.
Neste sentido, evidénciase unha maior
vulnerabilidade na metade superior do
municipio, coincidindo cun ámbito de
menos dinamismo sociodemográfico, así
como na sección censual inmediatamente
ao sur do núcleo urbano de Bertamiráns.
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2.6. Edificación.
2.6.1. Estado da edificación.
No relativo ao estado da edificación, compre sinalar que non se dispón de datos sobre
Inspecciones Técnicas de Edificios nin Informes de Avaliación do Edificio que permitan avaliar o
estado da edificación no municipio de Ames.
Non obstante, de cara a ter unha imaxe aproximada do estado da edificación no municipio,
tomaremos como referencia a información recollida a través do Censo de Vivendas do 2011, aínda
sendo conscientes das limitacións desta fonte.

Ruinoso

Malo

Deficitario

Bo

Edificios

11

55

258

4.562

Inmobles

11

58

435

15.668

% inmobles

0,1

0,4

2,7

96,9

Estado dos edificios e inmobles do Concello de Ames. Fonte: Censo de vivendas, 2011. INE.

Segundo esta fonte, para o ano 2011, a ampla maioría dos inmobles do concello presentaban un
bo estado da edificación, representando o 96,7% do total, mentres que apenas o 0,1% presentaban
un estado da edificación ruinoso. Por outra banda, o porcentaxe de inmobles en deficitario estado
de conservación é inferior ao % do total, mentres que os edificios en mal estado, para esa data,
eran o 0,4% do total.

Inmobles
%

>1900

19001920

1921-1940

1941-1960

1961-1980

19812000

2001-2011

85
0,5%

872
5,4%

112
0,7%

257
1,6%

1.521
9,4%

5.102
31,5%

8.227
50,9%

Ano de construción dos inmobles. Fonte: Censo de vivendas, 2011. INE.

Complementariamente, segundo a información da mesma fonte (Censo de vivendas; INE, 2011), na
década dos 2000 foron construídos máis do 50% dos inmobles existentes no 2011, evidenciando a
forte urbanización do territorio, xa comezada nos anos 80, construíndose o 31,5% entre o período
1981-2000, tal e como evidencia a táboa adxunta, en consonancia co bo estado edificatorio.

2.6.2. Rehabilitación e reforma das edificacións.
No relativo á rehabilitación de vivendas no termo municipal, os datos recollidos na EDUSI “Impulsa
Ames” mostran un patrón de rehabilitación de antigas vivendas unifamiliares nos ámbitos de
carácter rural, con especial incidencia nas parroquias do sur, como son Ortoño, Bugallido e
Biduído, así como nas áreas máis próximas as principais vías de comunicación, sendo estas ás
áreas máis accesibles, evidenciando o carácter metropolitano das dinámicas que se dan no
territorio. No tecido ou áreas urbanas, apenas se dan actividades de rehabilitación, debido a ser un
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conxunto de recente creación, onde apenas hai vivendas de máis de 30 anos de antigüidade, dato
que se complementa con un bo estado de conservación da edificación, tal e como recolle o Censo
de Vivendas (2011, INE).
Así mesmo, como xa evidenciaba o diagnose da estratexia DUSI “Impulsa Ames”, destaca unha
certa rehabilitación dos locais comerciais, máis profusa en Milladoiro, aínda que tamén presente
no núcleo de Bertamiráns, únicos dous ámbitos do núcleo urbano onde se desenvolven un uso
terciario ou comercial.
Non obstante, compre destacar que a meirande parque do parque edificado de Ames non se
adapta ao último Código Técnico da Edificación -por ser anterior a este-. Deste modo, a pesar de
que o conxunto edificado cumpre, na súa maioría, as condicións de habitabilidade e salubridade,
mostra claras carencias en materia de eficiencia enerxética. Neste sentido, evidénciase a
necesidade de adaptar o parque edificado aos novos estándares enerxéticos, a fin de reducir a
demanda enerxética e as emisión de gases de efecto invernadoiro.

2.7. Instrumentos de planificación
•
•
•
•
•
•

Plan de Turismo Español Horizonte 2020 (2007).
Plan Xeneral de Ordenación Urbana de Ames (2002) e corrección de erros (2016).
Programa de homoxeneización da dotación de servizos públicos (EDUSI- Impulsa Ames)
(2016).
Programa para a revitalización e valorización urbana dos núcleos de centralidade do
municipio (EDUSI- Impulsa Ames) (2016).
Programa de mellora de dotación e modernización de equipamentos sociais e deportivos
(EDUSI-Impulsa Ames) (2016).
Declaración da Área de Ponte Maceira como Ben de Interese Cultural (BIC) (2020)
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A2. Marco de gobernanza
A definición dun modelo urbano é unha cuestión complexa que, se ben recae fundamentalmente
sobre as competencias urbanísticas, implica a correcta coordinación de diferentes aspectos
sectoriais, así como a persecución conxunta de principios comúns que guíen a acción de
diferentes departamentos ou áreas.
Neste sentido, as administracións públicas competentes nesta materia son:

•
•

Nivel estatal (AGE): Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Nivel autonómico (Xunta de Galicia): Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda; Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Consellería de Sanidade;
Consellería de Política Social; e Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

•

Nivel local (Administración local): Concello de Ames. Complementariamente, a fin de
definir un modelo urbano que sexa capaz de integrar todo o territorio que participa
das dinámicas conxuntas da área urbana na cal participa o Concello de Ames,
resulta de elevada importancia a coordinación cos municipios que integran dita
área urbana, como son: Concello de Santiago e Concello de Teo.

Así mesmo, as competencias da administración municipal exércese a través das seguintes
concellerías:
•

Concellería de Urbanismo e Administración Xeral, a cal reúne as áreas de urbanismo,
administración xeral, persoal e seguridade, e conta cos departamentos de Urbanismo, Rexistro
municipal, Secretaría e Administración Xeral.

•

Concellería de Transición Ecolóxica e Medio Ambiente, abarcando as áreas de medio
ambiente e turismo, mediante os departamentos homónimos.

•

Concellería de Mobilidade, a cal reúne as áreas de tráfico, mobilidade e transporte, e conta
cos departamentos de Policía Local.

Finalmente, débese de sinalar a importancia de integrar ás asociacións veciñais, tanto naquelas
accións que atinxan á planificación a escala de barrio ou parroquia, como a nivel de modelo
urbano xeral, para o municipio e a súa área urbana.
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B. Datos descritivos AUE
ÁMBITO TEMÁTICO 2: MODELO URBANO
DATOS DESCRITIVOS RELACIONADOS
RANGO: municipios entre 20.000
e 50.000 habitantes
Valor 1º
Valor
Valor 1º
Cuartil
Medio
Cuartil

Código

Nome

Valor

D.01

Variación da poboación (%)
Densidade de poboación en solo urbano
(hab/ha)
Solo urbano descontinuo (%)
Densidade da vivenda (viv/hab)
Compactidade
urbana.
Superficie
construída total por superficie de solo
(m²t²/m²s)
Superficie construída de uso residencial
respecto ao total de solo (m²t²/m²s)
Superficie construída de uso residencial
respecto ao total de superficie construída
(%)
Complexidade urbana
Zonas verdes por habitante (m²/hab)
Densidade de zonas verdes (%)
Espazo público
Densidade de vivendas previstas nas áreas
de solo en desenvolvemento (viv/ha)
Porcentaxe de áreas de solo en
desenvolvemento (%)
Porcentaxe
de
solo
urbanizable
delimitado (%)
Superficie de solo previsto para uso
residencial (%)
Superficie de solo para actividades
económicas (%)
Porcentaxe do parque edificado por
municipio cunha antigüidade anterior ao
ano 2000 (%)
Calidade do silencio día (%)
Calidade do silencio noite (%)
Índice de avellentamento da poboación
(%)
Índice de senectude da poboación (%)
Porcentaxe de poboación estranxeira (%)
Índice de dependencia total (%)
Índice de dependencia infantil (%)
Índice de dependencia de maiores (%)
Número de vivendas por cada 1000
habitantes (‰)
Variación do número de fogares (%)

15,07

0,0

5,3

11,8

160,75

43,1

60,6

84,8

79,51
80,81

8,1
22,3

26,9
30,8

56,2
43,3

1,88

0,6

0,7

0,9

1,39

0,3

0,4

0,6

74,06

55,2

62,9

68,8

Nd
Nd
Nd
Nd

Nd
Nd
Nd
Nd

Nd
Nd
Nd
Nd

Nd
Nd
Nd
Nd

40,58

22,3

33,2

47,3

188,43

18,2

38,0

78,1

163,55

13,4

30,5

69,7

134,65

7,6

19,4

44,7

53,78

3,9

13,2

33,3

36,88

58,0

66,3

72,9

Nd
Nd

Nd
Nd

Nd
Nd

Nd
Nd

11,86

13,6

16,5

18,4

9,70
5,47
40,86
24,04
18,07

11,7
4,2
45,6
22,0
20,2

13,7
7,8
48,9
23,7
24,9

15,8
14,4
51,6
26,0
28,3

502,68

444,2

489,9

560,3

76,80

Nd

Nd

Nd

D.06
D.07
D.08
D.09
D.10a
D.10b
D.11
D.12a
D.12b
D.13
D.ST01
D.ST02
D.ST03
D.ST04
D.ST05
D.14
D.16a
D.16b
D.22a
D.22b
D.23
D.24ª
D.24b
D.24c
D.29
D.32
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D.33
D.34
D.35
D.ST06
D.ST07
D.37
D.38
D. 39

Crecemento do parque de vivenda (%)
Porcentaxe de vivenda secundaria
Porcentaxe de vivenda baleira
Vivendas
previstas
en
áreas
de
desenvolvemento respecto ao parque de
vivenda (%)
Número de vivendas previstas en áreas de
desenvolvemento (%)
Figura de planeamento urbanístico
vixente no municipio
Data
da
figura
de
planeamento
urbanístico vixente
Axenda urbana, planeamento estratéxico
e Smart Cities

60,16
6,30
23,20

Nd
23,7
15,3

Nd
34,8
22,9

Nd
48,7
34,3

67,61

4,1

8,3

14,8

339,88

10,0

13,7

17,9

PG

8,5

21,1

47,7

2002

43,5

106,6

248,3

Ver
análise

-

-

-

A lectura dos datos descritivos da Axenda Urbana Española para Ames, indican unha elevada
densidade de poboación para o conxunto de áreas delimitadas como solo urbano (D.06), moi
superiores ao valor medio para outras cidades intermedias, así como una elevada descontinuidade
da poboación no termo municipal (D.07), consecuencia da forte polaridade ou dicotomía núcleo
urbano/rural. Consecuencia desta compactidade urbana, derívase una elevada densidade de
vivendas (D.08), notablemente superior á media, así como unha elevada superficie construída de
uso residencial (D.10).

Desta lectura, conclúese unha elevada compactidade das áreas urbanas, favorecendo unha alta
porcentaxe de poboación cuberta polos servizos e equipamentos, así como unha situación moi
favorable de cara a acadar unha prioridade peonil nestas áreas, incrementado o espazo público
destinado á cidadanía, así como facilitar unha adecuada xestión dun modelo de transporte
público que permita vencellar ambos núcleos urbanos, ligando ademais os espazos de
urbanización difusa entre ambos dous núcleos, entorno ao Val do Río Sar.

Así mesmo, a elevada superficie construída de uso residencial implica as elevadas posibilidades
de fomentar os eixos de actividade existentes en ambos núcleos, incrementando a complexidade
urbana, e, polo tanto, a vitalidade e dinamismo socioeconómico nas áreas urbanas.
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C. Análise DAFO
C1. Análise interna
DEBILIDADES:
D.01. Déficit de espazo público e áreas verdes de proximidade, co consecuente efecto negativo
sobre a saúde e a calidade de vida da cidadanía.

D.02. Duplicidade de dotacións e servizos públicos, consecuencia de existencia de dous núcleos
urbanos no territorio.

D.03. Carencias en materia de equipamentos asistenciais, ou orientados á poboación máis
avellentada, agravado por un progresivo -aínda que moderado- avellentamento da poboación.

D.04. Núcleos urbanos con áreas de borde indefinidas ou inconclusas, xerando espazos
rururbanos ou periféricos, aínda que con posibilidades de mellora e conectividade.

D.05. Desconexión entre os núcleos de Milladoiro e Bertamiráns, con elevadas diferencias
socias, así como entre estas e as áreas de carácter rural.

D.06. Diferencias entre as áreas rurais, especialmente entre as áreas situadas ao norte do
municipio -en constante decrecemento- e as áreas situadas ao sur.

FORTALEZAS:
F.01. Presencia de dous núcleos urbanos -Milladoiro e Ames- ,con elevado potencial para a
implantación dun modelo de “cidade de proximidade” ou dos “15 minutos”, que permiten que
unha ampla porcentaxe de poboación poida satisfacer as actividades básicas mediante
percorridos peonís, incrementando a saúde e diminuíndo un excesivo uso dos modos de
transporte motorizados.

F.02. Núcleos urbanos con un elevado porcentaxe de vivendas de recente construción, onde
unha moi reducida porcentaxe das edificacións presenta unha antigüidade maior de 30 anos.

F.03. Presencia de elementos naturais de elevado valor ecolóxico e medioambiental próximos
a ambos núcleos urbanos -Río Sar e Rego Ameneiral en Bertamiráns, e Parque Central Verde en
Milladoiro-, posibilitando un incremento das áreas verdes de proximidade e mellorando a
conectividade ecolóxica nas áreas urbanas, así como incrementando a calidade urbana de
Bertamiráns e Milladoiro.

F.04. Presenza dunha rede medioambiental de elevada calidade no conxunto municipal, onde
destaca o río Sar, e patrimonial, con paso do Camiño de Santiago polo territorio, así como a súa
prolongación ou extensión ata Fisterra. Dentro da rede patrimonial, destaca o núcleo de Ponte
Maceira, declarado Ben de Interese Cultural.

F.05. Existencia de estratexias e documento de planificación estratéxica, destacando a
Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrada “Impulsa Ames”, o Plan de
Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable ou o Plan de Mobilidade Sustentable de Ames.

F.06. Compactidade dos núcleos urbanos de Bertamiráns e Milladoiro, favorecendo o acceso
aos servizos e dotacións, así como mostrando altas posibilidades de cara a integrar espazos
urbanos que fomenten o encontro e desenvolvemento sociais.
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C2. Análise externa
AMEAZAS:
A.01. Dinámicas territoriais diferenciadas entre os núcleos de Bertamiráns e Milladoiro. Falta de
sentimento de pertenza ao Concello de Ames, cuxa proximidade a Santiago de Compostela
implican unha maior integración deste nas dinámicas territoriais da capital.

A.02. Carencias na conectividade entre os núcleos urbanos e a contorna rural.
A.03. , pese a ser un parque residencial de recente creación, onde a meirande parte das
edificacións non superan os 30 anos de antigüidade.

OPORTUNIDADES:
O.01. Posibilidade de conectar as áreas urbanas de Bertamiráns e Milladoiro, ligando a súa vez
o espazo de urbanización difusa intermedio.

O.02. A capacidade de atracción da área urbana de Santiago, principalmente debido aos
empregos e servizos existentes na cidade de Santiago, xunto co encarecemento da vivenda,
supón unha oportunidade para Ames, continuando no seu posicionamento de vila conectada,
asequible, de calidade e cunha ampla e satisfactoria oferta dotacional.

O.03. Ames sitúase dentro dunha rede de infraestrutura verde de elevado valor ecolóxico, con
potencialidade para integrar nos seus núcleos urbanos, así como de cara a coser as diferentes
descontinuidades ambientais existentes no territorio, fundamentalmente debido á
proliferación de infraestruturas de transporte e ao efecto barreira dos núcleos urbanos densos.
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D. Retos principais
RETO 2.1: Necesidade de establecer unha malla territorial que integre en rede os
núcleos urbanos, os crecementos suburbanos, os núcleos rurais e os principais
equipamentos e servizos.
As dinámicas actuais evidencias unha desconexión dos núcleos de poboación de Bertamiráns e
Milladoiro, que se manifestan incluso nos aspectos socioeconómicos. Tamén cómpre considerar a
relación cos barrios máis próximos de Santiago (Conxo, Santa Marta, etc.).

RETO 2.2: Necesidade de revisar as dotacións existentes e previstas e a súa
distribución territorial con criterios de cidade de proximidade.
A situación dalgunhas das redes de servizos básicos non contribúe a favorecer as relacións de
proximidade dentro da trama urbana, conforme ao modelo urbano dos 15 minutos. Duplicidade
de dotacións e servizos nos núcleos urbanos; promover unha complementariedade, non unha
duplicidade. Ademais, deberase de acadar a xestión sustentable dos equipamentos:
complementariedade dotacional entre as dúas áreas urbanas no territorio.

RETO 2.3: Posibilidade de resolver os bordes urbanos inacabados ou inconexos,
tomando o corredor do río Sar como nexo de unión, mellorando a conectividade
ecolóxica lonxitudinal, así como recuperando as conexións transversais (coser o
territorio).
As novas vías de alta capacidade que atravesan o territorio supoñen importantes barreiras á
conectividade ecolóxica. Así mesmo, existen potenciais áreas, vencelladas a espazos de elevada
calidade ecolóxica -como é a rede fluvial do municipio-, que permiten mellorar a calidade urbana,
incrementando os espazos verdes de proximidade nos núcleos de Milladoiro e Bertamiráns, a vez
que se mellora a conectividade ecolóxica no territorio, resolvendo situacións de borde nos núcleos
urbanos.

RETO 2.4: Posibilidade de establecer redes de percorridos peonís que configuren
corredores comerciais de calidade e vencellen os principais equipamentos,
conectando tamén os núcleos rurais próximos, así como as áreas periurbanas.
Xunto coa posibilidade de establecer redes de percorridos peonís que conecten
Milladoiro e Bertamiráns e Brión e Santiago en clave supramunicipal.
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A dispersión dos equipamentos e áreas comerciais existentes nos núcleos de Milladoiro e
Bertamiráns, xunto coa presencia de rúas comerciais e de actividade en ambos núcleos urbanos, con
potencial para resolver as carencias en materia de espazo público urbano de proximidade, así
como de cara a resolver as carencias en materia de mobilidade peonil, conformando núcleos
urbanos de elevada calidade urbana.

RETO 2.5: Necesidade de impedir o incremento da dispersión poboacional e de
aumentar a densidade e compactidade dos núcleos periféricos, mediante os
instrumentos urbanísticos.
As zonas rurais do municipio están, en xeral, desconectadas e presentan unha forte dependencia
do automóbil privado para cubrir os servizos básicos. Posibilidade de crear núcleos de
centralidade nas áreas rurais, naqueles espazos que actualmente xa congregan servizos e/ou
zonas de estar -xeralmente vencellados a campos da festa e igrexas parroquias-, conformando
espazos de encontro que permitan resolver parte dos servizos básicos da poboación rural.
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03

Cambio climático e resiliencia

A. Análise xeral
A1. Ámbitos temáticos AUE
3.1. Adaptación
3.1.1. Riscos asociados ao cambio climático no municipio
O cambio climático da lugar a diferentes riscos no termo municipal de Ames, para identificar de
xeito correcto estes riscos é preciso coñecer previamente os perigos climáticos aos que está
exposto o territorio municipal. A información sobre ditos perigos obtense a partir das proxeccións
realizadas para distintas variables no Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático,
dispoñibles para a súa consulta no visor web Adaptecca. As variables analizadas neste caso para
o concello de Ames son 11, para tres riscos climáticos, e para dous dos escenarios contemplados,
RCP 4.5 e RCP 8.5, no 5º Informe de Avaliación do IPCC (2014):
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•

Calor extremo: trátase da invasión de aire moi quente, nunha zona ampla, que dura de
algúns días a varias semanas.
RCP 4.5
Dato hco.

tªmáx. media
tª máx.
extrema
Difer. tª
Durac. máx.
vagas calor
Nº noites
cálidas
Nº días cálidos

RCP 8.5

2011-2040

20412070

2071-2100

2011-2040

20412070

2071-2100

19,01°C

19,89°C

20,60°C

20,99°C

19,98°C

21,16°C

22,70°C

34,81°C

35,86°C

36,62°C

36,86°C

36,06°C

37,07°C

37,81°C

15,80°C

15,97°C

15,91°C

11,15 días

15,87°C
15,57
días

16,08°C

8,98 días

16,02°C
14,26
días

11,86 días

16,71 días

15,11°C
26,60
días

36,40

56,02

73,59

81,42

58,09

84,95

117,22

36,40

48,02

61,20

65,68

49,87

70,19

94,79

Evolución temperatura máxima. Escenario RCP 8.5. Fonte: Adaptecca.

Evolución duración máxima de vagas de calor. Escenario RCP 8.5. Fonte: Adaptecca.

O horizonte que se deriva das proxeccións analizadas, caracterízase polas subas xeralizadas, de
entre 2 a 4ºC, das temperaturas máximas (tanto medias como extremas), un incremento de dúas
a tres veces na duración das vagas de calor e do número de días e noites cálidas.
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•

Precipitacións fortes: episodio de precipitacións que se da durante un período de 1 a 48
horas cunha precipitación total que supera un limiar determinado para un lugar dado.
RCP 4.5
Dato hco.

Precip.
máx.
en
24
h.
(mm/día)

80,35

RCP 8.5

2011-2040

20412070

2071-2100

2011-2040

20412070

2071-2100

86,04

84,63

84,10

81,62

85,16

84,56

O volume de precipitacións fortes aumentará levemente, segundo as proxeccións dos dous
escenarios analizados.

•

Seca: defínese como o período de tempo anormalmente seco e o suficientemente longo
como para provocar un desequilibrio hidrolóxico grave que pode derivar en desequilibrios
hídricos a longo prazo e en recursos hídricos insuficientes para satisfacer os requisitos medios
a longo prazo.
RCP 4.5
Dato hco.

Precip. media
diaria
(mm/día)
Precip. media
mensual
(mm/mes)
Evotransp.
potencial
(mm/mes)

RCP 8.5

2011-2040

20412070

2071-2100

2011-2040

20412070

2071-2100

5,34

5,31

5,11

5,18

5,28

5,05

4,79

160,2

159,3

153,3

155,4

158,4

151,5

143,7

63,59

65,78

67,84

68,85

66,01

69,46

74,63

Evolución nº días de choiva. Escenario RCP 8.5. Fonte: Adaptecca.

Prevese un aumento da seca, como resultado da combinación de dous fenómenos: a diminución
dos días de choiva, cun descenso de entre el 3-10% das precipitacións medias, e o aumento da
evotranspiración potencial. Isto provocará un descenso do grao de humidade.

O efecto combinado do aumento das temperaturas máximas, o incremento da duración
das vagas de calor e dos días noites cálidos, así como a maior recorrencia dos eventos de
seca supoñen uns riscos moi considerables en canto a eventos de calor extremo, con forte
impacto sobre a saúde da poboación e en relación a los incendios forestais.
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Por outra parte, o ciclo integral da auga pode ver fortemente alterado o seu equilibrio
pola diminución das choivas e a alteración nos patróns das mesmas.
O Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (PLATERGA), asigna un risco potencial de
emerxencias (RPE) alto ao municipio de Ames.
Por outra parte, o documento de Avaliación de Riscos e Vulnerabilidades (ERV) do PACES de
Ames (2020), identifica os seguintes riscos climáticos no termo municipal:

TIPO DE RISCO
CLIMÁTICO

NIVEL ACTUAL DE
RISCO

CAMBIO DE
INTENSIDADE
PREVISTO

CAMBIO DE
FRECUENCIA
PREVISTO

Incendios forestais
Secas
Inundacións
Precipitacións
extremas
Calor extremo
Frío extremo

Alto
Moderado
Moderado

Incremento
Incremento
Incremento

Incremento
Incremento
Incremento

Moderado

Incremento

Incremento

Baixo
Baixo

Incremento
Estabilización

Incremento
Incremento

Riscos asociados ao cambio climático en Ames. Fonte: Avaliación de Riscos e Vulnerabilidades, PACES
Ames, 2020.

É dicir, o principal risco climático existente no municipio é o dos incendios forestais que, ademais
da evidente perda de masa forestal e de biodiversidade que xeran, supoñen un elevado risco para
la poboación, especialmente nas áreas de asentamento disperso.
Ademais, aparecen unha serie de riscos ligados á xestión do ciclo da auga: secas, inundacións e
precipitacións extremas; todas elas con nivel moderado. Esta circunstancia obrigará a mellorar a
capacidade do municipio para xestionar o elevado volume de auga que recibe anualmente, de
xeito que se poida limitar o impacto de ditos riscos. Finalmente, e en canto á vulnerabilidade
fronte ao cambio climático, a Avaliación de Riscos e Vulnerabilidades do PACES describe o
seguinte estado da cuestión:

TIPO DE RISCO
CLIMÁTICO

NIVEL ACTUAL DE
RISCO

CAPACIDADE DE
ADAPTACIÓN

VULNERABILIDADE

Incendios forestais
Precipitacións
extremas
Inundacións
Frío extremo
Secas
Calor extremo

Alto

Significativa

Media

Moderado

Mínima

Media

Moderado
Moderado
Moderado
Moderado

Mínima
Mínima
Mínima
Mínima

Alta
Baixa
Baixa
Baixa

Riscos asociados ao cambio climático en Ames. Fonte: Avaliación de Riscos e Vulnerabilidades, PACES
Ames, 2020.
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Complementariamente ao documento do PACES, no borrador do Plan municipal de
emerxencias de Ames identifícanse os principais riscos presentes no municipio. En
relación ao risco de inundacións, identificáronse os seguintes puntos críticos nos ríos do
municipio:
•

Río Tambre: Ponte Maceira (Agrón); A Pontenova e Piñor (Agrón); Vilouta (Tapia); e Rúa
(Piñeiro)..

•
•
•

Rego dos Pasos: Bertamiráns (Ortoño).
Rego de Ameneiral: Bertamiráns (Ortoño).
Río Sar: Bertamiráns (Ortoño); Lapido (Ortoño); Instrumento (Ortoño); As Cortes (Ortoño).

No caso do risco de seca sinálase que a amplitude deste risco é moi grande e que, por tanto, debe
ser considerado na totalidade do municipio, cunha única distinción entre zonas urbanas e rurais.
En relación ao risco de incendios forestais, a partir da análise desenvolvida, establécense como
zonas con maior risco en caso de incendio o núcleo de Milladoiro as anexas ós eixos formados pola
Avenida Rosalía de Castro, rúa Anxeriz, e as transversais. Tratase de rúas de gran actividade
comercial, tráfico e poboación. No caso da Avenida Rosalía de Castro concentra moita poboación
e gran parte dos edificios de maior altura. A Avenida da Mahía aparte dos factores antes
mencionados é unha rúa de acceso ó núcleo de Bertamiráns, que tamén debe ser considerada.
Por último, en relación ao risco por desabastecemento de auga, o borrador do PEMU sinala que,
tendo en conta que o consumo diario en torno ós 10.600 m3, e que os depósitos do municipio
teñen unha capacidade de 4.150 m3, o abastecemento depende da achega da rede de Santiago,
que ten unha capacidade de almacenamento de 56.600 m3, e considerando o consumo ordinario
de 350 l/h día, e a poboación abastecida de 128.000 persoas (Santiago, zonas de Ames, zonas de
Teo e zonas de Brión) conclúese que as reservas, de manter o consumo normal, só chegarían para
un día e medio aproximadamente. Por outra banda é posible que se presenten problemas de
insuficiencia de presión, en zonas altas, ou nos pisos máis altos de edificios que non conten con
bombas para garantir unha presión mínima, ante o paro da ETAP de Santiago. Analizando o
sistema de abastecemento de auga do municipio de Ames , chegouse á conclusión que a parte
máis vulnerable radica na entrada ó sistema, na Estación de tratamento de auga potable de
Santiago debido fundamentalmente á súa total dependencia do subministro eléctrico por rede
como fonte de enerxía, sen que exista un sistema alternativo autónomo, e ó constituír o principal
punto de captación. Son tamén vulnerables as distintas estacións de bombeo., tanto no Concello
de Santiago como as de Ames. Tendo en conta isto, tódolos fenómenos que poidan provocar
cortes no subministro eléctrico, ou afecten á calidade do río, son unha ameaza para o
abastecemento de auga potable en Ames.

3.1.2. Instrumentos de planificación
El Plan de acción polo clima e as enerxías sustentables (PACES) de 2020 contén un Plan
de adaptación ao cambio climático que contempla las seguintes accións:
Medidas transversais:
•
•
•

TR01-Medidas de organización.
TR02-Comunicación e participación.
TR04- Concienciación e educación ambiental.
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Auga:
•
•
•

AG01-Concienciación da redución do consumo de auga.
AG02-Reutilización da auga de choiva para rego e limpeza viaria.
AG 03- Detección temperá de inundacións na ribeira do río Sar.

Protección civil
•
•
•

PC01-Plan de prevención e emerxencia fronte a Incendios.
PC02-Plan de emerxencia fronte a Inundacións.
PC03-Plan de emerxencia fronte a seca.

3.2. Mitigación
3.2.1. Emisións de GEI e calidade do aire
O PACES de Ames recolle un apartado de inventario de emisións de referencia, referente ao ano
2015, onde establece que as emisións equivalentes de gases de efecto invernadoiro ascenderon a
105.571 tCO2, sendo o transporte o responsable de máis da metade de esas emisións (54,78%),
seguido do residencial (7,78%).

SECTOR

EMISIÓNS (tCO₂e/ano)

Transporte
Residencial
Municipal
Tratamento RSU
Tratamento augas residuais
TOTAL

PESO RELATIVO (%)

57.831
34.506
4.336
8.218
680
105.571

54,78
32,69
4,11
7,78
0,64
100,0

En canto á calidade do aire, Ames non dispón de estacións de medición de partículas
contaminantes, de xeito que as máis próximas son as que se sitúan no termo municipal de
Santiago de Compostela, onde existen dúas estacións situadas no Campus Sur, nas inmediacións
da residencia Monte da Condesa, e en San Caetano, cerca das instalacións da Xunta de Galicia.

Índice de calidade do aire urbano 2019

Estación
Santiago-Campus
Santiago-San Caetano

Boa
354
352

Admisible
5
5

Fonte: Dirección Xeral de Calidade Ambiental.
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Mala
1
6

Moi mala
0
0
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Os datos recollidos en 2019 nestas estacións amosan que non existen problemas coa calidade do
aire en Santiago de Compostela e no seu entorno metropolitano, posto que a cualificación foi boa
ou admisible o 98% dos días do año.

Datos sobre partículas rexistrados en Santiago de Compostela en 2020
Dióxido de azufre
Estación
Campus
San
Caetano

Estación
Campus
San Caetano

Estación
Campus
San Caetano

Estación
Campus
San Caetano
Estación
Campus
San Caetano

Estación
Campus
San Caetano

Máximo
horario
(ug/m³)
22

Máximo
diario
(ug/m³)
6

47

12

Media anual
(ug/m³)

Sup.H
(350 ug/m³)

Sup. D
(ug/m³)

1,6

0

0

Media
invernal
(ug/m³)
1,3

2,8

0

0

3,2

Dióxido de nitróxeno (NO₂)
Sup.VL
Media anual
Horario (200
(ug/m³)
ug/m³)
7,9
0
13
0
PM₁₀
Máximo
sup. VLD
Media anual
diario
(50 ug/m³)
(ug/m³)
(ug/m³)
3
17
87
2
16
69
Concentracións de aire ambiente de PM₂‚₅
Máximo
Media anual
diario
(ug/m3)
(ug/m3)
8,5
28
9,6
35
Ozono
Superacións VO (120
Sup.LI
Media anual
ug/m3)
horario (180
(ug/m3)
ug/m3)
2018-2020
2020
6
4
72
0
6
3
67
0
Monóxido de Carbono
Máximo
Media anual
Sup.VL (10
octohorario
(mg/m3)
mg/m3)
(mg/m3)
0,15
0
0,45
0,22
0
0,8
Máximo
horario
(ug/m³)
68
111

Sup. LA horario (240 ug/m3)
0
0

Fonte: Informe anual calidade do aire Galicia 2020.

Os datos desglosados por partículas, para esas mesmas estaciones, pero para 2020, amosan como
todos os contaminantes se mantiveron ao longo do año nos límites recomendados, a excepción
das partículas de PM₁₀, que viron superado o valor recomendado en tres ocasións no Campus e en
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dúas en San Caetano. Se ben é certo que ditos valores poden estar condicionados polas restricións
de mobilidade derivadas da COVID-19 en 2020.
En calquera caso, e como queda patente no Estudio acústico de la carretera N-550 a su paso por
el núcleo urbano de O Milladoiro, de 2018, o transporte é o principal axente contaminante en
Ames, e precisamente isto sucede no ámbito de maior concentración de poboación do municipio,
debido ao modelo de crecemento urbano que inicialmente seguiu Ames, apoiado sobre as
principais vías de comunicación.

3.2.2. Instrumentos de planificación
Os compromisos de redución de emisións do Concello de Ames están fixados no Plan de Acción
polo Clima e a Enerxía Sustentable (PACES) de 2020, que contén un plan de acción de
mitigación. As medidas contempladas en dito plan son as seguintes:
Medidas transversais
•
•
•
•

TR01-Medidas de organización.
TR02-Comunicación e participación.
TR03-Compra verde (materiais, equipos).
TR04- Concienciación e educación ambiental.

Edificios Municipais:
•
•
•

MU01-Auditoría Enerxética nas instalacións e edificios municipais.
MU02-Plan Implantación Fontes Renovables para calefacción e ACS.
MU03- Mellora do sistema de climatización de varios edificios e instalacións municipais
(aerotermia).

•
•
•
•
•
•

MU04-Mellora iluminación edificios.
MU05-Apagado e acendido automático de distintas áreas de edificios municipais.
MU06-Mellora alumeado público.
MU07-Instalación de sensores luminosos no alumeado público municipal.
MU08-Concienciación do uso responsable da enerxía.
MU09-Compra electricidade verde.

Edificios residenciais
•
•
•

RS01-Fomento enerxías renovables en calefacción e ACS.
RS02-Concienciación do uso responsable da enerxía eléctrica.
RS03- Fomentar a contratación de electricidade verde por parte dos cidadáns, perante o
establecemento do Concello de convenios coas empresas subministradoras.

Transporte
•
•
•

TP01-Mellora eficiencia parque móbil municipal.
TP02-Reducción da frecuencia en recollida de lixo.
TP03-Plan de Mobilidade Sustentable.
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Residuos
•
•

LX01-Tratamento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), orgánicos en orixe.
LX02-Concienciación da redución de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

3.3. Resiliencia
3.3.1. Condicións do municipio para asumir os cambios derivados do cambio climático
dependentes da dispoñibilidade de vehículo
privado. Sen embargo, o aspecto máis
positivo de Ames de cara a resiliencia e o seu
perfil demográfico, xa que ten unha idade
media da poboación moi baixa e polo tanto
unha poboación con maior capacidade de
adaptarse aos eventos extremos do clima.

O concepto de resiliencia fronte ao cambio
climático, sendo próximo ao de adaptación,
pódese dicir que incorpora todos aqueles
aspectos da mitigación que inciden nunha
diminución das necesidades enerxéticas e na
capacidade de introducir elementos de
produción autónoma de enerxía que axuden
a reducir a dependencia das conexións a
redes. Por outra parte, este concepto implica
una visión a longo prazo enfocada máis na
capacidade de resposta da poboación que
sobre aspectos físicos, territoriais ou
materiais, aínda estes últimos tamén sexan
relevantes.

A necesidade de mellorar a capacidade de
resposta fronte aos incendios forestais e os
seus impactos, algo no que Ames xa está a
traballar con intensidade, e de garantir unha
xestión óptima do ciclo integral da auga, para
reducir a vulnerabilidade fronte a secas e
inundacións,
supoñen
os
principais
obstáculos para o incremento da resiliencia,
xunto con un modelo enerxético aínda moi
baseado no consumo de combustibles fósiles
e con escasas capacidades de autoconsumo.

Neste sentido, a principal dificultade en
termos de resiliencia para o concello de
Ames é o feito de ter un modelo de
ocupación do solo que produciu núcleos
urbanos densos con escasas dotacións de
zonas verdes e de conexión co territorio e, ao
mesmo tempo, unhas áreas de crecemento
disperso que se estenden ocupando o que
anteriormente era solo produtivo, en
configuracións
territoriais
totalmente

Por outra banda, cabe sinalar a existencia de
programas municipais para o fomento da
compostaxe individual e comunitaria cunha
ampla participación no municipio.

3.3.2. Instrumentos de planificación
Ante a ausencia dun instrumento que
estableza este tipo de criterios transversais,
cabe sinalar que o Plan de acción polo clima
e as enerxías sustentables (PACES) de
2020, na medida en que integra nun mesmo
marco accións de mitigación e adaptación
fronte ao cambio climático, é o que presenta
unha contribución máis clara neste sentido.

Planificar a resiliencia fronte ao cambio
climático supón, máis que o establecemento
de instrumentos específicos, a aplicación de
criterios
climáticos
transversais
aos
instrumentos de planificación territorial,
urbanística e sectorial, de xeito que se acade
unha abordaxe integral das problemáticas
derivadas do cambio climático.
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A2. Marco de gobernanza
A dificultade fundamental que presenta a gobernanza das políticas climáticas a nivel local é a
insuficiencia deste nivel para facer fronte a unha problemática de escala global, recursos naturais
como o río Sar ou o Tambre, claves na loita contra o cambio climático neste territorio, transcorren
por varios municipios, e as actuacións sobre eles, deben de ser coordinadas para ser eficaces.
O marco para a toma de decisións establéceno, non só os grandes acordos de carácter
internacional, senón tamén a recente Lei contra o cambio climático ou o Pacto dos alcaldes.
Tamén se debe considerar o papel das políticas de infraestrutura verde para a planificación
climática. Neste sentido, a Estratexia Nacional de Infraestrutura Verde, establece un sistema de
planificación en cascada que inclúe a gobernanza como un aspecto fundamental. As
administracións implicadas son as seguintes:

• Nivel estatal (AGE): Ministerio Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
•

Nivel autonómico (Xunta de Galicia): Consellería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda;
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Consellería do Medio Rural.

•

Nivel local (Administración Local): Concello de Ames e Deputación da Coruña. Débese
considerar tamén a posibilidade de coordinar as políticas climáticas cos municipios da
área, especialmente polos que transcorren os ríos Tambre e Sar.

A nivel local, a principal concellería para a loita contra o cambio climático é a de Transición
Ecolóxica e Medio Ambiente, pero as políticas de redución de emisións que se poidan adoptar
implican a máis áreas:

•

Áreas: Alcaldía, Concellería de Transición Ecolóxica e Medio Ambiente, Concellería de
Mobilidade, Concellería de Educación e Axenda Urbana, Concellería de Economía e
Facenda.

•

Comisións: Comisión Informativa Permanente de Desenvolvemento Urbano, Comisión
Informativa permanente de Transición Ecolóxica, Comisión Informativa Permanente de
Economía e Facenda e Especial de Contas.

Por outra parte, cabe considerar a unha serie de actores públicos con capacidade de incidencia
nestas políticas:

•

Actores públicos: Instituto para la diversificación e aforro da enerxía (IDAE); Consorcio de
compensación de seguros; Instituto Enerxético de Galicia (INEGA); Instituto de Estudos do
Territorio (IET); Axencia Galega de Infraestruturas (AXI); Augas de Galicia; Mancomunidade
Serra do Barbanza.
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B. Datos descritivos AUE
ÁMBITO TEMÁTICO 3: CAMBIO CLIMÁTICO E RESILIENCIA
DATOS DESCRITIVOS RELACIONADOS

Código

Nome

D.01

Variación da poboación 2007-2017 %

D.02

Territorio e diversidade de hábitats

D.02.a

Valor

RANGOS municipios entre 20.000
e 50.000 habitantes
Valor 1º
Valor
Valor 3º
Cuartil
Medio
Cuartil

15.0

-1.8

2.7

8.0

Superficie de cobertura artificial (%)

10.3

5.0

13.0

29.0

D.02.b

Superficie de cultivos (%)

21.2

9.2

23.7

42.7

D.02.c

Superficie de zona forestal e devesas (%)

64.0

13.7

30.4

50.9

D.03

Superficie de explotacións agrarias e forestais
Superficie municipal destinada a explotacións
agrarias e forestais (%)
Superficie municipal destinada a explotacións
agrarias e forestais respecto ao solo urbano e
urbanizable delimitado da cidade (%)
Superficie verde (ha por cada 1.000 hab)

0.02

0.02

0.11

0.29

0.37

0.11

0.9

3.65

3.9

1.6

2.8

5.1

D.03.a
D.03.b
D.05

-

-

-

-

36.8

52.4

61.3

68.5

D.18

Parques e equipamentos de zonas verdes
Antigüidade do parque edificatorio. Parque
edificatorio anterior ao ano 2000 (%)
Índice de motorización

D.18.a

Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes.

531.6

541.9

573.9

615.7

D.18.b

Porcentaxe de turismos (%)

82.8

68.1

72.0

75.2

D.18.c

Porcentaxe de motocicletas (%)

6.5

7.9

10.0

12.2

D.21

Dotación de vías ciclistas
Axenda urbana, planeamento estratéxico e
Smart cities

-

-

-

-

-

-

-

-

D.12
D.14

D.39

Os datos descritivos da Axenda Urbana Española que destacan en relación co cambio climático
en Ames son: por unha parte, a elevada porcentaxe de zonas forestais xunto a unha porcentaxe de
cobertura artificial do solo na media dos municipios similares; por outra, unha marcada tendencia
ao crecemento demográfico xunto coa existencia dun parque edificado moi renovado; e, por
último, unha elevada porcentaxe de turismos e unha baixa porcentaxe de motocicletas.
Neste sentido pódense destacar unhas boas condicións de partida para despregar políticas de
adaptación ao cambio climático, unha situación favorable do parque edificado en relación ás
políticas de mitigación e a importancia da relación entre clima e mobilidade á hora de planificar
esta última.
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C. Análise DAFO
C1. Análise interna
DEBILIDADES.
D.01. A maior dispersión do asentamento nas zonas rurais e periurbanas do municipio,
incrementa a vulnerabilidade fronte ao risco de incendio.

D.02. Alta dependencia do automóbil privado para a mobilidade, que deriva nun incremento
das emisións de CO₂ e nun maior illamento das persoas dependentes.

D.03. Pouca capacidade de influencia directa do Concello sobre as principais fontes de emisións
de GEI.

D.04. Os criterios climáticos non están, en xeral, incorporados aos instrumentos de planificación
o que vén a sumarse á ausencia de instrumentos de ordenación do territorio que aborden o
territorio no seu conxunto, máis aló dos límites municipais, e que dean un tratamento específico
ao solo rural.

FORTALEZAS.
F.01. O concello ten un plan, que está a implementar anualmente para a disposición de faixas
de protección contra incendios forestais e está a incrementar a plantación de autóctonas e a
xestión da biomasa forestal.

F.02. O Concello dispón de instrumentos de planificación que permiten identificar e xestionar
algúns riscos e vulnerabilidades, establecer medidas correctoras dos mesmos e planificar a
curto, medio e longo prazo.

F.03. Fomento da economía circular e o consumo de alimentos de Km.0 mediante o consumo
de produto local nos comedores escolares. Neste sentido, debe considerarse aprobación do
regulamento de funcionamento do Mercado de Horta e Artesanía, así como a Praza de Abastos
de Bertamiráns con proposta de venda de alimentos locais e sustentables.

C2. Análise externa
AMEAZAS.
A.01. Risco para a saúde das persoas, debido aos incrementos de temperatura, de duración das
vagas de calor e dos días e noites cálidos, pero tamén do frío extremo. Todo elo, con especiais
repercusións sobre a poboación maior.

A.02. Risco cada vez maior de incendios forestais e de danos á produción agrícola e gandeira,
polo efecto combinado do aumento das temperaturas, duración das vagas de calor, e
incremento dos períodos de seca. Débese prestar atención tamén á falta de xestión forestal
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privada, e ao abandono da superficie de cultivo polo aproveitamento intensivo de explotacións
gandeiras de fóra do municipio, deteriorando a dispoñibilidade e as condicións do solo
cultivable.

A.03. Risco de inundacións fluviais, debido aos novos patróns de choiva, máis caóticos e
irregulares, cunha maior probabilidade de choivas intensas e concentradas.

OPORTUNIDADES.
O.01. Posibilidade de incrementar a produción distribuída de enerxía, a través do parque de
vivenda.

O.02. As políticas de mitigación e adaptación fronte ao cambio climático poden ser unha panca
para unha maior colaboración e integración dos municipios que forman parte da área urbana,
xa que se trata de fenómenos que non se circunscriben ao ámbito territorial municipal e que
esixen repostas máis amplas.
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D. Retos principais en materia de cambio
climático
D.1 Adaptación ao cambio climático:
A diagnose en canto ás políticas de adaptación ao cambio climático poderían resumirse en:

RETO 3.1: Necesidade de actuar sobre a mobilidade para reducir as emisións de
GEI no municipio.
O transporte supón unha parte fundamental das emisións do municipio e, concretamente, as que
máis afectan á calidade do aire. Deste modo, a existencia de dous núcleos urbanos densos e
concentrados, supón unha favorable situación de cara a implementar unha mobilidade peonil e
sustentable nos núcleos urbanos, reducindo o consecuente consumo enerxético asociado aos
desprazamentos urbanos. Complementariamente, deberase de fomentar un incremento no uso
de modos de transporte sustentables para desprazamentos de maiores distancias.

RETO 3.2: Necesidade de aumentar a capacidade de produción eléctrica local
(distribuída). Analizar as posibilidades de implantación de comunidades
enerxéticas.
No Concello de Ames, o consumo da enerxía eléctrica é responsable do 26% do total de emisións
do municipio, segundo datos extraídos do PACES. De cara a incrementar a resiliencia do
municipio, a fin de adaptar o territorio aos efectos do cambio climático, incídese neste aspecto,
avaliando a posibilidade de poñer fontes de enerxía limpa local, ben sexa nos espazos e
edificacións públicas, ou ben mediante a promoción de comunidades enerxéticas.

RETO 3.3: Necesidade de continuar potenciando o consumo local e reducir a
cantidade de residuos xerados e de facer máis eficiente a súa xestión,
analizando medidas específicas de mitigación nos servizos municipais.
O 7% das emisións de GEI no Concellos corresponden ao sector de residuos. Neste sentido, Ames
presenta unha favorable situación de cara a fomentar a redución dos residuos, así como continuar
coa progresiva valorización dos residuos orgánicos ou biorresiduos, para a súa posterior utilización
no territorio, tanto a modo individual como municipal.
Así mesmo, Ames, co seu programa de consumo de produtos locais nos comedores escolares,
móstrase como un referente no contexto. Tomando como punto de partida estes avances xa
implementados, o reto de Ames a futuro radicará en continuar impulsando una economía circular
no municipio.
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D.2. Mitigación do cambio climático:
Complementariamente, a diagnose en canto ás políticas de mitigación do cambio climático
poderían resumirse en:

RETO 3.4: Incremento da probabilidade de incendios forestais e inundacións, que
esixe a implementación de medidas de adaptación, prevención, alerta temperá
e de mellora da capacidade de resposta.
As previsións de cambio climático para Ames anuncian un descenso da probabilidade de choivas
de en torno a un 25%. Con chuvias máis intensos e máis concentrados no tempo e menos días de
choiva.
No territorio de Ames, isto ten un impacto directo especialmente nas áreas fluviais e as súas
contornas, sendo especialmente sensibles a estes fenómenos, o que implica a necesidade de
adaptación a estes episodios, minimizando as inundacións asociadas aos Ríos Sar e Tambre, e
buscando acadar a protección destes ecosistemas de ribeira.

RETO 3.5: Necesidade de coordinación entre municipios para dar resposta aos
riscos derivados do cambio climático e planificar a adaptación, en especial ao
risco de seca..
Segundo o PLADIGA, o termo municipal de Ames e a área urbana de Santiago son zona de alto
risco de incendios forestais. INUNGAL indica que o risco de inundacións é alto nos municipios
situados na cunca do Río Sar. Así mesmo, tal e como se mencionaba no punto anterior, destaca
tamén a vulnerabilidade das áreas limítrofes ao Río Tambre, tendo constancia de sucesivos
episodios de inundacións, que demandan una resposta integrada.

RETO 3.6: Necesidade de adaptar as áreas urbanas para diminuír os efectos das
vagas de calor sobre a poboación e de creación de novas áreas verdes.
Renaturalizar espazos urbanos.
Ademais do incremento previsto nas temperaturas máximas e medias, estímase que a duración
media das vagas de calor aumente de cinco a dez días para 2050 respecto de 2001 e que supere
as dúas semanas en 2010, de xeito que se terán máis que duplicado. Nos núcleos urbanos, estes
datos tradúcense na necesaria adaptación dos mesmos, reducindo os efectos de illa de calor, e
creando novas áreas verdes, contribuíndo ademais a incrementar a dotación básica e ofrecendo
unha serie de servizos ecosistémicos complementarios en materia de saúde, control de
inundacións ou redución do risco de incendios forestais.
Así mesmo, perseguirase un incremento da vexetación nos núcleos de Bertamiráns e Milladoiro,
contribuíndo á inclusión dos servizos ecosistémicos nas áreas urbanas e incrementando a
conectividade ecolóxica, tomando como punto de partida a presencia de áreas de elevado valor
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ecolóxico nas contornas urbanas, destacando o Parque Central Verde de Milladoiro ou o Parque
Fluvial do Río Sar, en Bertamiráns.
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04

Xestión sostible dos recursos e
economía circular

A. Análise xeral
A1. Ámbitos temáticos aue
4.1. Enerxía
4.1.1. Consumo de enerxía por sectores
O PACES de Ames de 2020 conten un inventario de emisións de referencia elaborado con datos
de 2015. Segundo este documento o consumo de enerxía levado a cabo nos sectores residencial,
transporte e municipal no municipio foi de 342.803 MWh o que supón 11,33 MWh/hab.
No reparto deste consumo de enerxía segundo sectores de actividade destaca o peso do
transporte (58,83%) e o residencial (37,90%), mentres que os consumos responsabilidade do
Concello supoñen un mínimo 3,27%. En todo caso, hai que ter en conta que o PACES non analiza
os sectores industrial e terciario, cos que variarían significativamente estas cifras.
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SECTOR

CONSUMO (MWh)

PESO RELATIVO (%)

Transporte

201.664

58,83

Residencial

129.925

37,90

Municipal

11.214

3,27

TOTAL

342.803

100,00

Fonte: Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable de Ames, 2020.

Consumo de enerxía por sectores de actividade

Transporte

Residencial

Municipal

Fonte: Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable de Ames, 2020.

Do reparto deste consumo segundo o tipo de enerxía empregado obtense o dato de que os
combustibles fósiles supoñen un 73% do total consumido en Ames, e dentro destes destaca o peso
cuantitativo do gasóleo cun 49% da enerxía total consumida (aos que se podería sumar un 5% do
gasóleo de calefacción, fronte a un 7% da gasolina). A enerxía eléctrica abrangue un 19% e os
biocombustibles e biomasas un 8%.

FONTE

CONSUMO (MWh)

PESO RELATIVO (%)

Electricidade

64.344

18,77

Gas natural

30.149

8,79

Gas licuado

11.319

3,30

Gasóleo de calefacción

16.529

4,82

Gasóleo

167.946

48,99

Gasolina

22.514

6,57

Biocombustibles/Biomasas

28.711

8,38

Carbón

823

0,24

Solar

318

0,09
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Xeotermia

150

0,04

TOTAL

342.803

100,00

Fonte: Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable de Ames, 2020.

Consumo de enerxía por fonte

Electricidade

Gas natural

Gas licuado

Gasóleo C

Gasóleo A

Gasolina

Biocombustibles/Biomasas
Fonte: Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable de Ames, 2020.

Por outra banda, os 64.344 MWh de consumo eléctrico repártense nun 83% para o sector
residencial (53.472 MWh), un 17% (10.850 MWh) para os consumos dependentes do Concello e un
0,03% para o transporte privado (22 MWh).

Consumo de electricidade por sector

Residencial

Edificios municipais

Alumeado público

Transporte privado

Fonte: Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable de Ames, 2020.
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4.1.2. Consumo de enerxía pola edificación, infraestruturas e servizos públicos
O peso total do Concello e dos seus sectores dependentes é dun 3,27% da enerxía consumida no
municipio (11.214 MWh). Sobre o total da enerxía eléctrica, esta porcentaxe ascende ata o 16,86%
(10.850 MWh), que se reparten nun 9,76% (6.281 MWh) para o alumeado público e nun 7,10% (4.569
MWh) para os edificios municipais.
Por outra banda, o Concello de Ames ten realizado ata 16 auditorías enerxéticas referentes aos
seguintes edificios e equipamentos públicos municipais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteca de Milladoiro.
Campo fútbol de Milladoiro.
Casa da Cultura de Bertamiráns.
Casa do Concello de Bertamiráns.
Casa da Cultura Milladoiro.
Centro de Saude de Milladoiro.
Escola Infantil O Bosque, Bertamiráns.
Instalacións deportivas de Bertamiráns.
Policía Local e Urbanismo, Bertamiráns.
Local Viorneira, Milladoiro.
Nave de obras e Radio Bertamiráns.
Oficinas Xerais de Milladoiro.
Pazo da Peregrina, Bertamiráns.
Aldea Nova Centro de Formación, Bertamiráns.
Aldea Nova Local Multiusos, Bertamiráns.
Escola infantil A Madalena, Milladoiro.

O consumo eléctrico anual medido para estes 16 edificios e instalación foi de 563.891 kWh, aos que
hai que sumar 379.168 kWh de gas natural e 172.476 kWh de gasóleo. O total de medidas a
implantar, previstas nas auditorías, terían un custe estimado de 585.641 €, para acadar un aforro
eléctrico do 38,61% do consumo total e un aforro en combustibles fósiles do 49,65%. Con estas
medidas, estímase un redución de emisións de GEI de 193,18 tCO₂e/ano.

4.1.3. Produción local de enerxía
No concello de Ames, segundo os datos que constan no Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), só
existe unha instalación de produción de enerxía. Trátase dunha central de coxeración cunha
potencia instalada de 7.300 kW, propiedade da empresa Neo Ames, S.L.U. Esta planta forma parte
das instalación que o grupo de cooperativas CLUN ten no municipio.
Produción local de enerxía eléctrica
Tipo de central

Número

Potencia (Kw)

Centrais de coxeración

1

7.300

Fonte: INEGA.
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Central
Neo Ames, S.L.U.

Centrais de Coxeración, detalle
Potencia
(Kw)
7.300

Data
posta
en marcha
2001

Combustible
Gas Natural

Fonte: INEGA.

4.2. Ciclo da auga
4.2.1. Redes de abastecemento e saneamento. Rede hídrica
O Concello de Ames abastécese practicamente a partes iguais, de auga mercada en alta ao
Concello de Santiago, xestionada por VIAQUA, cun 50,92% sobre o volume total aportado e de
recursos propios (mananciais, captación no río Roxos e captación no río Tambre), cun 49,08% do
total. O volume total aportado ao sistema durante o ano 2019 ascendeu a 2.058.626 m³.
Correspondendo 1.048.331 m³ á mercada en alta e 1.010.295 a captacións propias.
A depuración das augas captadas no río Tambre realízase na ETAP de Ames-Brión, desde onde se
dirixen ao depósito de Agrón. As augas captadas no río Roxos diríxense ao depósito de Aldea Nova
(1.000 m³), onde se realiza a súa cloración.
Por outra parte, as augas procedentes da rede de abastecemento de Santiago, cáptanse e
depúranse na estación de tratamento de auga potable (ETAP) de Chaián, situada na marxe
esquerda do río Tambre. Esta planta, inaugurada en 1989, ten unha capacidade de elevación de
900 litros/segundo asegurando un abastecemento para 156.000 habitantes con una dotación de
500 litros/habitante/día. Desde a ETAP bombéase a auga, unha vez tratada, a diferentes depósitos,
entre eles o de A Almáciga, situado na cota 314 m. e con capacidade para 15.630 m³, que distribúe
auga á rede principal de Santiago e aos municipios de Ames e Brión. Dita auga entra á rede de
Ames a través do depósitos de regulación de Milladoiro (de 1.000 e 1.500 m³) desde onde parten
ao núcleo urbano do Milladoiro e á rede do concello de Teo.
O sistema de abastecemento de Ames, subministra auga ao propio municipio e aos municipios
veciños de Brión (229.200 m³ no ano 2019) e Teo (4.470 m³). Segundo os padróns de facturación, o
volume rexistrado na rede de Ames durante o ano 2019 foi de 1.498.431 m³, correspondendo o
85,65% ao consumo doméstico, o 5,27% ao industrial, o 4,35% ao municipal, o 2,97% ao comercial
e o resto a outros usos.
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Esquema xeral da rede de abastecemento dos sistemas de Santiago de Compostela e de Ames-Brión.
Fonte: Plan de Seca da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, 2012.

En canto á rede de saneamento, cómpre sinalar dous feitos fundamentais. Por unha banda, a pesar
de que o Concello conta cunha parte importante de redes separativas, debido ao carácter recente
de boa parte do crecemento urbano, non se realiza unha xestión específica das augas pluviais, que
se verten á rede de residuais e consecuentemente ás EDAR. Por outra parte, as dúas EDAR
existentes na actualidade, a de Sisalde en Ames e a de Silvouta en Santiago, non teñen capacidade
suficiente para asumir os volumes de augas residuais que reciben, o que provoca unha falta de
calidade moi evidente nas augas fluviais.
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4.2.2. Autosuficiencia hídrica
Segundo a simulación realizada no documento do Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica
de Galicia-Costa 2015-2021, partindo das demandas no escenario 2013, os balances hídricos son os
seguintes:

Garantía
(%)

Déficit
máximo
(%)

Garantía
(%)

Déficit
máximo
(%)

2,947

100

0

100

0

100,00

¿Satisfeita
a
demanda
segundo
criterios
IPH?
Sí

0,048

100

0

100

0

100,00

Sí

0,504

100

16,67

100

33,33

98,84

Sí

Unidades de demanda

Demanda
anual
(hm³)

UDU Ames (urbana)
UDG Ames (gandeira)
UDI
Novomilladoiro
(industrial)

1 Ano

10 Anos
Garantía
volumétrica

Garantías das demandas no escenario actual segundo a serie de aportacións do 1940/41-2011/12 (serie
longa). Fonte: Plan Hidrolóxico da Demarcación Galicia-Costa 2015-2021, 2014.

UDU Ames (urbana)

2,947

100

0

100

0

100,00

¿Satisfeita
a
demanda
segundo
criterios
IPH?
Sí

UDG Ames (gandeira)
UDI Novomilladoiro
(industrial)

0,048

100

0

100

0

100,00

Sí

0,504

100

16,67

100

33,33

98,44

Sí

Unidades de demanda

Demanda
anual
(hm³)

1 Ano

10 Anos

Garantía
(%)

Déficit
máximo
(%)

Garantía
(%)

Déficit
máximo
(%)

Garantía
volumétrica

Garantías das demandas no escenario actual segundo a serie de aportacións do 1980/81-2011/12 (serie
curta). Fonte: Plan Hidrolóxico da Demarcación Galicia-Costa 2015-2021, 2014.

Para as demandas no escenario 2033, aplícase unha redución global do 7% aos recursos hídricos
para ter en conta a afección do cambio climático dentro da demarcación. Os balances hídricos
neste caso son os seguintes:

UDU Ames (urbana)

2,673

100

0

100

0

100,00

¿Satisfeita
a
demanda
segundo
criterios
IPH?
Sí

UDG Ames (gandeira)
UDI Novomilladoiro
(industrial)

0,048

100

0

100

0

100,00

Sí

0,504

100

16,67

100

33,33

98,84

Sí

Unidades de demanda

Demanda
anual
(hm³)

1 Ano

10 Anos

Garantía
(%)

Déficit
máximo
(%)

Garantía
(%)

Déficit
máximo
(%)

Garantía
volumétrica

Garantías das demandas no escenario 2033 segundo a serie de aportacións do 1940/41-2011/12 (serie
longa). Fonte: Plan Hidrolóxico da Demarcación Galicia-Costa 2015-2021, 2014.
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UDU Ames (urbana)

2,673

100

0

100

0

100,00

¿Satisfeita
a
demanda
segundo
criterios
IPH?
Si

UDG Ames (gandeira)
UDI Novomilladoiro
(industrial)

0,048

100

0

100

0

100,00

Si

0,504

100

16,67

100

33,33

98,44

Si

Unidades de demanda

Demanda
anual
(hm³)

1 Ano

10 Anos

Garantía
(%)

Déficit
máximo
(%)

Garantía
(%)

Déficit
máximo
(%)

Garantía
volumétrica

Garantías das demandas no escenario 2033 segundo a serie de aportacións do 1980/81-2011/12 (serie curta).
Fonte: Plan Hidrolóxico da Demarcación Galicia-Costa 2015-2021, 2014.

Polo tanto, en base á información aportada polo organismo de conca Augas de Galicia, non existen
problemas de garantía de autosuficiencia hídrica na rede de abastecemento do Concello de Ames.

4.4. Residuos sólidos urbanos
4.4.1. Xeración de RSU no municipio
A recollida de residuos sólidos urbanos (RSU) no municipio de Ames, lévase a cabo por dúas vías:
a rede de colectores de RSU e o punto limpo de Novo Milladoiro. A rede de colectores está
composta por un total de 899 colectores de inertes e 874 de orgánicos.
Segundo os datos dispoñibles, por parte da Mancomunidade da Serra do Barbanza para o ano
2021, en Ames recolleronse un total de 5.488.680 kg de inertes (171,56 kg/hab) e 3.542.860 kg de
orgánicos (110,74 kg/hab), que suman un total de 9.031.540 kg de residuos recollidos na rede de
contenedores e 282,30 kg/hab, o que resulta nunha cifra moderada de residuos por habitante (se
ben hai que ter en conta que a maior parte das actividades económicas e turísticas da área urbana
se producen dentro do termo municipal de Santiago). A porcentaxe de residuos orgánicos
recollidos de forma separada, un 39,23% é moi superior á dos concellos adscritos a Sogama, e
supón un excelente punto de partida para a implementación de políticas innovadoras de xestión
dos RSU.

4.4.2. Xestión dos RSU
O Concello de Ames non conta cun plan específico para a xestión de residuos, sen embargo,
contempla actuacións neste ámbito a través do PACES de 2020, que contén dúas accións
concretas: ‘LX01-Tratamento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), orgánicos en orixe’ e ‘LX02Concienciación redución Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
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Os principais programas desenvoltos polo Concello neste eido son os relacionados coa
compostaxe. En primeiro lugar o Programa de compostaxe caseira promovido pola Concellaría
de Medio Ambiente e con tres edicións realizadas. Nestas tres edición repartíronse unha media de
60 composteiros por campaña. O programa inclúe unha formación básica sobre a compostaxe, a
través dunha charla coloquio aos participantes do proxecto, a instalación do composteiro, tres
visitas de seguimento anual e a atención telefónica e/ou presencial para a resolución de
incidencias. En segundo lugar, o Programa de compostaxe comunitaria que se desenvolve nas
hortas urbanas. Inclúe a formación dos usuarios/as das hortas nas técnicas de compostaxe
comunitaria e a construción en común dun composteiro artesanal. Posteriormente o Concello
adquiriu unha trituradora para aproveitar a grande cantidade de residuos vexetais que se
producen no concello e que son resultado de podas en parques e xardíns, así como de roces
forestais e da retirada de ramas e árbores caídas e cúmulos de podas urbanas. Ademais, en 2017
deséñase un Plan de transformación dos residuos orgánicos procedentes das cociñas e
comedores municipais en compost. Este plan involucra a toda a comunidade educativa do
municipio, ao persoal de cociña e comedores, así como a técnicas dos departamentos de
educación e medio ambiente. Por outra banda, no viveiro municipal do concello creouse un área
de compostaxe escolar comunitaria, que conta con 6 composteiros de 800 litros e 4 composteiros
de 320 litros. Os restos da cociña e comedores escolares proporcionan a chamada porción húmida
(60 % humidade) necesaria para realizar o compost, e a porción seca (-60% de humidade) procede
fundamentalmente do triturado de podas de árbores e follas secas.
No mes de maio de 2022, o Concello, xunto coa Asociación de Empresas Galegas de Software Libre
(Agasol), puxo en funcionamento un Banco de Reciclaxe Electrónica, que recolle as doazóns de
aparellos electrónicos de particulares, empresas e institucións que xa non teñen uso ou están
estropeados, coa finalidade de reacondicionalos ou arranxalos, alongando a súa vida útil.
Posteriormente son doados a persoas en situación de vulnerabilidade, permitindo actuar en favor
da redución da fenda dixital e da desigualdade, pero, tamén, favorecendo a economía circular e
reducindo os residuos electrónicos no concello.

4.5. Instrumentos de planificación
O Concello de Ames conta cun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES),
de novembro de 2020, cuxo obxectivo fundamental é o de reducir as emisións de GEI nun 40%
entre os anos 2015 e 2030. Para elo, o plan de acción dispón unha serie de actuacións
fundamentalmente orientadas ao transporte, ao sector residencial e á actuación sobre os edificios
e instalacións municipais.
Para o cumprimento deste obxectivo de redución de emisións, prevese un aforro de enerxía de
81.826 MWh/ano, cun programa que inclúe: 4 accións transversais (-546 MWh/ano) 9 no ámbito dos
edificios, equipos e instalacións municipais (-5.101 MWh/ano); 3 accións sobre o parque residencial
(-5.347 MWh/ano); 3 accións referentes ao transporte (-70.725 MWh/ano); dúas no ámbito dos
residuos (-0 MWh/ano) e outras dúas sobre o ciclo da auga (-107 MWh/ano).
Non se dispón de instrumentos de planificación específicos sobre o ciclo integral da auga no
Concello de Ames. Unicamente dous plans de carácter xeral que elabora o organismo de conca
Augas de Galicia, tales como o Plan Hidrolóxico da Demarcación Galicia-Costa 2015-2021 ou o
Plan de Seca da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.
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A2. Marco de gobernanza
A principal dificultade que entraña a gobernanza da economía circular é a transversalidade propia
desta materia, que da lugar a unha concorrencia de temáticas que provoca que os ámbitos
competenciais que lle son propios tendan a estar dispersos en diferentes departamentos das
administracións públicas. A nivel europeo, o Plan de Acción Europeo para a Economía Circular
constitúe un importante punto de referencia. En España, a Estratexia Española de Economía
Circular, establece una comisión interministerial, formada polos ministerios cuxas políticas teñen
un impacto directo na economía circular, e un grupo de traballo composto por representantes do
MITERD e do resto da Administración General del Estado presente na Comisión de coordinación
en materia de residuos, das CC.AA. e da Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
A nivel autonómico, a Estratexia Galega de Economía Circular establece un marco xeral para estas
políticas.
Neste caso, as administracións directamente competentes son:
•

Nivel estatal (AGE): Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico;
Ministerio de Consumo; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

•

Nivel autonómico (Xunta de Galicia): Consellería de Infraestruturas e Mobilidade;
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Consellería de Economía, Empresa e
Innovación; Consellería do Medio Rural.

•

Nivel local (Administración local): Concello de Ames. Ademais, sería interesante
colaborar co resto de municipios da área de Santiago, así como coa Deputación Provincial
da Coruña.

As competencias da administración municipal en materia de economía circular exércense a través
das seguintes áreas e comisións:
•

Áreas: Alcaldía, Concellería de Transición Ecolóxica e Medio Ambiente, Concellería de
Mobilidade, Concellería de Urbanismo e Administración Xeral, Concellería de Promoción
Económica, Concellería de Educación e Axenda Urbana, Concellería de Cultura e
Tecnoloxías da Comunicación, Concellería de Economía e Facenda.

•

Comisións: Comisión Informativa Permanente de Desenvolvemento Urbano, Comisión
Informativa Permanente de Benestar e Promoción Social, Comisión Informativa
Permanente de Transición Ecolóxica, Comisión Informativa Permanente de Economía e
Facenda e Especial de Contas.

Por outra parte, existen unha serie de empresas, públicas e privadas, de escala autonómica e
municipal que xogan un papel fundamental na xestión dos ciclos que forman parte da economía
circular:
•

Augas de Galicia; Instituto Enerxético de Galicia (INEGA); Instituto Galego de
Promoción Económica (IGAPE); Instituto Galego do Consumo e da Competencia;
(IGCC); Espina y Delfín.

E por último, hai que sinalar a Mancomunidade Serra do Barbanza, que se encarga da xestión
dos residuos de nove concellos, entre os que se inclúe Ames, e que pode ser un bo instrumento
para a posta en marcha de medidas de economía circular entre os distintos municipios que a
compoñen.
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B. Datos descritivos AUE
ÁMBITO TEMÁTICO 4: XESTIÓN SUSENTABLE DOS RECURSOS E ECONOMÍA CIRCULAR
DATOS DESCRITIVOS RELACIONADOS

Código

Nome

D.01

Variación da poboación 2007-2017 %
Densidade de poboación no solo urbano
(hab/ha)
Densidade de vivenda (viv/ha)
Antigüidade do parque edificatorio. Parque
edificatorio anterior ao ano 2000 (%)
Consumo de auga
Crecemento do parque de vivenda 20012011 (%)
Vivendas
previstas
en
áreas
de
desenvolvemento respecto ao parque de
vivenda (%)
Número de vivendas previstas en áreas de
desenvolvemento (viv/1000 hab)
Axenda urbana, planeamento estratéxico e
Smart cities

D.06
D.08
D.14
D.15
D.33
D.ST.06
D.ST.07
D.39

Valor
15.0

RANGO: municipios entre
20.000 e 50.000 habitantes
Valor 1º
Valor
Valor 3º
cuartil
medio
cuantil
-1.8
2.7
8.0

160.7

40.5

57.0

81.6

80.8

21.0

29.5

41.6

36.8

52.4

61.3

68.5

-

-

-

-

60.1

14.5

23.1

35.0

67.6

9.6

21.4

46.2

339.8

49.1

110.5

238.1

-

-

-

-

De entre os datos descritivos que a Axenda Urbana Española (AUE) establece para a xestión
sustentable dos recursos e a economía circular, no caso de Ames, destacan respecto do resto de
cidades españolas de entre 20.000 a 50.000 habitantes a tendencia demográfica positiva, a
elevada densidade de vivendas (e o seu crecemento) e a dispoñibilidade dun parque de vivenda
moi novo.
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C. Análise DAFO
C1. Análise interna
DEBILIDADES
D.01. As EDAR de Sisalde (Ames) e Silvouta (Santiago de Compostela) son insuficientes para o
enorme volume de augas residuais que teñen que tratar.

D.02. En canto á rede de saneamento, a pesares de contar con importantes tramos da mesma de
tipo separativo, non se está a levar a cabo un tratamento separado das augas pluviais que permita
diminuír as aportacións de augas residuais ás EDAR, deixando de contribuír a seu colapso, e
reutilizar esta auga para outros usos.

FORTALEZAS
F.01. A pertenza a Mancomunidade da Serra do Barbanza garante un mellor tratamento da
fracción orgánica dos residuos.

F.02. Existencia dun programa de fomento do produto de km 0 nos menús dos comedores
escolares ademais da xestión sustentable dos residuos.

C2. Análise externa
AMEAZAS
A.01. Risco de colapso do sistema de tratamento de augas debido ao incremento de eventos
extremos de choiva e tormentas, que deriven en inundacións.

A.02. Risco de insuficiencia da captación de auga debido á maior recorrencia dos períodos de
seca.

A.03. Dependencia elevada do gasóleo, que supón un 35% das fontes de enerxía empregadas no
municipio, e presenta os escenarios de evolución de prezos máis complicados de entre os
combustibles fósiles.
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OPORTUNIDADES
O.01. A existencia dunhas precipitacións medias moi elevadas pode dar pe á introdución de
medidas baseadas na natureza enfocadas á retención dos excedentes de auga, que permitan unha
mellor regulación do seu ciclo e unha garantía de dispoñibilidade do recurso.

O.02. Posibilidade de aproveitar os recursos forestais existentes para a xeración de biomasa, e do
parque de vivenda unifamiliar para a instalación de caldeiras de biomasa que poidan aproveitar o
recurso.

O.03. Oportunidade de tratar os residuos orgánicos para a obtención de compost que se podería
re empregar na extensa rede de zonas verdes da cidade, favorecendo a economía circular.
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D. Retos principais
A diagnose en canto ao consumo de enerxía en Ames poderíase resumir en:

RETO 4.1: Necesidade de revisar os instrumentos existentes para incluír datos
aínda non dispoñibles sobre consumos de enerxía en determinados sectores.
Hai un descoñecemento do peso da industria e do sector terciario no consumo total de enerxía.
Carécese dunha avaliación detallada da xestión e demandas enerxéticas dos edificios públicos.

RETO 4.2: Necesidade de actuar sobre a mobilidade e a organización da loxística
de cara a reducir a súa contribución ao consumo enerxético do municipio.
O transporte supón un 55% do total do consumo enerxético do municipio.

RETO 4.3: Convén aumentar a capacidade de produción eléctrica local
(distribuída) e inducir a unha redución da demanda de gasóleo en particular e
de combustibles fósiles en xeral.
As principais fontes de enerxía utilizadas son: o gasóleo (58%) e a enerxía eléctrica (26%). A
produción local de enerxía é testemuñal no municipio de Ames.

A diagnose en canto á xestión do ciclo integral da auga en Ames podería resumirse en:

RETO 4.4: Necesidade de aumentar la capacidade de depuración da auga para
evitar a contaminación e de cara a emprender accións de rexeneración
ambiental nas ribeiras do Sar.
A EDAR non é capaz de tratar unha enorme proporción das augas residuais que recibe.

RETO 4.5: Necesidade de levar a cabo un tratamento específico das augas
pluviais, nas zonas onde se dispón de redes separativas de cara a unha xestión
posterior da auga de choiva e ao seu aproveitamento para outros usos.
A pesares de que tramos importantes da rede municipal de saneamento son de tipo separativo,
non existe unha xestión e aproveitamento destas augas, senón que se verte á rede de augas
residuais.
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RETO 4.6: Necesidade de aumentar a capacidade de retención de auga, tanto na
rede como no territorio, para a prevención e xestión de inundacións, que se
poderían ver incrementadas como resultado do cambio climático.
As previsións de cambio climático indican unha maior recorrencia das choivas intensas.

90

AXENDA URBANA 2030

05

Mobilidade e transporte

A. Análise xeral
A1. Ámbitos temáticos AUE
5.1. Cidade de proximidade
5.1.1. Distribución territorial dos centros de traballo e da residencia:
Para entender á mobilidade de Ames, necesariamente debemos entender a realidade territorial
do municipio, abordada en puntos anteriores. A modo de recordatorio, existen dous núcleos
principais, de carácter urbano: Milladoiro e Bertamiráns, situados ao suroeste e este do concello
respectivamente, que concentran a gran maioría (70%) da poboación do municipio, mentres o
resto da poboación reside en pequenos núcleos rurais e urbanizacións, repartidas por todo o
territorio, se ben son os situados na zona centro e sur os que máis poboación concentran.
En canto á matriz de orixes dos municipios da área urbana, Ames e Teo teñen un peso moi
relevante sobre o conxunto. De feito, a poboación de estes dous municipios supón un terzo do
total da área urbana, tendo ademais un porcentaxe de poboación activa superior ao do municipio
de Santiago.
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Por outra banda, a representación
xeográfica de centros atractores,
tanto de traballo como de ocio, sinala
novamente os núcleos urbanos como
os
principais
destinos
de
desprazamentos, ao contar con
servizos administrativos, deportivos
ou centros de saúde, entre outros.
Aparecen igualmente puntos de
concentración de viaxes como é o
caso do Polígono Novo Milladoiro ou
CLUN (empresa cooperativa que
segundo o índice Ardán ten a maior
facturación do municipio), xunto con
puntos dispersos dos principais
núcleos
rurais
do
municipio,
pertencentes principalmente aos
centros educativos, farmacias e
campos de fútbol.

Centros atractores de desprazamentos por hexágonos de 100 metros. Fonte: Elaboración Propia

A maiores, débese destacar a influencia de Santiago de Compostela, municipio limítrofe e Capital
da Comunidade Autónoma de Galicia, como un gran punto atractor de desprazamentos dende
Ames ao contar con servizos como os distintos hospitais (CHUS, La Rosaleda, Conxo), unha
estación intermodal conectada co eixo atlántico, a universidade, os centros administrativos
autonómicos, unha ampla oferta de ocio diferenciada, así como o peso que teñen no emprego da
área os seus parques empresariais, fundamentalmente os do Tambre, a Sionlla e Costa Vella.
Esta influencia ponse de manifesto nos datos de mobilidade baseados na telefonía móbil que
provee o Instituto Nacional de Estadística (INE), onde os desprazamentos dende Ames aos
distintos distritos de Santiago de Compostela, supoñen un 65% dos desprazamentos con orixe
Ames, sendo os máis numerosos os que se dirixen ao distrito 5, que é o que engloba o centro da
cidade, seguido do distrito 2, que é no que se localiza o Polígono Industrial do Tambre. Por outra
parte, Teo, situado na Área Metropolitana de Santiago de Compostela e tamén limítrofe, é o
segundo municipio que máis fluxo atrae procedente de Ames.
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do INE

En xeral, a mobilidade con orixe Ames se caracteriza por ter como destino municipios próximos
(menos de 20 km), se ben existen pequenos fluxos con destino Boiro (48 km), Oroso (80 km),
Ribeira (67 km), Coruña (80 km), Vilagarcía de Arousa (40 km), Arteixo (73 km), A Pobra do
Caramiñal (60 km) e Rianxo (37 km), que son de longa distancia, e representan o 2,4% dos
desprazamentos dende o municipio.
Desprazamentos con orixe Ames
Municipio orixe
Ames
Ames

Municipio destino
Santiago de Compostela (distrito 05)
Teo

Fluxo
2.185
1.759

Ames

Santiago de Compostela (distrito 02)

1.168

Ames

Santiago de Compostela (distrito 04)

931

Ames

Santiago de Compostela (distrito 01)

855

Ames

Santiago de Compostela (distrito 03)

464

Ames

Santiago de Compostela (distrito 06) e Trazo

442

Ames

Brión

428

Ames

Padrón

244

Ames

Val do Dubra e Baña, A

125

Ames

Negreira

117

Ames

Estrada, A

88

Ames

Rois e outros municipios

80

Ames

Noia

60

Ames

Santa Comba

53

Ames

Valga e Catoira

51

Ames

Boqueixón e Touro

42

Ames

Boiro

38

Ames

Oroso

29

Ames

Coruña, A (distrito 07)

28

Ames

Vilagarcía de Arousa

28
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Ames

Ribeira

27

Ames

Arteixo

24

Ames

Pino, O

22

Ames

Pobra do Caramiñal, A

18

Ames

Rianxo

18

TOTAL

9.324

Fonte: Elaboración Propia a partir de datos do INE

Os desprazamentos con destino Ames son, pola súa banda, netamente inferiores aos
desprazamentos que saen de Ames, e obsérvanse tendencias distintas. Por unha banda, a orixe, se
nos fluxos de saída de Ames viamos que Santiago de Compostela era con moito o destino
principal, neste caso o principal municipio de orixe é Brión, pero co 35% do total do fluxo, fronte
ao 31% do total de Santiago de Compostela, que ocupa a segunda posición. Dentro de Santiago
tamén hai diferenzas, dado que o principal fluxo provén do distrito 1, situado ao leste do municipio,
e que é lindeiro con Ames (Roxos, Villestro..). Por outra banda, observamos unha redución de orixes
situadas a máis de 20kms, con Noia, Santa Comba e Ribeira, fronte aos 8 municipios situados a
máis de 20kms que eran destino de desprazamentos desde Ames; Con todo, a porcentaxe do fluxo
total que representan estes concellos é moi similar, e lixeiramente superior, porcentualmente
falando (2,7%) ao da orixe en Ames.
Desprazamentos con destino Ames
Municipio orixe

Municipio destino

Fluxo

Brión

Ames

1.259

Santiago de Compostela (distrito 01)

Ames

481

Teo

Ames

443

Santiago de Compostela (distrito 05)

Ames

288

Negreira

Ames

213

Santiago de Compostela (distrito 04)

Ames

210

Val do Dubra e Baña, A

Ames

176

Santiago de Compostela (distrito 02)

Ames

139

Rois e outros municipios

Ames

87

Padrón

Ames

50

Santiago de Compostela (distrito 03)

Ames

49

Estrada, A

Ames

46

Noia

Ames

38

Santa Comba

Ames

33

Ribeira

Ames

27

Vedra

Ames

22

Santiago de Compostela (distrito 06) e Trazo

Ames

21

TOTAL

3.582

Fonte: Elaboración propia a partir do INE

En conclusión, podemos afirmar que Ames ten un hándicap en canto á mobilidade interior pola
dispersión dos distintos puntos emisores e atractores, especialmente en canto á vivenda, coa
existencia de pequenos núcleos de poboación rurais e urbanizacións diseminadas por todo o
territorio, que complican a xestión sustentable da mobilidade.
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En canto á mobilidade externa, o peso de Santiago nos desprazamentos nos dous sentidos e a
proximidade da gran maioría dos municipios de destino e de orixe, facilitan a implementación de
alternativas ao vehículo privado, aínda que, novamente, a multiplicidade de puntos emisores
dentro do termo municipal dificulta enormemente a súa eficiencia.
A suma de viaxes con orixe e/o destino o Concello de Ames ascende a 95.675 viaxes nun día medio
laborable, dos cales o 14,6% corresponden a viaxes internas a Ames (14.015 viaxes) e o 85,4% a
relacións co exterior (81.659 viaxes). Esta cifra increméntase un 2,3% en sábado con 97.852 viaxes
e redúcese case un 10% en domingo con 86.672 viaxes. Obtense que en día laborable o 14,6% dos
viaxes son internos ao municipio e en fin de semana ascende a un 15,8%. Polo tanto, obsérvase
unha redución das relacións co exterior en fin de semana.

5.1.2. Mobilidade urbana. Distribución modal
Segundo os datos do Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Ames, datado de 2021, as relacións
internas ao municipio teñen unha participación lixeiramente maior en fin de semana, pois
representan o 15,5% en sábado e o 16,2% en domingo, mentres que en día laborable medio de
martes a xoves, atópase en torno ao 14,6%.
O maior volume de viaxes prodúcese na franxa horaria de 19 a 20 da tarde e supón o 7,2% das
viaxes totais. Igualmente as horas da mañá entre as 8 e as 9 e as do medio día entre as 15 e as 16
representan un 4,7% e o 6,6% respectivamente.

Distribución horaria do tráfico en todos os puntos de aforo
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos recollidos no PMUS
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No reparto modal obsérvase un claro predominio do coche
fronte a outros modos, cunha cota de 76,9%, seguido do
transporte público que representa o 14,2%. Os modos brandos,
apenas o 8,6%, cunha participación dos desprazamentos a pé
do 6,3% e da bicicleta do 2,3%. Este reparto está relacionado co
feito de que a maioría das viaxes realízanse co exterior, máis
tamén coa ausencia de infraestruturas axeitadas que faciliten a
mobilidade en modos de transporte non motorizados, e tamén,
como se desprende das mesmas enquisas, coas deficiencias do
servizo de transporte público.
Indícase igualmente neste documento que hai pequenas
diferenzas na elección do transporte público dependendo do
xénero. Os homes tenden a elixir o coche un 1,2% máis que as
mulleres, mentres que as mulleres tenden a elixir o transporte
público un 4,9% máis que os homes. Tamén elixen, en maior
medida os desprazamentos a pé.
Reparto modal do transporte. Fonte: Plan de movilidad sostenible de Ames

Destes datos pode concluírse que o modo predominante de desprazamentos en Ames é o coche
privado, cun porcentaxe de máis da metade dos movementos internos. A utilización do vehículo
privado é superior á media española (34,2%).

Como dato accesorio, segundo as
enquisas de mobilidade do Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de Ames
o 94,3% das persoas dispón de carné
de conducir e tamén de coche, máis
tamén un 70,9% das persoas
enquisadas dispón de polo menos
unha bicicleta no seu fogar, o que
pode ser un factor facilitador para a
redución do uso do vehículo privado
mediante
a
implantación
de
infraestruturas ciclistas seguras e
adecuadas.

Reparto modal do transporte segundo o xénero. Fonte: Plan de movilidad sostenible de Ames
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Cobertura a 500m das paradas de bus interurbano en Santiago procedentes de Ames

Segundo esta mesma fonte, o principal motivo para elixir o coche fronte a outros modos de
transporte son as deficiencias no transporte público (non hai suficiente, da un mal servizo ou hai
unha falta de coñecemento por parte da poboación) cun 48,8%, seguido da rapidez cun 21,6% e a
comodidade cun 18,7%. Parece convinte destacar ao 7% que sinala que non usa o transporte
público porque este está “moi alonxado da orixe o destino da viaxe”, que se podería interpretar
tamén como deficiencia do transporte público e xuntarse coa resposta “non hai servizo de
transporte público” (29,8%), e que parece especialmente relevante no caso dos viaxes con destino
ao distrito 2 de Santiago de Compostela, que engloba o Campus Norte da USC e máis a meirande
parte do polígono de Costa Vella -o terceiro fluxo de saída desde Ames- e que, sen embargo, queda
moi alonxado das paradas que o transporte metropolitano procedente de Ames realiza na capital
de Galicia, propiciando itinerarios de preto de 1 hora en transporte público. O mesmo podería
dicirse do distrito 4 (Fontiñas, Cidade da Cultura, parte de San Lázaro) e o distrito 1, que son os
seguintes fluxos dende Ames.
A motivación principal para a realización das viaxes son as viaxes por mobilidade obrigada
(traballo ou estudos) cun total do 18,8% e a mobilidade non obrigada (compras, ocio, médico,
asuntos persoais, etc.) representa un 41,2%. O motivo principal dos desprazamentos é ir e volver
do traballo, cun 47,6% do total.
Isto non só supón un grande hándicap para a extensión do uso do transporte público en Ames
para os desprazamentos ao traballo, (segundo as enquisas, o principal motivo destes, co 47,6%), se
non que ademais, nun escenario de gratuidade do eixo atlántico ferroviario, (cando menos ata
finais de 2023) e de proliferación de vehículos de mobilidade persoal e bicicletas eléctricas,
facilmente transportables no tren e que axilizan os tempos de desprazamento en terra, pode
converterse nunha ameaza, xa que cidades como A Coruña (28 minutos en tren), Vilagarcía de
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Arousa (20 minutos) ou Pontevedra (38 minutos) gañan peso como alternativa habitacional,
podendo atraer estudantes ou outros colectivos que son expulsados de Santiago polo incremento
do prezo do alugueiro, e que ao final empregan tempos de desprazamento similares aos que
terían desde Ames para chegar ao seu posto de traballo ou lugar de estudo.
Deste xeito, ponse de manifesto a necesidade dunha coordinación no eido do transporte entre os
distintos concellos da área de Santiago, xa que cando unha grande cantidade das viaxes teñen
como destino un mesmo concello, a mellora das conexións no concello emisor dos fluxos non
resulta operativa, se no municipio de destino a intermodalidade é deficiente. Polo tanto, a mellora
da cota do transporte público na mobilidade interurbana de Ames, pasa necesariamente pola
mellora da mobilidade interna de Santiago de Compostela por transporte público.

Poboación porcentual presente ás 12:00 h. / Poboación porcentual por bandas horarias. Fonte: INE

Os datos do INE sobre a distribución da poboación ás 12 do mediodía, baseados na xeolocalización
dos teléfonos móbiles, axudan a ilustrar e reforzar esta afirmación; O municipio de Santiago
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funciona como grande atractor de desprazamentos durante as horas do día, sendo un polo de
traballo. Mentres tanto, os municipios de Teo e Ames funcionan como atractores durante as horas
da noite, por ser un polo de maior atracción residencial xunto con Teo, crecendo ata un 108% pola
noite.
Recordar neste punto o mapa de commuters do apartado anterior, no que a maioría dos
desprazamentos tanto con orixe como destino Ames, se realizaban cara concellos situados a
menos de 20 kms de Ames, polo que tamén sería recomendable que foran integrados nunha
posible planificación supramunicipal se esta se chegara a producir no futuro.

5.1.3. Distribución urbana de mercadorías
Ademais da ordenanza de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria do concello
de Ames, o seu PMUS do ano 2021 dedícalle un apartado ao transporte de mercadorías.
Os vehículos pesados (de máis de 30 tn) xa non circulan polo centro do Milladoiro dende
decembro de 2018 e grazas ao acordo acadado entre o concello e o Ministerio de Fomento. Esta
medida conseguiu eliminar o paso polo centro O Milladoiro, Avenida de Rosalía de Castro / N-550,
de cerca de 280 camións ao día, reducindo así a poboación exposta ao ruído e emisións.
No PMUS indicábase o obxectivo de que se crease un acceso directo ao polígono dende a SC-20,
nova ruta de acceso, ademais de dende o sur, na zona das Galanas.
As zonas de carga e descarga identificadas no PMUS considéranse suficientes e ben distribuídas.
En total o concello de Ames conta con 56 zonas de carga e descarga (24 en Bertamiráns e 32 en
Milladoiro) coincidindo coas principais zonas de movemento de mercadorías. Teñen as seguintes
características:
•
•

Tempo máximo: 30 minutos.
Horario: De 8h a 14h e de 15h a 20h de forma xeral.
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Localización das zonas de carga e descarga nos núcleos de Bertamiráns e O Milladoiro. Fonte: PMUS

5.2. Modos de transporte sustentables
5.2.1. Transporte público e intermodalidade
O concello de Ames non dispón dun servizo de transporte público urbano mais si dun transporte
interurbano. No PMUS indícase que este transporte interurbano fai a función do transporte urbano
polas altas frecuencias das que dispón.
Indícase tamén que actualmente Ames conta con 5 proxectos en termos de mobilidade
interurbana que se formalizan en cinco contratos:
Contrato
XG804
XG807
XG811
XG817
XG847

Denominación do contrato
Oeste da comarca de Santiago
Sur da comarca de Santiago
Norte da comarca de Bergantiños e termo municipal de Camariñas
Eixo Atlántico e conexións con Lugo, Lalín e Fisterra, con anexos
Comarca do Barbanza

Contratos de transporte público que pasan por Ames. Fonte: PMUS
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Liñas interurbanas con paso por Ames. Fonte: PMUS

O municipio conta con 57 liñas e 70 rutas de transporte interurbano, a maioría con orixe ou destino
na cidade de Santiago de Compostela. O PMUS especifica todas as rutas e liñas que interurbanas
que prestan servizo ao concello de Ames.
Indícase neste documento que, das 70 rutas que pasan por Ames, un total de 27 rutas son
comarcais metropolitanas, 22 rutas son interurbanas, 17 intercomarcais e o resto autonómicas e
municipais. A maior parte son metropolitanas por pertencer Ames á Área metropolitana de
Santiago de Compostela.
As paradas de autobuses en Ames contan un total de 40 aprobadas pola Dirección Xeral de
Mobilidade da Xunta de Galicia. A maioría das paradas atópanse na zona sur do municipio por ser
a parte con maior cantidade de poboación, principalmente nos dous núcleos principais.
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Cobertura da rede de transporte público en Ames. Fonte: PMUS

O PMUS amosa os seguintes resultados en canto a porcentaxe de poboación cuberta polas
paradas de autobuses da rede de transporte interurbano de Ames:
A porcentaxe de poboación cuberta a 150 metros de distancia das paradas é do 35%, a 300 metros
chega case ao 74% e a 600 metros dende as paradas a poboación cuberta é do 85%.
Esta cobertura é bastante boa tendo en conta o tamaño do municipio e a dispersión de parte da
poboación.
Os servizos entre Bertamiráns en Santiago son de ida e volta de luns a venres laborables con
frecuencia cada hora, mentres que os sábados e os domingos a frecuente increméntase ata as
dúas horas nalgunha franxa horaria de menor demanda, sendo a frecuencia dunha hora nas horas
puntas tamén das fines de semana.
Entre O Milladoiro e Santiago os servizos son de luns a sábado de ida e volta cada 30 minutos todo
o día, excepto en horas punta, nas que a frecuencia aumenta ata os 15 minutos.

Ademais, existen, segundo a información das rutas da web do transporte metropolitano de Galicia,
tres rutas nocturnas, unha delas, regular nos sábados e domingos, que conecta Santiago e Brión,
con paradas en Bertamiráns e Ortoño, mentres que as outras dúas son transporte baixo demanda.
Porén, a utilización destas últimas é baixa.
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Itinerarios e horarios das liñas de noitebus que pasan por Ames Fonte: Plan de Transporte Público de
Galicia. Servizos por municipio

Os novos contratos conectan o polígono do Novo Milladoiro con Bertamiráns cunha nova liña con
5 servizos de ida e cinco de volta de luns a venres. Esta liña é beneficiosa na medida que establece
uns horarios de paso máis adaptados as necesidades laborais dos traballadores e visitantes do
parque empresarial, favorecendo a utilización do transporte público nos desprazamentos cara
este punto fronte ao vehículo privado.
Este transporte público atópase dentro do sistema tarifario metropolitano de Santiago de
Compostela, o que fai que o prezo do mesmo se atope bonificado mediante o uso da Tarxeta
Metropolitana, cuns prezos asumibles:

Tarxeta TMG

Nº de saltos

Billete sinxelo

Prezo alta 40 viaxes

Frecuente máis de 40 viaxes

0

1,55 €

0,88 €

0,76 €

1

1,55 €

0,88 €

0,76 €

2

2,25 €

1,34 €

1,16 €

3

2,90 €

1,90 €

1,65 €

4

3,55 €

2,31 €

2,01 €

5

5,10 €

3,22 €

2,80 €

6

5,80 €

3,78 €

3,29 €

Tarifas do transporte en función do nº de saltos. Fonte: Transporte Metropolitano de Galicia
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As enquisas á poboación indican que o 75,3% dos desprazamentos se realizan por mobilidade
obrigada e están baseados na súa totalidade no domicilio. Ademais, o 75% das persoas usuarias
viaxan diariamente e nun 65% as usuarias do transporte público son mulleres.
O PMUS conclúe que existe un servicio de transporte público coa capital de Galicia moi bo con
frecuencias case no nivel do transporte urbano das grandes cidades galegas. Sen embargo, as
enquisas realizadas no estudo de implantación Amesbus indican que o 56% da poboación
enquisada considera que os horarios e servizos son escasos e o 68% indica que se houbese un
transporte urbano si o empregarían.
Así mesmo, rexístranse episodios de autobuses cheos en horas punta que non poden recoller máis
viaxeiros en Santiago de Compostela impedindo unha boa conexión con Ames e aumentando os
tempos de espera.
En xullo de 2022 presentouse a proposta de autobús interurbano con varias liñas e frecuencias:
A liña 1 faría o percorrido entre Bertamiráns e O Milladoiro, conectando os dous núcleos e tería
unha frecuencia de 45 minutos e, cada catro expedicións aumentaría a frecuencia a 1 hora e 15
minutos.

Proposta de trazado e paradas liña 1 Bertamiráns – O Milladoiro. Fonte: Estudo implantación Amesbus

A liña 2 sería un transporte a demanda que daría servizo ás parroquias de Covas, Trasmonte e Ames
(actualmente desconectadas polo transporte público), conectándoas co núcleo de Bertamiráns. O
servizo realizaríase cun taxi/VTC xa que a demanda esperada non supera os 4-6 pasaxeiros.
Estímase que este servizo levaríase a cabo cunha frecuencia de dúas horas.
En resume, temos un transporte metropolitano que actúa como conector das áreas urbanas,
centrándose nos núcleos de Bertamiráns e, sobre todo, Milladoiro. Este servizo é accesible por gran
parte da poboación pola boa disposición das paradas de autobuses ao longo do termo municipal
e as frecuencias son adecuadas para a conexión interna e a relación con Santiago de Compostela.
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5.2.2. Mobilidade branda: carrís bici e áreas peonís
En canto á mobilidade a pé, os núcleos de O Milladoiro e Bertamiráns presentan características
moi adecuadas para a mobilidade a pé. No resto do municipio esta mobilidade complícase polas
condicións de dispersión do rural, tendo o desprazamento a pé un uso ocasional como pode ser o
paseo ou o deporte.
A distancia máxima a percorrer dentro de cada un dos núcleos é de un ou dous quilómetros como
máximo. Isto permite que os tempos de percorrido dun extremo a outro camiñando sexan moi
razoables, inferiores aos vinte minutos.

Mapa de isocronas camiñando de O Milladoiro.
Fonte: PMUS

Mapa de isocronas camiñando de Bertamiráns.
Fonte: PMUS

A mobilidade a pé é unha das máis empregadas despois do coche e o transporte público, sobre
todo de forma interna en cada un dos núcleos. Sen embargo, e como se indica no PMUS, o espazo
público se atopa completamente colmatado polos espazos dedicados ao vehículo privado,
relegando ao peón a espazos descontinuos e reducidos en moitas ocasións.
Os datos do PMUS indican que no núcleos de Bertamiráns priman os aparcadoiros na rúa, cunha
penetración do 47,5%, mentres que en O Milladoiro os aparcadoiros na rúa son tan só o 18,5%.
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Principais equipamentos nos núcleos de Bertamiráns e O Milladoiro. Fonte: Elaboración propia

A distribución dos equipamentos en ambos núcleos permite os percorridos entre eles a pé por
parte da maior parte da poboación. Pola contra, e segundo as enquisas do PMUS, do 24% das
viaxes internas no concello de Ames, case o 75% realízanse en coche mentres que tan só o 18% se
realizan a pé e o 4% en bicicleta.
En canto ao grao de urbanización das rúas, débese destacar a particularidade de ámbolos dous
núcleos urbanos, coa presencia de dúas travesías urbanas (Avenida Rosalía de Castro en Milladoiro
e Avenida da Maía en Bertamiráns), nas que existe unha predominancia do vehículo limitando ao
peón a un espazo mínimo de beirarrúa, ademais de xerar ruídos, contaminación e certa sensación
de inseguridade e ser pouco permeable a mobilidade peonil. Neste senso, xa está en marcha a fase
de licitación do proxecto de creación dunha Amendoa Central de Bertamiráns, enmarcado nas
actuacións da EDUSI, que transformará a Avenida da Maía, e rúas e prazas adxacentes en espazos
de prioridade peonil, máis un estudo para a humanización da Avenida Rosalía de Castro, e que se
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unirán ás diversas melloras do espazo público que o Concello de Ames ten levado a cabo nos
últimos anos, tales como: a semipeonalización da Praza do Concello e a rúa Anxeríz, a ampliación
de beirarrúas en diversas rúas dos centros dos núcleos ou o paseo fluvial pola ribeira do Sar en
Bertamiráns, que se pode percorrer tanto a pé como en bicicleta.
Fóra das travesías, a meirande parte das rúas dos núcleos principais contan con beirarrúas
incluíndo o polígono de Novo Milladoiro, que presenta o problema dos coches aparcados nas
beirarrúas durante o horario laboral e dificultando así os percorridos peonís.
O PMUS fai unha mención á parte sobre a mobilidade escolar. No acceso e saída dos centros
escolares se detectan certos problemas como consecuencia do uso do coche para o acceso
ademais de presentar certos problemas de seguridade para a mobilidade peonil. Indícase no
PMUS a necesidade de fomentar o acceso aos centros escolares mediante itinerarios peonís coa
creación de camiños escolares seguros. Nas grandes travesías atopamos unha preponderancia
clara do coche sobre o peón, que queda relegado a uns espazos insuficientes. O PMUS indica a
necesidade de realizar actuacións relacionadas coa mobilidade non motorizada nas travesías da
Avenida de Maía en Bertamiráns e Avenida Rosalía de Castro en O Milladoiro, que xa conta cun
estudo para a súa humanización.
Os núcleos de poboación diseminados contan con maiores problemas de conexión peonil pola
falta de espazo dispoñible. Inda así, nos últimos anos ampliáronse os quilómetros de sendas
peonís a través da creación de novas beirarrúas e o aumento do espazo destinado ao ocio nestes
núcleos.

Itinerarios peonís nas parroquias de Ortoño, Ames, Biduido e Covas. Fonte: PMUS.

As problemáticas que se atopan as persoas para percorrer as distancias a pé en Ames se engloban
en tres grandes problemas: o ancho das beirarrúas insuficiente nalgúns puntos dos itinerarios, a
descontinuidade funcional dos percorridos e os obstáculos. Isto se reflicte nas enquisas de
valoración da mobilidade peonil, na que un 37% das persoas enquisadas considera esta
mobilidade mala ou moi mala e un 35% considéraa aceptable.
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En canto á mobilidade en bicicleta, as enquisas realizadas no ámbito do PMUS, amosan que un
70% das persoas enquisadas teñen cando menos una bicicleta na casa.
A análise da mobilidade ciclista neste mesmo documento, indica que, a unha distancia en
bicicleta inferior a 15 minutos dende ambos núcleos podemos chegar a todas as parroquias da
zona central e sur do municipio de Ames. A zona norte de Ames atópase a unha distancia maior e
o percorrido entre Bertamiráns e Milladoiro supón un tempo de 30 minutos como máximo, ao
igual que entre o núcleo de O Milladoiro e Santiago de Compostela.

Área accesible en bici dende ambos núcleos de poboación. Fonte: PMUS.

Ames non conta cunha senda ciclista dedicada exclusivamente ás bicicletas, as actuais son mixtas
entre peóns e ciclistas. Sen embargo, estanse a realizar nos últimos meses melloras neste eido,
como é o caso da senda peonil entre Bertamiráns e o CEIP Agro do Muiño que conseguiu unha
mellora da iluminación e a dotación dun carril bici segregado do tráfico, que conecta a estrada
provincial DP-0205, o centro escolar e a urbanización de Ortoño co casco urbano de Bertamiráns,
mentres que está previsto un proxecto de carril peonil e ciclista, que conectará O Milladoiro con
Santiago de Compostela a través do lugar da Rocha, facilitando a mobilidade en bicicleta entre os
dous municipios.
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Emprégase como senda ciclista tamén a senda do Rego dos Pasos en Bertamiráns, pero con
plataforma compartida cos peóns. Ademais, existen nos dous núcleos unhas columnas de lavado
e mantemento para as bicicletas.
O PMUS apunta a catro motivos principais o pouco uso da bicicleta en Ames:
•
•
•
•

Reducida sección do viario.
Inexistencia dunha rede ciclable.
Seguridade viaria.
Elevada dispersión da poboación de Ames.

Ademais, en Ames realízanse diversas campañas para fomentar o uso da bicicleta, entre as cales
se atopan a Semana da Mobilidade, campañas de redución da velocidade do municipio, cursos de
seguridade para os accidentes en bici, unha marcha ciclista nocturna e a semana da bicicleta.

5.3. Instrumentos de planificación:
Ames conta con diversos instrumentos específicos de planificación da mobilidade e outros que,
non sendo específicos de mobilidade, inflúen dalgunha maneira nela:
•

Plan de Movilidad Urbana Sostenible, de 2021. Realiza un diagnóstico da mobilidade
urbana e interurbana en Ames, tanto a mobilidade peonil como a bicicleta, o vehículo
privado, o transporte público e un análise do aparcadoiro dispoñible, a distribución de
mercadorías, a seguridade viaria. Ademais formula 12 programas de actuación cun
orzamento total aproximado de 7.687.161,48 €:
o Mobilidade peonil
o Mobilidade ciclista
o Transporte público
o Control e Ordenación do Tráfico e Estrutura da rede viaria
o Xestión e Regulación do Estacionamento
o Mellora Distribución Urbana de Mercadorías
o Seguridade Viaria
o Melloras de Calidade Ambiental e Aforro Enerxético
o Promoción de boas prácticas en mobilidade
o Desenvolvemento de tecnoloxías aplicadas á mobilidade
o Integración da mobilidade nas políticas urbanísticas
o Programas de incentivos

•

Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible de 2019. No seu apartado de
plan de acción para o clima atópanse unhas accións concretas para o sector do transporte:
o Maior eficiencia enerxética do parque móbil municipal
o Redución da frecuencia de recollida de lixos
o Creación dun Plan de Mobilidade Sustentable

•

Estudio acústico de la carretera N-550 a su paso por el núcleo urbano de O
Milladoiro de 2018. Este estudo determina, mediante procesos predictivos, o impacto
acústico que vai producir esta infraestrutura no entorno, permitindo planificar accións
preventivas e correctivas (como sistemas de redución de ruído na fonte, barreiras,
reubicación de elementos que actúen como fonte de ruído, etc.) que minimicen os efectos
negativos que se detectaron.
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Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable de 2017, dentro do obxectivo temático
4 de Apoiar a transición e a economía baixa en carbono en todos os sectores enmarcan varias liñas
de actuación relacionadas coa mobilidade:
o
o
o
o
•

LA3. Programa de mellora integral da mobilidade e a conectividade por transporte
público.
LA5. Programa de accesibilidade e eliminación de barreiras.
LA4. Programa de creación dunha rede de sendeiros escolares, deportivos e
recreativos que favorezan a conectividade a pé e ciclable.
LA6. Programa de mellora dos índices de consumo de enerxía nas vías,
infraestruturas e edificios públicos.

Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia (PDMAG) de 2013. Este plan
busca dotar á Administración Autonómica e ás administracións locais dun instrumento de
planificación e deseño que permita o desenvolvemento de medidas por e de cara a unha
mobilidade máis sustentable, respectuosa co medio e enerxeticamente eficiente. Hai unha
serie de actuacións que teñen repercusión no municipio de Ames pola característica de
entorno metropolitano do concello de Santiago de Compostela, entre os que se atopa a
definición da Rede Básica de Vías Ciclistas de Galicia, de ámbito interurbano e
metropolitano e medidas de cara ao acondicionamento da rede viaria local.

•

Plan sectorial de aparcadoiros disuasorios ligados ao fomento do transporte público
e da viaxe compartida nos ámbitos metropolitanos da Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra,
Santiago
de
Compostela,
Lugo
e
Ourense
(PSAD)
de
2012.

•

Plan Municipal Integral de Accesibilidade de 2008. Aborda ao estudio das barreiras e
obstáculos que dificultan e impiden a mobilidade e as solucións posibles, cunha
perspectiva baseada no principio de deseño para todas as persoas. O Plan recolle as
actuacións necesarias para facer accesibles os núcleos urbanos, incluíndo a súa
planificación no tempo. Abórdanse catro cuestións:
o Estrutura viaria (incluíndo mobiliario urbano).
o Edificios (analízase de forma individual 59 edificios e espazos públicos aportando
solucións para a súa adaptación).
o Transporte (focalizado no análise das paradas de autobuses e taxis).
o Comunicación.

•

Plan sectorial da rede viaria de Santiago de Compostela, Ames e Teo de 2003.
Propoñía unha serie de accións agrupadas en tres tipoloxías: novos viarios de alta
capacidade e/ou largo percorrido encamiñados á mellora da articulación viaria
interuabana (cinto oeste e conexión N-550/A-9/Autovía de Lavacolla). Unha parte destes
viais previstos están a día de hoxe en funcionamento: dous tramos do cinto leste (a Ac-552,
que circunvala o núcleo de O Milladoiro entre Pardiñas e As Galanas e a Ag-58, entre
Cacheiras e a AG-59).
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A2. Marco de gobernanza
A nivel de gobernanza, as políticas de mobilidade tratan cuestións ben delimitadas por
competencias de cada unha das administracións. Neste sentido os retos fundamentais son tres:
•
•
•

A coordinación entre administracións titulares das diferentes infraestruturas e a
coordinación horizontal entre concellos da área urbana.
Unha boa interlocución entre axentes públicos e operadores privados que permita a
intermodalidade.
A conexión entre diferentes sistemas de transporte.

As administracións públicas competentes son as seguintes:
•
•
•

Nivel estatal (AGE): Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Nivel autonómico (Xunta de Galicia): Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.
Nivel local (Administración local): Concello de Ames; Deputación Provincial da Coruña.

Por outra parte, a nivel de área urbana resulta fundamental unha coordinación das políticas de
mobilidade entre os distintos concellos con poboación vinculada mediante fluxos de mobilidade
diarios. En este sentido os concellos que integran esta área son os que pertencen á área
metropolitana de Santiago de Compostela: Teo, Brión, Oroso, Boqueixón, Vedra e Santiago de
Compostela.
As competencias da administración municipal exércense a través das seguintes concellerías e
organismos:
•
•

Concellerías: Concellería de Mobilidade e Concellería de Educación e Axenda Urbana.
Comisións municipais: Comisión informativa permanente de Desenvolvemento
Urbano, Patrimonio Municipal, Medio Ambiente e Obras e servizos.

•

Servizos municipais: Policía Local de Ames, Departamento de Mobilidade do Concello.

Por último, aparecen un conxunto de actores, tanto públicos como privados, de gran relevancia
para a mobilidade e o transporte en Ames:
•
•

Actores públicos: Transporte Público de Galicia, Transporte Metropolitano de Galicia.
Actores privados: TRANSGACAR; Clúster da Función Loxística de Galicia; Federación
galega de transporte de mercancías (FEGATRAMER); Asociación Empresarial de transporte
de Mercancías por Carretera de Galicia (APETAMCOR); Monbus: Tele Taxi Ames; Radio Taxi
Compostela/Ames
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B. Datos descritivos AUE:
ÁMBITO TEMÁTICO 5: TRANSPORTE E MOBILIDADE SUSTENTABLES
DATOS DESCRITIVOS RELACIONADOS
Rangos municipio: entre 20.000 e
50.000 habitantes
Valor 1º Valor
Valor 3º
cuartil
medio
cuartil

Código

Nome

Valor

D.01

Variación da poboación (%)
Densidade de poboación en solo urbano
(hab/ha)
Solo urbano descontinuo (%)
Densidade da vivenda (viv/hab)
Compactidade urbana (m²t/ m²s)
Superficie construída de uso residencial
por superficie de solo (m²t/ m²s)
Superficie construída de uso residencial
respecto ao total de superficie construída
(%)
Complexidade urbana
Densidade de vivendas previstas nas áreas
de solo de desenvolvemento (viv/ha)
Superficie de infraestruturas de transporte
(ha)
Superficie de infraestruturas de transporte
(%)
Vehículos domiciliados por cada 1.000
habitantes (‰)
Porcentaxe de turismos (%)
Porcentaxe de motocicletas (%)
Densidade de liñas de autobús (km/km²)
Oferta de liñas de autobús por habitante
(km por cada mil habitantes)
Oferta de prazas de autobús por habitante
(nº de prazas por cada mil habitantes)
Densidade de redes ferroviarias
Oferta de redes ferroviarias por habitante
Accesibilidade aos servizos de transporte
público (% de habitantes que viven a
menos de 300m dunha parada de
autobús)
Dotación de vías ciclistas (km/hab)
Índice de avellentamento de la poboación
(%)
Avellentamento da poboación. Índice de
senectude da poboación. (%)
Axenda urbana, planeamento estratéxico
e Smart Cities

15,07

-0,02

5,34

11,84

160,75

43,1

60,6

84,8

79,51
80,81
1,88

8,1
22,3
0,6

26,9
30,8
0,7

56,2
43,3
0,9

1,39

0,3

0,4

0,6

74,06

55,2

62,9

68,8

nd

Nd

Nd

Nd

40,58

22,3

33,2

47,3

96,04

50,4

103,1

202,3

1,20

0,9

1,6

3,0

531,65

507,2

540,6

576,8

82,81
6,60
nd

68,0
7,6
Nd

71,6
9,5
Nd

75,1
11,4
Nd

nd

Nd

Nd

Nd

nd

Nd

Nd

Nd

nd
nd

Nd
Nd

Nd
Nd

Nd
Nd

nd

Nd

Nd

Nd

nd

Nd

Nd

Nd

11,86

13,6

16,5

18,4

9,70

11,7

13,7

15,8

Ver
análise

-

-

-

D.06
D.07
D.08
D.09
D.10a
D.10b
D.11
D.ST01
D.17a
D.17b
D.18a
D.18b
D.18c
D.19a
D.19b
D.19c
D.19d
D.19e
D.20
D.21
D.22a
D.22b
D. 39
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Nos datos descritivos da Axenda Urbana Española con incidencia na mobilidade, destacan en
Ames a elevada densidade de poboación en solo urbano, o que indica unhas condicións favorables
para implementar unha prioridade peonil no entorno urbano. Ademais, indícase unha elevada
descontinuidade a nivel municipal, implicando o posible risco de desconexión da poboación
residente nestes ámbitos rurais, xeralmente máis envellecidos que nos núcleos urbanos.
Asociado á elevada densidade de poboación, dáse unha elevada densidade de vivenda, superando
a media de outros municipios intermedios, mentres que a elevada compactidade urbana, factor
moi favorable de cara a implementar unha mobilidade urbana de prioridade peonil e ciclable.
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C. Análise DAFO:
C.1. Análise interna
DEBILIDADES:
D.01. Espazo público excesivamente orientado á mobilidade motorizada, con beirarrúas estreitas,
con obstáculos ou inconexas, que desincentivan a mobilidade peonil.

D.02. Desconexión entre os núcleos de Milladoiro e Bertamiráns, con elevadas diferencias socias,
así como entre estas e as áreas de carácter rural. Dificultades para utilizar modos de transporte
brandos

D.03. Gran dispersión de vivendas na contorna do Val de Maía, así como illamento dalgúns dos
centros educativos do municipio, dificultando a implantación de servizos de transporte públicos
eficientes nestes ámbitos. Grandes diferencias entre o transporte público desde o rural e desde os
núcleos urbanos.

D.04. Inexistencia de redes ciclistas tanto nos núcleos urbanos como en todo o territorio
municipal, desincentivando o seu uso.

D.05. Falta de humanización das dúas principais avenidas dos núcleos urbanos, que en esencia
seguen sendo estradas urbanas con grande IMD, nas que danse atascos nas horas punta,
proxectando unha sensación de inseguridade para o peón e aumentando o ruído e prexudicando
a calidade do aire.

D.06. Escaso uso do servizo Noitebús entre Santiago e distintos puntos de Ames e do servizo de
transporte público do interior do municipio

D.07. As paradas que o transporte metropolitano dende Ames ten en Santiago de Compostela,
resultan moi afastadas de algúns dos grandes puntos atractores de desprazamentos dende Ames
como o campus Norte da universidade e o Polígono de Costa Vella, aumentando
significativamente os tempos de desprazamento e facendo que sexan pouco competitivos co
vehículo privado.

D.08. Alta dependencia do automóbil privado para a mobilidade, que deriva nun incremento das
emisións de CO₂, un elevado consumo de combustibles fósiles e nun maior illamento das persoas
dependentes.

FORTALEZAS
F.01. O municipio conta cunha moi boa localización para conectarse con toda Galicia, posicionada
na área urbana de Santiago de Compostela e moi ben conectada coa AP-9 e con nodos de
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mobilidade clave como son a Estación Intermodal de Santiago de Compostela e o Aeroporto
Rosalía de Castro.

F.02. Presenza de dous núcleos urbanos, con elevado potencial para a implantación dun modelo
de “cidade de proximidade” ou dos “15 minutos”, permitindo que a poboación poida satisfacer as
actividades básicas mediante percorridos peonís.

F.03. Alto grao de uso das liñas de transporte público existente cara a Santiago de Compostela,
con boas frecuencias.

F.04. Alta porcentaxe de poboación moza no municipio, que actualmente é a utilitaria maioritaria
dos servizos de transporte público do concellos, e que é mais propensa o emprego de mobilidade
alternativa se se dan os factores adecuados, e de solucións tecnolóxicas para a mobilidade.

F.05. A grande maioría dos desprazamentos con orixe/destino Ames que non se producen a
Santiago de Compostela son a municipios situados a menos de 20 kms, facilitando a posible
implantación de servizos de transporte alternativos ó vehículo privado.

F.06. Existencia de un Plan de Mobilidade Urbana Sustentable que aposta pola redución dos
modos motorizados nos desprazamentos do municipio e aporta unha serie de medidas nese
sentido.

F.07. Boa calidade do aire, as medicións de emisións non presentan problemas na actualidade,
agás na Avenida Rosalía de Castro no Milladoiro.

C.2. Análise externa
AMEAZAS:
A.01. Arraigo da cultura do automóbil privado para os desprazamentos entre os municipios da
área urbana, e mala valoración do servizo de transporte público.

A.02. O alto consenso necesario para a creación dun ente supramunicipal e máis para a adopción
das políticas en materia de transporte pode complicar a súa implantación.

A.03. Conxestión de tráfico nas horas puntas en ámbolos dous núcleos urbanos pero
especialmente no Milladoiro, por ser a vía de paso entre Santiago e Padrón.

A.04. O alto tempo de desprazamento en transporte público necesario para chegar a algúns
puntos clave en Santiago de Compostela máis alonxados do centro da cidade, unido a gratuidade
do Eixo Atlántico ferroviario, que conta cuns tempos de desprazamento curtos, pode situar a
cidades como A Coruña, Vilagarcía ou Pontevedra como alternativas habitacionais de Santiago en
detrimento de Ames.
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A.05. Problemas de aparcadoiro derivados do uso de aparcadoiros na vía pública en lugar dos
aparcadoiros privados, sobre todo no núcleo de Bertamiráns e no Polígono Industrial de O
Milladoiro, no que os coches aparcan enriba das beirarrúas.

A.06. Saturación dos autobuses nalgúns horarios claves, provocando que os pasaxeiros teñan que
esperar ao seguinte, pode acabar provocando un descenso do uso de transporte público.

OPORTUNIDADES:
O.01. Posibilidade de crear programas de camiños escolares seguros nos centros educativos dos
municipios.

O.02. Pasan por Ames tramos do camiño de Santiago.
O.03. A poboación é maioritariamente nova.
O.04. Crecente sensibilización da poboación e da administración local cara ao medio ambiente e
as mobilidades brandas.

O.05. Boa cobertura territorial do transporte público pola posición próximo a Santiago e a boa
conexión de este co resto de Galicia e do territorio peninsular.
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D. Retos principais
RETO 5.1: Necesidade de reforzar o transporte público e de intensificar as relacións
con Santiago para restar viaxes aos modos en vehículo privado a favor do
transporte público, redefinindo o transporte metropolitano.
O uso do vehículo privado é absolutamente predominante nos desprazamentos cara ao exterior
do municipio. Con todo, a proximidade á cidade de Santiago e a configuración dunha área
metropolitana con núcleos densos permite pensar en novos escenarios para o transporte público.

RETO 5.2: Necesidade de incrementar o peso dos modos de transporte non
motorizados sobre o total, con especial importancia do carril bici e do transporte
público nos desprazamentos motorizados, para conseguir unha redución
efectiva de emisións e consumos derivados do uso de combustibles fósiles e
para mellorar a seguridade viaria.
A repartición modal en Ames está moi intensamente concentrada nos modos de transporte
motorizado, que na súa práctica totalidade correspóndense co vehículo privado

RETO 5.3: Necesidade de recuperar espazo público para o seu uso estancial e de
xerar percorridos peonís continuos que permitan o uso peonil do espazo urbano
e contribúan á mellora da mobilidade e da saúde e sociabilidade da cidadanía.
Os núcleos urbanos de Milladoiro e Bertamiráns presentan unha configuración espacial e unha
concentración de actividades que podería ser moi favorable para a promoción do uso peonil do
espazo, o que tamén favorecería o uso da cidade por parte dos maiores e pequenos.
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06

Cohesión social e igualdade de
oportunidades

A. Análise xeral
A1. Ámbitos temáticos AUE
6.1. Vulnerabilidade urbana: risco de pobreza e exclusión social
6.1.1. Caracterización socioeconómica do municipio
A análise da distribución espacial da renda media dispoñible por unidade de consumo no
Concello de Ames, para o 2020 (último ano dispoñible no INE), debuxa un municipio onde existe
unha diferencia evidente entre o norte e o sur do mesmo: o norte ten menor renda media, con
especial mención á parroquia de Agrón -onde se sitúa a renda media máis baixa desta parte do
municipio-, e un sur, dominado polas distintas urbanizacións, onde a renda media é entre 1.0005.000€ máis elevada, sendo especialmente relevante na urbanización de Aldea Nova -a zona de
maior renda media do municipio-. Esta área pertence a unha especie de corredor que se estende
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dende a zona vella de Santiago de Compostela cara o oeste, rematando precisamente nesta
urbanización, aínda que ten continuidade ata o límite con Brión

Renda media dispoñible por unidade de consumo en cada sección censual, 2020. Fonte: Elaboración
propia a partir de datos do INE.
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Índice de Gini. Fonte: elaboración propia a partir de datos do INE.

O Índice de Gini analiza a disparidade de rendas existente nun área xeográfica concreta, neste
caso en cada sección censual, ofrecendo un resultado entre 0 e 100, onde 0 é a máxima
homoxeneidade e 100 a máxima desigualdade. En Ames, obsérvase como a renda en Aldea Nova
é a máis homoxénea do municipio, neste caso xa que as persoas residentes posúen, na súa
meirande parte, rendas altas. Outras zonas bastante homoxéneas son a de Novo Milladoiro (aínda
que cunha renda menor que en Aldea Nova) e a zona sur de Bertamiráns, caracterizada, por unha
mestura de bloques de vivendas xunto a un área de vivendas unifamiliares de renda media. Nos
núcleos urbanos principais existe certa disparidade de rendas, convivindo no mesmo espazo.

Poboación beneficiaria da RISGA

Poboación beneficiaria da AIS

2011

2013

2015

2017

2019

Homes

7

17

14

9

8

Mulleres

25

33

42

47

57

TOTAL

32

50

56

56

65

Homes

5

7

2

7

6

Mulleres

26

13

23

25

21

TOTAL

31

20

25

32

27

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE.

O Instituto Galego de Estatística (IGE), dispón dunha serie de datos que permiten elaborar una
caracterización do risco de pobreza en Ames. Entre estas destaca a medida das persoas
beneficiarias de axudas sociais, concretamente a Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA),
destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza de eles, con carácter

121

AXENDA URBANA 2030

alimenticio persoal e non transmisible, e as Axudas de Inclusión Social (AIS), de carácter non
periódico, destinadas a sufragar gastos extraordinarios e urxentes.
No caso de Ames, desde 2011, dobrouse o número de persoas beneficiarias do primeiro dos
programas citados, principalmente mulleres, mentres que só sen ten incrementado nun único
home, se ben é verdade que houbo un aumento de 2011 a 2015. Pola súa banda, as AIS, polo seu
carácter non periódico, presentan uns datos máis irregulares durante o período: o seu número ten
descendido comparativamente con 2011, pero rexistrado picos en 2017 con respecto ás cifras de
2011. Novamente, as mulleres son principalmente as beneficiarias destas axudas.
Ademais, o Concello de Ames, puxo en marcha en 2017, dúas axudas propias: a Renda Social de
Garantía Mínima, incompatible coa RISGA, que, segundo o número de membros da unidade de
convivencia, a contía pode chegar a un límite máximo do 150% sobre o IPREM, ata un máximo de
12 meses; e as axudas para a recuperación en situacións de emerxencia social, de carácter
extraordinario e puntual, subsidiarias e complementarias ás axudas sociais previstas na lexislación
destinadas a atender situacións de urxencia sobrevidas que afecten a persoas ou unidades de
convivencia que non poidan facer fronte ás necesidades básicas.

6.1.2. Identificación dos barrios vulnerables
O Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), elabora o Atlas de la
Vulnerabilidad Urbana, un observatorio que, a través de varios indicadores e duns valores de
referencia, analiza a vulnerabilidade nos barrios das cidades españolas. Este estudo non está
dispoñible para o concello de Ames, pero seguindo a súa metodoloxía e empregando os seus datos
de partida, pódese seguir a súa metodoloxía para identificar as seccións censuais que presentan
valores elevados en cada un dos Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana (IBVU) propostos
(paro, estudos e vivenda). No paro, mídese a porcentaxe de parados, e o nivel de vulnerabilidade
establécese, para 2011, en maior ou igual que 42,33%. O IBVU estudios, mide a porcentaxe de
poboación analfabeta e sen estudios de 16 anos ou máis, sobre o total de poboación desa idade,
cun nivel de referencia maior ou igual que 16,38%. O IBVU Vivenda, mide á porcentaxe de vivendas
en edificios en estado ruinoso, deficiente ou malo, e establece o límite para considerar
vulnerabilidade en maior ou igual que 17,5%.
Asignouse un nivel de vulnerabilidade (de 0 a 3) segundo o número de IBVU que superen o nivel
de referencia marcado polo MITMA. Se ben en Ames ningunha sección censual supera o nivel 1,
hai que matizar este resultado, xa que existen seccións que presentan vulnerabilidade nalgún
IBVU e que carecen de datos para os demais, polo que este resultado debe ser tomado con cautela.
No norte do municipio aparece unha sección, que abrangue as parroquias de Piñeiro, Tapia, e a
parte norte da de Ames, conformada por pequenos núcleos de tipo rural tradicional, como os de
Oca, Tapia, Rúa ou Vilaverde, que presentan un elevado número de construcións anteriores a 1940,
similar ao que ocorre na área comprendida entre Agro do Muiño, Ortoño e o cemiterio municipal,
conformada por núcleos rurais tradicionais con gran presenza de edificacións anteriores a 1980 e,
especialmente, de anteriores a 1940, polo que ambas presentan vulnerabilidade no IBVU Vivenda.
Xusto baixo a sección anteriormente citada, e abranguendo gran parte da parroquia de Ames e a
totalidade da de Ameixenda, atópase vulnerabilidade no IBVU Paro, dous puntos porcentuais por
enriba do límite.

6.1.3. Servicios sociais: medios, plans e programas
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Os Servizos Sociais de Ames están estruturados en dúas Unidades de Traballo Social (UTS),
localizadas nos dous núcleos urbanos principais, Bertamiráns e Milladoiro, que actúan como porta
de entrada ao Sistema de Servizos Sociais, asesorando e dirixindo aos cidadáns que o precisen
cara os programas ofertados que se axeitan ás súas necesidades. Estes programas son os seguintes:
•

Programa de Información, orientación e asesoramento, en todas aquelas cuestións
demandadas pola poboación que competen ao departamento de servizos sociais.

•

Programa Xantar na casa, é un servizo de atención a domicilio concibido como unha
atención ás persoas maiores e ás persoas en situación de risco de exclusión.

•

Programa de educación familiar, que avalía as habilidades parentais, orienta ás
familias nas relacións de convivencia, trata a integración familiar, acompaña en xestións
para o acceso a recursos e prestacións, organiza a economía familiar, etc.

•

Renda social de garantía mínima e axudas para a recuperación en situacións de
emerxencia social, de carácter puntual.

•

Familias numerosas, subvención para persoas residentes no Concello de Ames que
teñan unha antigüidade mínima no padrón dun ano. Pago único de 1.200€.

•

Transporte metropolitano de Galicia na área de Santiago de Compostela, axudas
para o transporte orientadas a maiores de 65 años, persoas con discapacidade, persoas en
situación de desemprego e persoas en situación de risco social.
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•

Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro, que realicen
actividades complementarias ás dos servizos sociais no Concello de Ames.

•

Programa de alimentos, procedentes do FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria),
para as persoas máis necesitadas.

•

Proxecto de fomento á cooperación, igualdade, sensibilización e solidariedade
social, que son unha serie de actos e actividades para dar visibilidade a colectivos como
mulleres, LGTBI, persoas con diversidade funcional, etc.

•

Voluntariado social, que abrangue diversas campañas, o acompañamento a persoas
maiores, así como a xestión do banco de alimentos e o roupeiro municipal.

•

Programa de atención a persoas migrantes, proporciona información, orientación,
asesoramento e mediación ás persoas inmigrantes e emigrantes retornadas.

•

Proxecto de prevención de conductas aditivas, desenvolvido a través dunha empresa
externa. Realízanse sesións formativas tanto co alumnado como co profesorado dos
centros educativos e institutos de Ames para dotalos de ferramentas que lles permitan
identificar e enfrontarse á situación de conductas aditivas, así como de mal uso das TICs.

•

Transporte adaptado municipal, que pon a disposición das persoas con dificultades
para o uso de transporte normalizado a posibilidade de empregar un medio de transporte
adaptado ás súas necesidades, facilitando a súa mobilidade.

•

Amessan, proxecto de prevención e promoción da saúde mediante a implementación de
actividades nas que as persoas se divirten e, ao mesmo tempo, melloran a súa calidade de
vida.
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•

Club de xubilados JUPEMI, presta servizos de colaboración e difusión de actividades do
Concello de Ames, dirixidas ao envellecemento saudable.

•

Sanauga, consistente en realizar ximnasia rítmica acuática. Lévase a cabo na piscina
municipal de A Telleira.

•

Desenvolvemento de políticas de igualdade e loita contra a violencia de xénero
(CIM), lévanse a cabo actividades de información, orientación e asesoramento e campañas
de prevención e sensibilización contra a violencia de xénero.

•

Aloxamento alternativo, programa de información, orientación e asesoramento xeral á
poboación amiense ante a carencia dun recurso habitacional.

•

Fogar en tránsito, recurso municipal que ofrece aloxamento alternativo para persoas e/
ou familias en situación de risco de exclusión e mulleres vítimas de maltrato coa finalidade
de facilitar una solución habitacional de urxencia.

•

Servizo de axuda no fogar, recurso público consistente en prestar un conxunto de
atencións desde unha perspectiva integral e normalizadora ás persoas ou unidades de
convivencia no seu municipio, ten un carácter complementario e transitorio.
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Atendendo á distribución dos puntos físicos onde se prestan as distintas actividades dos servizos
sociais, encóntrase que, se ben son ofertadas para toda a poboación de Ames, existe una
concentración destas nos dous núcleos principais do municipio: Bertamiráns e Milladoiro,
existindo unha necesidade de desprazamento desde os núcleos rurais dispersos do municipio
para acceder a estes servizos.

6.1.4. Instrumentos de planificación

O Concello de Ames conta con dous instrumentos neste eido. Por unha parte o Estudio de
Diagnóstico Integral, demográfico y de distribución territorial del Concello de Ames, de 2016,
que realiza unha análise demográfica e socioeconómica do municipio, para posteriormente centrarse
na educación, medindo a saturación dos centros educativos, e facendo un estudo máis
pormenorizado dos mozos en idade escolar do municipio, así como unha análise das rutas escolares.
Por outra, a EDUSI Impulsa Ames, que, entre outros, inclúe un ámbito temático social, onde se
impulsa un programa de mellora da dotación e modernización de equipamentos sociais e deportivos,
un programa de homoxeneización da dotación de servizos públicos e un programa de accesibilidade
e eliminación de barreiras. Tamén inclúe un ámbito temático demográfico que incorpora a creación
dun centro multifuncional de ocio, cultura e promoción económica e un programa para a
revitalización e valorización urbana dos núcleos de centralidade do municipio. Por último, o IV Plan
de Igualdade de oportunidades, de carácter transversal, para o período 2019-2022, que é unha
ferramenta de traballo para garantir a igualdade de homes e mulleres, integrando os seus principios
de forma estratéxica na actividade de gobernanza municipal.

6.2. Igualdade de oportunidades: xénero, idade e discapacidade
6.2.1. Caracterización sociolóxica do municipio
A análise do lugar de nacemento dos habitantes de Ames a partir dos datos do padrón municipal
de habitantes de 2021 do INE, revela a singularidade do municipio, en canto ao índice de
autoctonía, que se sitúa para 2021 no 22%, moi por baixo da media galega (60%), converténdose
no quinto municipio de Galicia con menor índice de autoctonía, polo que a gran maioría da
poboación actual de Ames é alóctona, procedendo practicamente a metade (44%) doutros
municipios da mesma provincia.
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Clasificación da poboación de Ames por lugar de nacemiento
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Fonte: elaboración propia a partir de datos do INE.

Esta particularidade do municipio explícase pola súa capacidade para absorber parte do
crecemento poboacional derivado do crecemento económico e urbano da cidade de Santiago, e
ten reflexo na intensa actividade de construción de vivendas levada a cabo en Ames desde os anos
1980. O novo parque de vivenda, máis barata que nos municipios lindeiros de Santiago e Teo,
axudou a atraer á poboación moza, en idade reprodutiva, que non podía permitirse os prezos da
vivenda en Santiago.

Evolución poboacional
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Catastro e do INE.
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O mapa de poboación oriúnda en Ames, amosa como as seccións correspondentes a Bertamiráns
e Milladoiro, así como as que albergan urbanizacións como Aldea Nova, Mimosas, Agro do Muiño
e Pedra Dourada, xurdidas arredor destes núcleos, son as que presentan unha porcentaxe menor
de nacidos no municipio, mentres que o resto do territorio, caracterizado na súa gran maioría por
núcleos rurais tradicionais, presenta uns niveles de oriúndos superiores.

Porcentaxe de poboación oriunda por sección censual. Fonte: Elaboración propia a partir do INE.

128

AXENDA URBANA 2030

Pola súa banda, as seccións censuais situadas ao norte e noroeste do termo municipal,
pertencentes ás parroquias de Piñeiro, Ameixenda, Tapia, parte de Lens, Agron, Transmonde e a
parte noroeste da de Ames, son os lugares con porcentaxes de poboación oriúnda máis elevados.
Por último, vendo a evolución da poboación segundo o seu lugar de nacemento, desde 2003, o
primeiro ano dispoñible no INE, apréciase como os nacidos en municipios da provincia son o grupo
que maior incremento rexistra, xunto aos nacidos no estranxeiro que pasan de ser o último grupo
ao terceiro. Destaca tamén o incremento dos oriúndos en máis de mil persoas desde 2003, debido
á natalidade.

Evolución da poboación segundo o seu lugar de nacemento
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Fonte: elaboración propia a partir do INE.

Respecto á idade dos habitantes de Ames, a comparación das pirámides de poboación de 2004 e
2020, reflexa o incremento poboacional rexistrado, ao haber un número superior de individuos
nas cohortes inferiores aos 60 anos que o que correspondería polo envellecemento natural da
poboación, amosando un municipio dinámico con un alto número de individuos por debaixo dos
20 anos (e cun incremento moi grande especialmente nas idades comprendidas entre os 5 a 19
anos), e no que as cohortes máis numerosas se sitúan entre os 40 a 49 anos.

Comparación Pirámide de Poboación 2004-2020 Ames
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Fonte: elaboración propia a partir de datos do INE.
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Tamén destaca a poboación situada entre as cohortes de 55 años a 64, que representan
aproximadamente o 12% da poboación de 2020, e que de aquí a 2030, superarán os 65 anos.
Moi relacionado co anterior, no período 2011-2019, o saldo vexetativo do municipio ten sido
positivo, un dos poucos de Galicia nesta situación. Se ben, desde o pico de nacementos de 2011
obsérvase un retroceso, mentres o número de defuncións ten aumentado practicamente en igual
medida, facendo que a diferencia entre nacementos e defuncións, que segue a ser positiva, teña
diminuído, pasando de case 264 nacementos de diferencia en 2011, a só 75 en 2019.
Pola súa parte, o saldo migratorio durante todo o período foi positivo, aínda que con cifras
irregulares. A súa suma co saldo vexetativo positivo, contribuíu a que a poboación amiense, se
incremente nun 10,19% desde 2011, superando os 30.000 habitantes.
2011

2013

2015

2017

2019

Nacementos

395

317

337

296

257

Nacementos homes

211

170

149

169

131

Nacementos mulleres

184

147

188

127

126

Defuncións

131

140

151

158

182

Defuncións homes

70

66

85

87

87

Defuncións mulleres

61

74

66

71

95

Saldo vexetativo

264

177

186

138

75

Poboación Total

28.852

29.689

30.267

30.835

31.793

Saldo migratorio

259

98

169

301

203

Taxa xeral de fecundidade

46,87

37,39

40,32

36,12

31,44

Idade media a la maternidade

32,28

33,02

33,02

32,64

33,07

Porcentaxe de nacementos de madre no casada

33,92

36,228

42,43

47,30

44,75

Taxa bruta de reprodución

0,68

0,54

0,77

0,58

0,60

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE.

Centrándonos agora na poboación estranxeira, na súa distribución xeográfica pódese apreciar
certo continuo espacial de porcentaxes similares de estranxeiros, que supera os límites do
municipio, especialmente nas seccións censuais de Ames e Brión polas que transcorre a AG-56, as
de Teo e Ames polas que transcorre a AP-9 e as secciones periféricas de Santiago de Compostela.
Así pois, dentro do municipio de Ames, os principais núcleos urbanos, Ames e Bertamiráns, son os
que concentran unha maior porcentaxe de poboación estranxeira (en torno ao 15-20%),
estendéndose no segundo caso ás zonas periféricas de influencia do núcleo urbano, como a
urbanización Aldea Nova, Agro do Muiño, e o núcleo rural de A Tarroeira.
En Milladoiro, pola súa parte, a concentración de estranxeiros circunscríbese ao núcleo urbano,
reducíndose a porcentaxe de estranxeiros na sección correspondente ao polígono industrial, e
sendo moi baixa na área da Urbanización As Mimosas.
A parte norte do municipio, correspondente ás parroquias de Piñeiro, Ameixenda, Tapia e norte
da de Ames, conformada principalmente por núcleos rurais de casas familiares tradicionais, que
apenas teñen visto crecemento do parque residencial, manténdose os núcleos orixinais.
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Fonte: elaboración propia a partir de datos do INE.

A porcentaxe de persoas maiores de 65 años por sección censual, é menor no entorno dos dous
núcleos urbanos do municipio, existindo zonas intermedias correspondentes á urbanización As
Mimosas ou a área correspondente á parte suroeste da parroquia de Ames, onde se sitúan
urbanizacións como El Bosque Animado, Pedra Dourada ou Agro do Muiño, que tamén foron
atraendo xente nova. As áreas con maior porcentaxe (entre 25 e 35%) de persoas maiores está
situada na parte norte e noroeste do termo municipal, (parroquias de Lens, Tapia, Piñeiro e
Ameixenda, xunto coa parte nordeste da de Ames), na que, como xa se sinalou anteriormente,
existen núcleos rurais tradicionais apenas modificados.
Pola contra, a porcentaxe de menores é maior nos núcleos urbanos, superando o 19% en
Bertamiráns e a súa área de influencia, e Milladoiro, se ben presenta algunhas seccións onde esta
porcentaxe diminúe lixeiramente, novamente as seccións censuais do norte, presentan unhas
tendencias diferentes ao resto do municipio, e son as que presentan un menor número de persoas
novas. Por último, destacar as amplos porcentaxes de mozas e mozos que presenta Ames respecto
a outras seccións de municipios periféricos.
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Porcentaxe de maiores de 65 años por sección censual. Fonte: elaboración propia a partir de datos do
INE.
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Porcentaxe de mozos por sección censual. Fonte: elaboración propia a partir de datos do INE.

Distribución da poboación por idade

índice de dependencia global

índice de dependencia xuvenil

índice de dependencia senil
Índice de estrutura da poboación en
idade activa

Índice de recambio da poboación en
idade activa

2011

2013

2015

2017

2019

% poboación < 20 anos
% poboación entre 20 e
64 anos
% poboación > 65 anos

23,36

23,32

23,18

23,37

22,81

66,64

66,25

65,57

64,88

64,72

10,00

10,44

11,25

11,75

12,47

Homes

39,61

40,02

41,69

41,64

42,00

Mulleres

41,25

41,39

42,36

43,68

43,02

Total

40,45

40,72

42,04

42,69

42,53

Homes

27,84

27,63

27,89

27,19

26,38

Mulleres

25,04

24,53

24,34

24,74

23,24

Total

26,40

26,04

26,06

25,93

24,75

Homes

11,77

12,39

13,79

14,45

15,62

Mulleres

16,21

18,86

18,02

18,94

19,78

Total

14,05

14,69

15,98

16,76

17,77

Homes

96,91

110,15

125,64

137,73

152,15

Mulleres

87,03

101,53

116,56

135,14

147,26

Total

91,72

105,63

120,86

136,39

149,59

Homes

86,29

82,35

81,94

82,71

84,82

Mulleres

87,82

84,12

86,70

86,95

88,08

Total

86,29

82,35

81,94

82,71

84,82

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE.

Estas cifras quedan reflectidas nos datos que se poden obter do Instituto Galego de Estatística
(IGE), onde se aprecia unha porcentaxe de menores de 20 anos que supera o 20%, superando en
máis de 10 puntos porcentuais á poboación de máis de 65 anos. Se ben esta porcentaxe de mozas
e mozos ten diminuído desde 2011, mentres que a de maiores de 65 anos ten medrado e
experimentará unha maior subida de aquí a 2030 cando unha porcentaxe próxima ao 12% da
poboación, que agora ten entre 55 e 64 años, supere os 65 anos.
O tamaño medio do fogar, que adoita ser un indicativo da localización de núcleos familiares,
presenta unha distribución relativamente homoxénea no municipio, especialmente se o
comparamos coas outras estatísticas analizadas ata o momento. Cun tamaño medio elevado,
entre 2,61 e 2,80, nos dous núcleos urbanos existe maior diversidade entre as distintas seccións
que os compoñen, pero cun tamaño medio lixeiramente inferior ao resto do municipio, ao igual
que ocorre na parte noroeste da parroquia de Ames. Polo lado contrario, destaca Aldea Nova como
o punto cun valor medio do tamaño do fogar máis elevado do municipio.
Da análise destes mapas no seu conxunto, pódese describir un municipio con tres realidades
diferentes, por una parte, os núcleos urbanos de Milladoiro e Bertamiráns, caracterizados por unha
construción intensiva, unha renda media e un número elevado de mozos e estranxeiros. Por outra
banda, as urbanizacións e núcleos rurais asociados aos núcleos urbanos principais, caracterizados
por unha construción unifamiliar, unha media de idade algo máis elevada e, en urbanizacións
como As Mimosas ou Aldea Nova, unha renda máis elevada que nos núcleos urbanos. E, por último,
as parroquias do norte, caracterizadas polo mantemento case inalterado dos núcleos rurais
tradicionais, unha renda máis baixa, e unha maior presencia de maiores de 65 años respecto ao
total da poboación.
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Tamaño medio do fogar por sección censual. Fonte: elaboración propia a partir de datos do INE.

Porcentaxe de fogares unifamiliares. Fonte: elaboración propia a partir de datos do INE.
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En relación coa violencia de xénero, o Poder Xudicial presenta anualmente datos sobre accións
xudiciais relacionadas con este ámbito, neste caso, referentes ao Partido Xudicial de Santiago de
Compostela, conformado polos municipios de Ames, Boqueixón, Santiago de Compostela, Teo e
Vedra.
Estes datos permiten ver como no partido xudicial durante os últimos tres anos tenderon a
aumentar os delitos ingresados, singularmente durante o ano 2020 e moi probablemente
derivado da situación creada pola irrupción da pandemia da COVID-19. Mentres tanto, o número
de denuncias mantívose relativamente estable, o que en consecuencia significa que diminuíu
respecto ao número de delitos. As ordes de protección mantéñense en cifras practicamente
inmóbiles.
Indicadores do Poder Xudicial

Violencia sobre a muller. Delitos
ingresados

2018

2019

2020

Homicidio

0

0

0

Aborto

0

0

0

Lesións ao feto

0

0

0

Lesións e malos tratos

177

179

253

Contra a liberdade

0

0

12

Contra a liberdade e indemnidade sexual

0

0

0

Contra a integridade moral
Contra a intimidade e o dereito á propia
imaxe
Contra o honor

0

27

0

0

7

6

0

0

6

Contra dereitos e deberes familiares

0

0

0

Quebrantamentos de penas

25

33

6

Quebrantamentos de medidas

47

105

118

Outros

0

0

0

Incoadas

90

90

89

Adoptadas

68

68

69

Número de denuncias por violencia de xénero

356

329

356

Ratio ordes e medidas/denuncias
Porcentaxe de denuncias por violencia de xénero nas que a vítima se acolle á
dispensa da obriga de declarar

43%

29%

26%

0%

0%

3%

Ordes de protección e seguridade das
vítimas

Fonte: Poder xudicial

En Ames durante os últimos años puxéronse en marcha plans e programas enfocados no
empoderamento das mulleres e na loita contra a violencia machista, que son as seguintes: “IV Plan
de Igualdade de Oportunidades do Concello de Ames 2019-2022”; Centro de Información á Muller
(CIM); “Ruta Urbana Circular 8M”; “Ames en negro”; xornadas “Acércate” de igualdade e prevención
da violencia de xénero; programa Integral para vítimas de violencia de xénero e mulleres
vulnerables; e tardes/mañás temáticas dirixidas á muller.

6.2.2. Identificación de fendas sociais
As principais fendas sociais que se detectaron en Ames nesta fase de diagnose, teñen que ver coas
diferencias entre os núcleos urbanos de Milladoiro e Bertamiráns xunto coas súas áreas próximas,
e o norte do termo municipal, onde se localizan núcleos rurais tradicionais e practicamente
inalterados que presentan ingresos más baixos, unha porcentaxe superior de poboación maior de
65 anos, e unha porcentaxe menor de mozos que no resto das áreas do municipio.
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A2. Marco de gobernanza
As políticas sociais e de igualdade son, desde o punto de vista da gobernanza, unhas das que
presentan maior complexidade, xa que ao papel que xogan as administracións públicas, cun
reparto competencial moi distribuído, hai que sumar o das numerosas asociacións e organismos
con interese nalgunha das múltiples ramas que abarcan estas políticas.
Desde o punto de vista da administración, cabe sinalar estes tres niveis:
•

Administración Xeral do Estado: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030;

•

Xunta de Galicia: Consellería de Política Social, á que corresponde propoñer e executar

Ministerio de Igualdad; y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
as directrices xerais do Goberno no ámbito do benestar, que engloban as competencias en
materia de servizos sociais, incluíndo as políticas de familia, menores, benestar social,
inclusión social, servizos comunitarios, inmigración, atención ás persoas discapacitadas e
ás persoas maiores, a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación
de dependencia e as políticas de xuventude e voluntariado.
•

Administración local: Deputación Provincial da Coruña e Concello de Ames. As
competencias deste último exércense a través das seguintes concellerías e organismos:

•

Concellerías: Concellería de Benestar Social.

Respecto aos consellos municipais, destacan pola importancia que teñen de cara a fixar e atraer
poboación moza o Consello sectorial de nenos e nenas, Consello sectorial de maiores,

Consello Sectorial de Educación e Consello Municipal de Educación o Consello escolar
Destacar a maiores a Rede do Milladoiro, un organismo que actúa coma comisión
interdisciplinar (educación, mocidade, Servicios Sociais, Sanidade) e que foi convocada por última
vez en 2019.
Cabe tamén destacar unha serie de organizacións e asociacións implicadas en políticas sociais e
igualdade:
•

Asociacións e ONGs: Agrupación de voluntarios e voluntarias de Protección Civil de
Ames, Asociación de minusválidos Arce-Adames, Cáritas parroquial de San José do
Milladoiro, Asociación de xubilados e pensionistas de Milladoiro
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B. Datos descritivos AUE
ÁMBITO TEMÁTICO 6: COHESIÓN SOCIAL E IGUALDADE DE OPORTUDIDADES
DATOS DESCRITIVOS RELACIONADOS

Código
D.01

Nome

D.08

Variación da poboación 2007-2017 %
Densidade de poboación no solo urbano
(hab/ha)
Densidade de vivenda (viv/ha)

D.09

Compacidade urbana (m2t/m2s)

D.06

Valor

RANGOS municipios entre 20.000
e 50.000 habitantes
Valor 1º
Valor
Valor 3º
Cuartil
Medio
Cuartil

15.0

-1.8

2.7

8.0

160.7

40.5

57.0

81.6

26.3

21.0

29.5

41.6

1.8

0.50

0.67

0.87

1.3

0.30

0.41

0.52

74.0

54.5

62.7

68.5

D.10

Compacidade residencial

D.10.a

Sup. Construída uso residencial (m2t/m2s)

D.10.b

Sup. Construída uso residencial (%)

D.11

Complexidade urbana

-

-

-

-

D.12

Parques e equipamentos de zonas verdes

-

-

-

-

D.13

Espazo público

-

-

-

-

D.ST.01

Densidade de vivenda prevista nas áreas de solo
de desenvolvemento (viv/ha)

40.5

22.0

33.4

46.4

-

-

-

-

D.22

Accesibilidade aos servizos de transporte
público
Envellecemento da poboación

D.22.a

Índice de envellecemento da poboación (%)

11.8

13.7

16.3

18.2

D.22.b

Índice de senectude da poboación (%)

9.6

8.8

10.1

11.4

D.23

Poboación estranxeira (%)

5.4

5.2

9.2

16.7

D.24

Índice de dependencia

D.24.a

Índice de dependencia total (%)

40.8

44.6

47.4

50.1

D.24.b

Índice de dependencia infantil (%)

24.0

20.9

22.5

25.1

D.24.c

Índice de dependencia de maiores (%)

18.0

21.3

25.9

29.8

D.26

Número de traballadores/as

D.26.a

Traballadores no sector agricultura (%)

1.4

0.9

2.5

9.9

D.26.b

Traballadores no sector industria (%)

17.0

6.3

12.0

21.5

D.26.c

Traballadores no sector construción (%)

9.5

6.0

7.9

10.9

D.26.d

Traballadores no sector servizos (%)

71.9

60.3

70.1

78.3

D.28

Taxa de paro

D.28.a

Porcentaxe de parados total (%)

9.1

10.7

12.6

15.6

D.28.b

Porcentaxe de parados entre 25 e 44 anos (%)

43.5

39.3

41.7

44.5

D.28.c

Porcentaxe de paro feminino (%)
Axenda urbana, planeamento estratéxico e
Smart cities

57.0

55.2

57.8

60.4

-

-

-

-

D.20

D.39

Da lectura crúa dos datos descritivos da Axenda Urbana Española (AUE), que permiten comparar
localidades nun rango de entre 20.000 a 50.000 habitantes, despréndese que existe un
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dinamismo en Ames moi superior aos municipios similares en tamaño, véndose reflexado nun
crecemento poboacional superior, e nuns valores moi por debaixo dos de outros municipios en
canto a dependencia de maiores e envellecemento. Por outra banda, a porcentaxe de paro esta
por debaixo do valor do primeiro cuartil, máis é elevada (9%). A porcentaxe de parados entre 25 e
44 años, se ben está nos valores dos municipios similares, é moi elevada (43,5%). O mesmo ocorre
ca taxa de paro feminino (57%).
Polo tanto, obsérvase a necesidade de implementar políticas activas de emprego,
especialmente dirixidas as mulleres e á poboación entre 25 a 44 años, que lles faciliten atopar
traballo, reducindo a desigualdade entre homes e mulleres e permitindo a poboación moza
non teña que marchar do municipio, perdendo o dinamismo adquirido durante estes anos.
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C. Análise DAFO
C1. Análise interna
FORTALEZAS:
F.01. Poboación dinámica, nun proceso de crecemento poboacional continuo dende principios
de século, que estase trasladando a outros ámbitos como a economía onde se incrementa o
número de empresas.

F.02. Políticas de conciliación familiar recoñecidas, que xunto co prezo de vivenda, incentiva a
natalidade e o establecemento de familias novas con fillos no municipio, contribuíndo ao
crecemento e o dinamismo poboacionais.

F.03. Alto nivel dos centros educativos do municipio, que tradúcese nunha alta demanda de
matriculacións nestes, tanto dende o propio Concello como de termos municipais limítrofes,
levando á ampliación de centros escolares como o CEP de Ventín e o CEIP Agro do Muiño (cuxa
nova ampliación está en proxecto), xa realizadas. Nun futuro acometerase a construción dun novo
CEIP no Milladoiro.

F.04. Participación dos grupos de poboación moza na toma de decisións e fomento da súa
participación activa nas políticas destinadas aos mesmos a partires de órganos de participación
moi avanzados como o Consello sectorial de nenos e nenas, que da voz a representantes de 6 a 12
anos, entre outros.

DEBILIDADES:
D.01. Grandes diferenzas demográficas entre o que ocorre no rural e as urbanizacións respecto aos
núcleos urbanos, existindo nos núcleos rurais unha porcentaxe de poboación maior de 65 años
sensiblemente superior á dos núcleos urbanos.

D.02. Existencia dunha fenda poboacional importante entre o norte do municipio pouco poboado
e un sur que conta con moita máis poboación, complicando a dotación de servizos no norte do
termo municipal e provocando certo illamento deste territorio.

D.03. A pesares da existencia dun Centro de Información á Muller (CIM), un plan de igualdade de
xénero que xa vai pola súa cuarta actualización, e diversas iniciativas para previr a violencia de
xénero, os esforzos realizados non teñen repercusión nas cifras, que teñen valores moi similares os
de 2018, cun aumento preocupante dos delitos por lesións e malos tratos no 2020.

D.04. Existencia dun importante número de programas de benestar social, pero sen plans
específicos na concellería, agás o plan de igualdade.
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D.05. A pesares de existir unha importante porcentaxe de poboación moza e instrumentos de
participación moi avanzados, como é o caso do consello municipal de nenos e nenas, a xuventude
é unha das áreas de goberno con menor gasto e investimento.

C2. Análise externa
OPORTUNIDADES:
O.01. Proceso de expulsión de poboación desde Santiago de Compostela cara municipios
periféricos polo incremento do prezo das vivendas e da presión turística.

O.02. A chegada de novos colectivos que recalan en Ames (ERASMUS; estudantes Universitarios)
consecuencia do proceso de expulsión de poboación desde Santiago de Compostela, vai supoñer
un reto na medida que poden non encontrar cubertas as súas necesidades específicas no
municipio (salas de estudos, bibliotecas, academias, actividades extra académicas, ocio…), e van
precisar a adopción de políticas e infraestruturas pensadas especificamente para eles, pero que
poden ser beneficiosas para o conxunto do municipio.

O.03. A existencia dun crecemento poboacional sostido, e o alto número de persoas novas
nacidas no municipio, incentiva a posta en marcha de novos servizos públicos e facilita a súa
amortización e rendibilidade, aumentando a calidade de vida no municipio e o seu atractivo cara
a futuros residentes.

AMEAZAS:
A.01. Servizos sociais actualmente adaptados ás necesidades da poboación, eminentemente nova,
máis a evolución demográfica co aumento substancial do número de persoas maiores (aínda que
a poboación continúe en liñas xerais sendo nova) pode facer que estes servizos non estean de todo
adaptados no futuro.

A.02. A alta porcentaxe de persoas paradas con idades comprendidas entre 25 e 44 anos pode
provocar un éxodo de esa poboación nova, nacida e formada no municipio e cunha alta formación,
cara outros puntos onde atopen traballo, perdendo poboación en idade reprodutiva e capital
humano.

A.03. A rápida urbanización dos núcleos urbanos de Ames dende os 90, así como o rápido
crecemento poboacional non sempre gardaron equilibrio coas dotacións de servizos públicos,
facendo que o municipio precise de elevadas inversións constantes para acadar uns servizos
públicos de calidade adaptados á poboación.
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D. Retos principais
RETO 6.1. Necesidade de favorecer o acceso da poboación das zonas rurais aos
servicios presentes no conxunto do municipio e de dinamizar aquelas zonas do
rural que poidan ser soporte de novas actividades económicas que axuden a
mellorar a súa situación actual, a integralas no conxunto do municipio e a inducir
un efecto beneficioso sobre o resto do territorio.
Existencia dunha fenda social entre as zonas más urbanas e as máis rurais, facendo que estas
últimas se convertan en redutos de poboación envellecida e se descolguen das dinámicas
socioeconómicas do resto do municipio.

RETO 6.2. Necesidade de adaptar os servizos sociais ás transformacións
demográficas e tecnolóxicas en marcha e a establecer mecanismos de
cooperación entre municipios da área urbana.
Os servicios sociais municipais están dando unha resposta axeitada ás necesidades do presente,
pero non está claro que estean ben dimensionados para os retos de futuro. Por outra parte, sería
conveniente unha coordinación en materia de servizos sociais e igualdade cos municipios da área
urbana, na medida en que o espazo social non está suxeito aos límites administrativos municipais.

RETO 6.3. Necesidade de manter e incrementar os esforzos públicos en materia
de igualdade de xénero superando as visións sectoriais do problema e
integrando a súa abordaxe nunha política integral que teña un punto de apoio
fundamental no reforzamento dos servizos sociais.
A pesar do reforzamento das políticas de igualdade de xénero levadas a cabo durante os últimos
años, as problemáticas asociadas a esta permanecen vixentes.
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RETO 6.4. Necesidade de implementar políticas, tanto na dimensión municipal
como na supramunicipal, que reduzan o paro entre 25 e 44 anos de modo que
podan desenrolar un proxecto de vida no municipio. Promover a Formación
Profesional no municipio.
O alto paro rexistrado entre 25 e 44 anos, leva a que algúns destes mozos e mozas con alta
cualificación abandonen o municipio cara outros con mellores oportunidades laborais, facendo
que Ames perda dinamismo poboacional, tanto presente coma futuro, ao non establecer
proxectos de vida no propio municipio. Isto pode provocar a perda de man de obra cualificada, ao
tempo que as persoas con baixa cualificación precisan de posibilidades para mellorar a súa
formación e empregabilidade, cuestión na que se podería traballar da man co tecido empresarial
local.

RETO 6.5. Necesidade de estudar os cambios na composición da poboación
tanto permanente como temporal de cara a priorización do establecemento de
novos servizos públicos ou adaptación dos existentes, cara a unha mellor
satisfacción das necesidades de novos colectivos residentes.
Chegada de novos colectivos por mor do proceso de expulsión da poboación que está a acontecer
en Santiago de Compostela que poden non ter todas as súas necesidades de servicios cubertas no
municipio.
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07

Economía urbana

A. Análise xeral
A1. Ámbitos temáticos AUE
7.1. Estrutura produtiva local
7.1.1. Estrutura económica do municipio
O crecemento demográfico experimentado por Ames durante os últimos anos, ten tamén o seu
reflexo no número total de empresas existentes no municipio, que sufriron un incremento de
preto de 200 establecementos entre 2014 e 2020 (9,49%). Con todo, analizando a evolución destas
por sector, obsérvase un rendemento non parello:
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Evolución do número total de empresas en Ames por sectores no período 2014-2020
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Construción
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Servizos

Fonte: Elaboración propia a través do IGE

Por unha banda, observamos como o crecemento sustentouse en torno ao sector
servizos, que xa en 2014 era o predominante (concentrando o 78% do total de empresas)
e foi o único sector que experimentou un crecemento continuado ao longo do período,
inclusive en 2020, para situarse en 1.970 empresas, que equivalen ao 81% do total.
Por outra banda, en número de empresas, atopamos o sector construción, que
experimentou un crecemento do 8% entre 2014 e 2018, pero que entre 2019 e 2020, os
seus establecementos decreceron un 11%, saldándose con 12 empresas menos (300) que
as que había en 2014 no sector. Aínda así, mantense como a segunda actividade con
maior número de empresas en Ames, practicamente triplicando ao terceiro sector en
importancia.
A industria, xunto co sector servizos é o único sector que experimentou crecemento (11%)
durante o período, a pesar deste feito, o seu mellor dato dentro dos anos analizados
rexistrouno entre 2018 e 2019 reducíndose lixeiramente en 2020.
Por último, o sector da Agricultura e pesca, que xa en 2014 era o que menor número de
empresas abarcaba, foi tamén o que maior descenso sufriu, pasando de 77 a 56 empresas,
un 27% menos.
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Evolución do número total de empresas en Ames por sectores no período 20142020. Base 100
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Fonte: Elaboración propia a partir do IGE

En definitiva, Ames experimentou un crecemento de case o 10% nas súas empresas
sustentado no sector servizos, que xa concentra ao 80% das empresas do municipio, e a
industria, mentres que a construción e principalmente a agricultura e pesca, reducen o
seu peso en canto á demografía empresarial en Ames.
Porcentaxe de empresas por sector concellos Comarca de Santiago
Vedra
Val do Dubra
Teo
Santiago de Compostela
Brión
Boqueixón
Ames
0%

10%

Agricultura e pesca
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80%

90%

100%

Servizos

Fonte: Elaboración propia a partir do IGE

Facendo unha comparación coa porcentaxe de empresas por sector nos municipios próximos a
Ames (Comarca de Santiago), atopamos patróns moi similares en canto ao peso que ten cada
sector nos municipios que compoñen a área Metropolitana de Santiago de Compostela (Santiago
de Compostela, Ames e Teo), cunha gran primacía do sector servizos (en torno ao 80%), mentres
que nos outros municipios da comarca que non pertencen a esta área metropolitana, aínda que o
servizos tamén é o principal sector, ten un peso inferior no total. Parece lóxico falar dunha lóxica
metropolitana en canto ao comportamento das empresas.
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Número de Empresas e porcentaxe sobre o total de empresas do sector servizos por actividade
Actividade

Ames

Ames
(%)

Santiago de
Compostela

Santiago de
Compostela
(%)

Teo

Teo
(%)

Comercio ao por maior e ao
por menor, reparación de
vehículos de motor e
motocicletas
Transporte e almacenamento

506

26%

1880

23%

295

27%

108

5%

440

5%

73

7%

hostalaría

177

9%

916

11%

121

11%

Información e comunicacións
Actividades financeiras e de
seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionais,
científicas e técnicas
Actividades administrativas e
servizos auxiliares
Administración pública e
defensa; Seguridade Social
obrigatoria
Educación
Actividades sanitarias e de
servicios sociais
Actividades artísticas,
recreativas e de entretemento
Outros servizos

89

5%

294

4%

36

3%

66

3%

199

2%

29

3%

70

4%

433

5%

49

4%

334

17%

1600

19%

161

15%

109

6%

385

5%

44

4%

1

0%

34

0%

1

0%

130

7%

452

5%

63

6%

146

7%

671

8%

86

8%

89

5%

414

5%

51

5%

145

7%

626

8%

91

8%

TOTAL

1970

100%

8344

100%

1100

100%

Fonte: Elaboración propia a partir do IGE

Se analizamos en profundidade a composición do sector servizos nos tres municipios da área
Metropolitana, a pesar de que Santiago de Compostela conta con elementos distintivos como é a
capitalidade de Galicia, o ser sede das institucións autonómicas e o posuír unha universidade con
gran importancia en investigación, que poderían levar a pensar que a cidade podería destacar en
empresas con actividades relacionadas, na práctica non ocorre así, e atopamos novamente
patróns moi similares entre os tres municipios no peso das actividades do sector servizos, sendo a
cidade central a que concentra un maior número de empresas aínda que tamén é certo que
triplica en poboación aos outros dous municipios.
Volvendo ás empresas de Ames, e procedendo a estudar agora o tamaño destas, atopamos unha
realidade empresarial dominada polas microempresas, isto é, empresas de menos de 10 persoas
traballadoras, aparecendo empresas de maior tamaño só en actividades moi concretas, como se
pode observar na seguinte táboa:
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Porcentaxe de micro empresas, PEMES e grandes empresas segundo o número de traballadores e
actividade principal en 2019
Nº
total
Micro
Pequenas Medianas Grandes
de
empresas
empresas empresas empresas
empresas
S.
AGRICULTURA

S.
INDUSTRIA

S.
SERVIZOS

Agricultura,
gandería,
silvicultura e pesca
Industrias
extractivas
Industria
manufactureira
Subministro de
enerxía eléctrica,
gas, vapor e aire
acondicionado
Subministro de
auga, actividades
de saneamento,
xestión de residuos
e des
contaminación
Construción
Comercio ao por
maior e ao por
menor; reparación
de vehículos de
motor e
motocicletas
Transporte e
almacenamento
Hostalaría
Información e
comunicacións
Actividades
financeiras e de
seguros
Actividades
inmobiliarias
Actividades
profesionais,
científicas e
técnicas
Actividades
administrativas e
servizos auxiliares
Administración
pública e defensa;
Seguridade Social
obrigatoria
Educación
Actividades
sanitarias e de
servicios sociais
Actividades
artísticas,
recreativas e de
entretemento
Outros servizos

100%

0%

0%

5%

61

0%

0%

0%

0%

0

92%

5%

2%

0%

105

100%

0%

0%

33%

3

100%

0%

0%

0%

2

97%

3%

0%

0%

330

98%

2%

0%

0%

515

99%

1%

0%

0%

99

98%

2%

0%

0%

178

92%

7%

1%

0%

90

100%

0%

0%

0%

70

100%

0%

0%

0%

71

99%

1%

0%

0%

333

93%

5%

1%

0%

106

0%

0%

0%

100%

1

97%

2%

1%

1%

133

97%

3%

0%

0%

145

100%

0%

0%

0%

87

99%

1%

0%

0%

130

Fonte: Elaboración propia a partir do IGE
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A pesar disto, nos últimos cinco anos, o tamaño medio das empresas en Ames, creceu, tras
encadear cinco anos consecutivos de caída, situándose actualmente en niveis superiores ao
tamaño medio de 2010, o cal é un dato positivo, dado que, lembremos, temos un maior número
de empresas, cun maior tamaño medio, lembrando que unha gran maioría concéntranse no
sector servizos.
Tamaño medio das empresas con sede en Ames
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,23

2,22

2,12

2,05

1,99

1,91

1,98

1,99

2,32

2,37

2,48

Fonte: Elaboración propia a partir do IGE

7.1.2. Produción local, tecido asociativo e economía social
A expansión do número de empresas en Ames, viuse reflectida nun aumento exponencial do seu
PIB en 8 anos, de case o 16%.
PIB Ames (miles de euros)
2010

2012

2014

2016

2018

387.156

363.859

364.898

405.759

448.786

Fonte: Elaboración propia a partir do IGE

Este crecemento no PIB valeulle para situarse dentro dos municipios con maior PIB de Galicia,
pasando da posición 21 de 2010, á posición 19, ao superar a San Cibrao das Viñas (que
experimentou neste período un descenso do seu PIB) e Cambre, ao que superou ao ter maior
crecemento porcentual, xa que Ames rexistrou crecemento no período 2010-2018, que foi mesmo
superior ao rexistrado polos tres municipios precedentes (Marín, Redondela, Carballo), que contan
con niveis similares de PIB entre eles, aínda que teñen un PIB entre un 10 e 15% superior ao de
Ames. En contraparte, este incremento do municipio da comarca santiaguesa, aínda que
importante, foi menor que o dos dous seguintes municipios da clasificación (Mos e Cervo), que
teñen un crecemento netamente superior ao de Ames e os tres municipios precedentes antes
mencionados.
De manterse estas cifras de crecemento no período de acción desta Axenda Urbana, Ames
reducirá a distancia aos municipios precedentes na clasificación, pasando a ser a diferenza menor
do 10%, pero sairía do Top 20 de municipios con máis PIB de Galicia ao verse superado polo
crecemento natural de Mos e Cervo, por outra banda, aumentaría a diferenza co PIB dos
municipios que superou entre 2010 e 2018 (Cambre e San Cibrao das Viñas), asentándose ás portas
do Top 20, con perspectivas de volver de maneira definitiva a partir de 2030.
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Evolución PIB Municipios de Galicia (30 con PIB más elevado)
Municipio

2010

Pos
2010

2012

Pos
2012

2014

Pos
2014

2016

Pos
2016

2018

Pos
2018

Crecement
o 2010-2018

Var Pos
2010-2018

Vigo

7.469.814

1

6.931.618

1

6.900.606

1

7.195.746

1

7.846.296

1

5,04

0

A Coruña

6.636.142

2

6.338.613

2

6.292.320

2

6.843.167

2

7.457.263

2

12,37

0

Santiago de
Compostela

3.519.631

3

3.278.109

3

3.064.322

3

3.352.900

3

3.658.369

3

3,94

0

Arteixo

1.354.478

8

1.562.315

7

1.976.499

6

2.516.084

4

2.454.039

4

81,18

4

Ourense

2.338.995

4

2.209.982

4

2.072.549

4

2.153.964

5

2.307.365

5

-1,35

-1

Lugo

2.177.449

5

2.083.820

5

2.014.994

5

2.136.351

6

2.274.901

6

4,48

-1

Pontevedra

1.955.778

6

1.852.105

6

1.767.552

7

1.924.144

7

2.106.248

7

7,69

-1

Ferrol

1.602.448

7

1.415.940

8

1.420.749

8

1.471.584

8

1.557.896

8

-2,78

-1

O Porriño

832.147

9

755.586

10

785.457

9

883.609

9

913.990

9

9,84

0

As Pontes
de García
Rodríguez

534.088

13

841.915

9

710.129

10

641.666

11

866.895

10

62,31

3

Narón

728.140

10

659.544

11

628.160

11

678.150

10

722.233

11

-0,81

-1

Vilagarcía
de Arousa

677.938

11

608.496

12

598.344

12

611.679

13

679.820

12

0,28

-1

Oleiros

592.662

12

571.535

13

563.751

13

624.562

12

677.000

13

14,23

-1

Culleredo

528.878

14

491.882

15

517.050

14

569.548

14

614.969

14

16,28

0

Ribeira

488.557

15

499.137

14

506.216

15

544.019

15

568.328

15

16,33

0

Carballo

480.597

16

442.489

16

434.961

17

486.542

16

525.556

16

9,35

0

Redondela

464.965

18

411.214

17

435.191

16

461.288

17

511.379

17

9,98

1

Marín

466.438

17

409.610

18

424.630

18

457.255

18

501.988

18

7,62

-1

Ames

387.156

21

363.859

20

364.898

19

405.759

19

448.786

19

15,92

2

Mos

361.462

23

361.501

22

337.272

23

386.193

20

434.764

20

20,28

3

Cervo

284.502

31

192.195

51

363.757

20

352.866

24

419.638

21

47,50

10

San Cibrao
das Viñas

452.571

19

362.395

21

356.567

22

370.601

22

415.745

22

-8,14

-3

Cambre

389.226

20

367.079

19

362.068

21

386.098

21

404.816

23

4,01

-3

Cangas

332.930

24

318.278

24

323.681

25

342.340

25

390.244

24

17,22

0

Lalín

378.507

22

321.925

23

333.383

24

361.561

23

377.085

25

-0,38

-3

Boiro

271.610

35

273.965

31

289.337

27

312.379

26

348.701

26

28,38

9

Cerceda

177.726

57

295.446

26

296.371

26

287.845

34

340.271

27

91,46

30

Sanxenxo

324.266

25

284.976

28

265.978

34

291.154

31

338.448

28

4,37

-3

Monforte de
Lemos

316.953

26

289.074

27

282.306

29

305.700

27

332.402

29

4,87

-3

Padrón

232.596

45

218.450

44

228.528

42

272.915

37

322.784

30

38,77

15

Fonte: Elaboración propia a partir do IGE

Pasamos agora a analizar a estrutura do PIB dos Concellos precedentes na clasificación para Ames,
Mos (tívose que excluír Cervo ao non haber información dispoñible) e os dous municipios da área
Metropolitana de Santiago restantes.
A grandes liñas, podemos atopar unha similitude entre a estrutura do PIB de Teo e Ames, que son
claramente diferentes ás dos outros municipios analizados, destacando por un maior peso dos
impostos netos polos produtos e un maior peso do VAB do sector da construción; só Carballo ten
unha porcentaxe similar (e superior) ao destes dous municipios no peso do sector construción.
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Os outros municipios, a excepción de Santiago, que o VAB do sector servizos representa o 80% do
PIB, destacan polo peso do seu sector industrial, que é superior ao 10%, a excepción de Marín, cuns
valores que se aproximan ao 20%.

Valor engadido bruto (VAB) por concello e rama de actividade
Ames
Teo
Santiago de Compostela
Redondela
Mos
Marín
Carballo
0

20

40

60

Impuestos netos sobre los productos

VAB Primario

VAB Industria

VAB Construción

80

100

VAB Servicios
Fonte: Elaboración propia a partir do IGE

Prestando especial atención ao municipio que nos ocupa, destacar os case 10 puntos porcentuais
de diferenza entre o peso no VAB do Sector Servizos (68,8%), e o número de empresas que aglutina
este sector, que lembremos era practicamente o 80% das empresas de Ames.

Paro rexistrado por sexo (media anual)
2500
2000
1500
1000
500
0

2017

2018

2019

Paro Masculino

2020

2021

Paro Feminino

Fonte: Elaboración propia a partir do IGE

Respecto ao emprego, facendo a media anual observamos unha tendencia descendente do
desemprego en Ames durante o período 2017-2021, interrompida polo ano 2020 e as
consecuencias do COVID-19, onde se acadan as cifras de paro máis altas do período. A pesar diso,
en 2021, acádanse as cifras máis baixas do período. Aínda así, 1.803 persoas que buscaban emprego
activamente carecían deste en Ames, o que supón unha taxa de paro do 8,1%. Esta situación afecta
maioritariamente a mulleres que no 2021 teñen unha taxa de paro do 60%, superando as 1.000
mulleres desempregadas.
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Paro por sectores (persoas. Media anual)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2017

2018

2019

2020

Agricultura

Industria

Servizos

Sen emprego anterior

2021

Construcion

Fonte: Elaboración propia a partir do IGE

Por grandes sectores, o que maior número de persoas desempregadas presenta, é o sector
servizos, que como xa vimos, é o máis importante de Ames, ao concentrar preto do 80% das
empresas, e xerar preto do 60% do VAB do municipio. A evolución do desemprego seguía unha
tendencia descendente ata o ano 2020, cando os efectos da pandemia do COVID-19, elevaron o
número de persoas paradas notablemente por enriba dos de 2017, e a pesar de que en 2021
reduciuse o número de persoas paradas, non se alcanzaron os niveis do ano previo ao COVID.
No resto dos sectores, durante este período, mantiveron un número bastante estable de persoas
desempregadas, con tendencias ao descenso, salvo no sector agricultura, que aumentou
lixeiramente.
En canto aos grupos de idade máis vulnerables ao desemprego, a mocidade (menores de 25), e as
persoas maiores de 45 anos, atopamos uns valores estables de demanda de emprego desde o ano
2017, cunha subida no ano 2020 consecuencia do COVID-19. Aparentemente pódese afirmar que
existe certa porcentaxe de paro que é persistente en Ames, localizado nestes grupos de idade.

Paro rexistrado (persoas) segundo grupo de idade
2021
2020
2019
2018
2017
0

200

400

600

Paro maiores de 45

800

1000

1200

Paro menores 25

Fonte: Elaboración propia a partir do IGE

Se sacamos a estatística de duración da demanda de paro que proporciona o IGE, esta tese parece
cobrar máis forza, en canto a unha porcentaxe superior ao 50% das persoas que solicitan emprego,
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levan demandándoo durante máis de seis meses. Especialmente preocupante é o número de
persoas que levan solicitando un emprego durante máis dun ano, que supoñen a maioría desta
estatística durante o espazo de tempo analizado, e, a pesar de reducir o número en máis de cen
persoas durante o período 2017-2019, experimentouse un novo repunte a partir de 2020, que
supón que en 2021, practicamente a metade (48%) das persoas que solicitan emprego en Ames,
léveno facendo durante máis dun ano, a pesar da redución das cifras de paro a nivel global na
localidade.

Paro rexistrado segundo a duración da demanda (persoas)
1000
800
600
400
200
0

2017

2018

2019

2020

2021

Menos ou igual a 1 mes
Máis de 1 mes e menos ou igual a 6
Máis de 6 meses e menos ou igual a 1 ano
Máis de 1 ano
Fonte: Elaboración propia a partir do IGE

Para mellorar a empregabilidade do municipio, o Concello de Ames promove en colaboración co
Concello de Brión o “Obradoiro Dual de Emprego Renova IV”, onde se impartiu formación na
montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas, e incentivouse a contratación das
persoas participantes por un período mínimo de tres meses a tempo completo.
Así mesmo, no marco do Plan Ames Progresa, convocáronse axudas dirixidas ao mantemento do
emprego e do tecido empresarial de Ames por un total de 120.000€, ás que puideron optar
microempresas, Pemes e persoas autónomas.
Dentro do Plan Estratéxico de Subvencións 2020-2022, prevese destinar un total de 80.000€
durante os anos de duración do plan a subvencións ao comercio de Ames, a razón de 40.000€ o
primeiro ano, e 20.000€ os dous seguintes, aínda que finalmente a cantidade consignada en 2021,
foron 30.000€.
Por último, dentro do Plan Reactiva Ames, elaborado como resposta á crise provocada pola
COVID-19, destácase o eixo de promoción económica, con medidas interesantes para o emprego,
como a axuda á creación, traslado ou ampliación da empresa, dotada cun orzamento total de
700.000€, axudas para sufragar os gastos de alugueiros, cánones e primas de seguros, cun
orzamento de 432.547,86€. Estas medidas, aínda que tiveron un carácter temporal, como resposta
a unha emerxencia, son medidas que facilitaron o mantemento do emprego.

15 empresas da área de Santiago con maior facturación (2019)
Empresa

Facturación
(millones €)
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Año
Constit.

Localización
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Financiera Maderera, S.A. (FINSA)

660,3

Aluminios Cortizo, S.A.U.

312,1

EXLABESA Extrusión Padrón, S.L.

127,9

Industrial
Madera
Industrial
Aluminio
Industrial
Aluminio

-

1946

Santiago de
Compostela

1985

Padrón

2006

Padrón

2016

Ames

2006

Oroso

2001

Padrón

Cooperativas Lácteas Unidas S.C.G.
(CLUN)
Puentes y Calzadas Infraestructuras
Sistemas Técnicos del Accesorio y
Componentes

125,7

Lácteo

108,3

Construcción
Industrial
Aluminio

Televés, S.A.

98,4

TIC

1961

Feiraco Lácteos, S.L.

77,1

Lácteo

2005

Tecnologías PLEXUS, S.L.

67,7

TIC

2000

Piensos NANFOR, S.A.
Gasolinas, Lubrificantes, Repuestos,
S.A. (GALURESA)
Viaqua Gestión Integral Aguas de
Galicia

66,2

Piensos
Energía
Carburantes
Servicios
urbanos

106,0

59,6
59,6

Nedgia Galicia, S.A.

56,7

Carrocera Castrosúa, S.A.

50,6

Espina Obras Hidráulicas, S.A.

44,9

-

1997
-

2013

Energía
Indus.
Automoción
Servicios
urbanos

1960

1992
-

1971
1989

Santiago de
Compostela
Ames
Santiago de
Compostela
Padrón
Santiago de
Compostela
Santiago de
Compostela
Santiago de
Compostela
Santiago de
Compostela
Santiago de
Compostela

Fonte: Elaboración propia a partir do Informe Ardán

En Ames atopamos dúas empresas na clasificación do informe Ardán sobre as 15 empresas da
comarca de Santiago con maior facturación no ano 2019. Ambas están relacionadas co ámbito
lácteo: por unha banda, a Cooperativa CLUN, constituída en 2016 situada en cuarta posición, cunha
facturación que supera os 100 millóns de euros, que segundo os últimos estudos procesa preto do
6% do leite de Galicia, e Feiraco, en oitava posición con case 80 millóns de facturación. Por tanto,
queda clara a importancia que en Ames teñen as empresas lácteas.
Situando todas as empresas que aparecen no informe Ardán nun mapa e tendo en conta a súa
facturación, na área metropolitana de Santiago, dunha primeira ollada pódese apreciar a
importancia que a N-550 e a AP-9 teñen como concentradores da actividade na área urbana de
Santiago, localizándose un gran número de empresas ao longo destas.
En segundo lugar, pódese apreciar de maneira clara a concentración de empresas con
importantes facturacións nos polígonos de Tambre, Costa Vella e A Sionlla, e a súa importancia
como a maior área de chan industrial da área de Santiago, como se intuía xa no mapa de parques
empresariais existentes do punto 1, que volvemos reproducir máis adiante.
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Distribución das empresas na área urbana de Santiago segundo o seu VAB.
Fonte: Informe ARDÁN. Elaboración propia

No caso concreto de Ames, tomando a AG-56 como liña divisoria entre o norte e o sur do
municipio, pódense apreciar grandes diferenzas entre ambos, dentro dun contexto xeral marcado
pola dispersión das empresas ao longo do territorio: No sur hai un número sensiblemente superior
de empresas respecto á situación do norte. No norte sitúanse a maioría das empresas con maior
facturación do municipio que ademais, atópanse illadas, non teñen tecido empresarial ao seu
redor.
No sur, aínda que existen algunhas empresas illadas, podemos atopar concentracións destas nos
núcleos de Bertamiráns e O Milladoiro, especialmente en Novo Milladoiro, o polígono industrial
deste segundo núcleo, aínda que a facturación das empresas radicadas neste é pequena en
comparación con outros espazos industriais da área.
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Parques empresariais existentes e previstos
Fonte: Elaboración propia a partir de IET e Xunta de Galicia

7.1.3 Economía Social no municipio
Segundo o artigo 2 da lei 5/2011 de economía social, denomínase economía social ao conxunto das
actividades económicas e empresariais, que no ámbito privado levan a cabo aquelas entidades
que, de conformidade cos principios recollidos no artigo 4, perseguen, ben o interese colectivo dos
seus integrantes, ben o interese xeral económico ou social, ou ambos.
A lei recoñece no seu artigo 5 como entidades da economía social ás cooperativas, as
mutualidades, as fundacións, as asociacións que leven a cabo actividade económica, as
sociedades laborais, as empresas de inserción, os centros especiais de emprego, as confrarías de
pescadores, as sociedades agrarias de transformación e as entidades singulares cuxas regras de
funcionamento respondan aos principios de economía social. Así mesmo, o libro Branco da
Economía Social en Galicia, inclúe as Comunidades de Montes e Mancomunidades de Montes do
Man Común por tratarse dunha fórmula asociativa singular do Código Civil Galego.

155

AXENDA URBANA 2030

A pesar de que todas as entidades pertencentes á economía social responden aos principios do
artigo 4 da lei de economía social, non hai unha normativa única, se non que cada entidade réxese
pola súa propia normativa.
O nivel de datos dispoñibles sobre estas entidades é dispar; mentres que as cooperativas, as
sociedades laborais, os centros especiais de emprego, as sociedades de inserción laboral e as
mutualidades de previsión social son facilmente accesibles de forma desagregada e a nivel
municipal, a través dos diversos rexistros da Xunta de Galicia ou do propio Concello, nas
Fundacións, as Sociedades Agrarias de Transformación, as Comunidades de Montes e
Mancomunidades do Man Común, non dispoñen de datos a nivel urbe, e por tanto, non poden ser
obxecto de análise no presente documento.
Tendo isto en conta, en Ames contabilizáronse un total de 279 entidades de economía social,
sendo as asociacións o grupo máis numeroso, cun número que quintuplica ao seguinte grupo máis
numeroso que son as sociedades laborais (22). Destacar que dentro das empresas de economía
social das que poden obterse datos desagregados por municipios, no concello de Ames non se
sitúa ningunha empresa de inserción laboral.

Número de empresas de economía social en Ames
Asociacións

Cooperativas

Centros Especiais de Emprego

Sociedades Laborais
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Fonte: Elaboración propia a partir dos rexistros da Xunta de Galicia

Segundo os datos obtidos no rexistro de asociacións do Concello de Ames, no municipio hai un
tecido asociativo composto por 124 asociacións ese ano, sendo as dúas tipoloxías de asociacións
máis numerosas as culturais, sociais e veciñais (53), e as deportivas (52).
Merecen unha mención especial as cooperativas en Ames, polo feito de que a empresa con maior
facturación do municipio, e a cuarta da área, segundo o informe Ardán ten esta forma xurídica,
trátase das Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN), unha cooperativa de tipo agraria encadrada no
sector lácteo. Con todo, en Ames o tipo de cooperativas máis abundante son as de traballo
asociado, con máis do 50% das cooperativas existentes en Ames.
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Número de asociacións por tipo en Ames

AMPAS

Deportivas

Culturais, sociais e veciñales

Sectoriais

Iniciativa social

Fonte: Elaboración propia a partir do Rexistro Municipal de Asociacións

Fonte: Elaboración propia a partir do rexistro de Cooperativas da Xunta de Galicia
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7.2. Turismo
7.2.1. Caracterización turística do municipio. Perfil, especialización, estacionalidade e grado de
madurez.
O turismo en Ames está intimamente ligado ao paso do Camiño de Santiago polo seu termo
municipal por partida triple, xa que é o último municipio antes de chegar a Santiago polo Camiño
Portugués, é o primeiro municipio tras Santiago de Compostela do Camiño Real de Santiago a
Fisterra-Muxía, que se realiza tras visitar a tumba do Apóstolo e é o último tramo do coñecido
como Camiño de Muros e Noia, recoñecido como itinerario pola Igrexa en 2020, máis non pola
Xunta de Galicia, xestora da marca Xacobeo que promociona o camiño en conxunto, supoñendo
una desvantaxe fronte outros itinerarios. A primeira delas ten un breve paso polo municipio,
atravesando o núcleo urbano de Milladoiro entre os límites municipais de Teo e a propia Santiago
de Compostela, mentres que o segundo ten un percorrido máis amplo dentro do termo do
concello, transcorrendo aproximadamente polo centro xeográfico do municipio, e cruzando o río
Tambre cara a Negreira pola pintoresca vila de Ponte Maceira, catalogado coma BIC e pertencente
á rede de pobos máis bonitos de España, coa súa ponte datada no S. XII (aínda que foi reformado
no XVIII) e o seu pazo, o principal atractivo turístico de Ames, aínda que este último sitúase na
parte oeste do núcleo, cruzando a ponte, que pertence a Negreira. O novo itinerario de Muros e
Noia, pola súa parte, transcorre entre os dous camiños, cunha especial importancia do núcleo de
Bertamiráns, que segundo o itinerario oficial, é o punto de partida do último tramo, o que pode
facer que, a medida que a popularidade desta variante se incremente, aumenten as actividades
turísticas en Bertamiráns, polo momento escasas, sobre todo comparadas co Milladoiro, onde
abundan os aloxamentos de tipo vivenda de uso turístico.

Trazado do Camiño Portugués, Camiño de Fisterra-Muxía e Camiño de Muros e Noia o seu paso por
Ames. Fonte: Elaboración propia.
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Estes dous primeiros roteiros, segundo as estatísticas da Oficina do Peregrino, experimentaron un
crecemento nos últimos anos, aínda que as estatísticas que facilita esta institución, dependente
da igrexa, refírense aos peregrinos que acoden á oficina e reciben a credencial tras completar polo
menos os últimos 100 quilómetros a pé ou a cabalo, os últimos 200 en bicicleta ou 100 millas
náuticas terminando a pé o resto do camiño desde o porto de desembarque, co que estas cifras
son na realidade superiores, xa que se constata que hai un elevado número de peregrinacións que
a pesar de chegar a Santiago, non selan a credencial por diversos motivos, e por tanto, non son
contabilizadas nas estatísticas. Para o Camiño de Muros e Noia, non existen estatísticas ata o ano
2021. En total, entre os tres itinerarios, o número de peregrinos superou os 70.000 en 2019, e este
2022, ata setembro superou os 80.000, unha cifra moi positiva tendo en conta que no 2014, non
superaba os 40.000.
O Camiño Portugués é o segundo roteiro con máis afluencia de peregrinos a Santiago detrás do
Camiño Francés, segundo os datos da propia oficina do peregrino, preto do 20% dos peregrinos a
Santiago decántanse cada ano por este roteiro, que co aumento da peregrinación total a Santiago,
viu aumentada a súa afluencia, pasando de 35.000 persoas que selaron a súa credencial tras
realizar este roteiro en 2014, a algo máis de 70.000 en 2019 (último ano antes da pandemia e as
restricións á mobilidade), o dobre. Estas restricións provocaron unha forte caída do número de
peregrinos durante os anos 2020 e 2021, a niveis anteriores os de 2014, se ben co Ano Santo 2022,
xa libre de restricións, a afluencia ata setembro é a máis elevada da serie histórica.

Evolución Afluencia dos camiños de Santiago que
transcurren por Ames 2014-Setembro 2022
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Fonte: Elaboración propia a través de datos da Oficina do Peregrino

Pola súa banda, o camiño Muxía-Fisterra, o único camiño de Santiago cuxo destino non é Santiago
de Compostela, e que é realizado tras a visita á tumba do Apóstolo, presenta unhas cifras máis
modestas de peregrinacións (sempre segundo as estatísticas da Oficina do Peregrino, coas súas
limitacións anteriormente comentadas), pero tamén experimentou un crecemento no número de
peregrinos, que lle levou a dobrar a súa afluencia, pasando dos 652 de 2014 aos 1.548 de 2019; ao
igual que no caso do Camiño Portugués, as restricións afectaron o número de peregrinos, máis co
Ano Santo 2022 e o fin das restricións, a afluencia superou todos os rexistros anteriores.
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Por último, o Camiño de Muros e Noia, é o de máis recente homologación por parte da Igrexa
(2020). Os datos da Oficina do Peregrino referidos a esta ruta, son insuficientes para facer unha
comparativa da súa evolución, aparecendo principalmente nos rexistros no ano 2022, onde,
nalgúns meses, se o comparamos coas outras rutas, chega a ter máis afluencia (de peregrinos que
pasaron pola oficina) que o Camiño de Muxía-Fisterra, aínda que a afluencia deste itinerario é
bastante irregular, con meses nos que ningún peregrino desta ruta pasou a recoller a acreditación,
fronte un Camiño de Muxía-Fisterra no que poden distinguirse varias “temporadas” en función da
afluencia.

Comparativa da evolución mensual da afluencia Camiños Muros Noia e
Muxía-Fisterra. Ano 2022
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O Camiño Portugués, pola súa banda, ten os seus peores datos nos meses de xaneiro e febreiro
(aínda que son mellores cos das outras dúas rutas), para ter un crecemento sostido ata o mes de
agosto onde ten os mellores rexistros de con case 18.000 peregrinos que recolleron a certificación
na Oficina do Peregrino.

Afluencia mensual Camiño Portugues. Ano 2022
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Trazar un perfil da persoa visitante para Ames, é complicado, primeiro pola falta de información
desagregada para os camiños que transcorren pola localidade e segundo, pola falta de
información sobre as visitas a Ames que non están relacionadas co camiño.
Segundo os datos xerais da oficina do peregrino, a media da nacionalidade das persoas peregrinas
a Santiago é maioritariamente estranxeira (55%), fronte as peregrinacións nacionais que desde
2014 sufriron un descenso no seu peso de catro puntos porcentuais, pasando de practicamente o
48% en 2014, ao 44% en 2019, e aumentando a predominancia da peregrinación internacional que
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durante o primeiro ano do bienio Xacobeo 2021-2022 non puido acudir polas restricións á
mobilidade internacional.

Evolución das prazas de aloxamento en Ames
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Fonte: Elaboración propia a partir do IGE

En canto á oferta de aloxamento na localidade, segundo os últimos datos dispoñibles no IGE
(2022), esta constaba de 540 prazas, o que supón un importante incremento sobre as 71 prazas
que, segundo esta mesma fonte, existían en 2003.
Este incremento viuse propiciado en gran medida pola apertura de dous novos hoteis, o hotel de
Natureza Harmonía, en Bugallido e Casa das Bentinas, en Biuído de 10 e 15 prazas respectivamente,
segundo os datos e a clasificación do REAT , e a irrupción do fenómeno das Vivendas de Uso
Turístico (VUT), que hoxe en día constitúen o maior número de prazas ofertadas de todas as
tipoloxías de aloxamento.
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Fonte: Elaboración propia a partir do IGE

Ante o incremento de máis de 40.000 peregrinos nas rutas que transcorren por Ames nos últimos
8 anos, e máis o recoñecemento por parte da igrexa dun novo itinerario, o auxe das prazas
ofertadas de vivendas de uso turístico, pode ser indicativo de unha necesidade de máis oferta de
aloxamento no municipio.
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Hoteis
Pensións
Albergues turísticos
Turismo rural
Campamentos de turismo
Apartamentos turísticos
Vivendas turísticas
Vivendas de uso turístico

Establecementos 2022
3
3
1
2
0
1
1
63

Cuartos
31
18
3
14
0
18
3
178

Prazas
51
34
62
26
0
6
8
353

Fonte: Elaboración propia a partires de datos do REAT

Prestando atención á localización espacial dos aloxamentos turísticos cos datos do REAT, faise
notar o peso que adquiriron as vivendas de uso turístico na oferta de aloxamento de Ames,
concentrándose principalmente no núcleo do Milladoiro, onde están presentes nun grande
número dos edificios. Tamén é Milladoiro o que concentra a grande maioría dos establecementos
de aloxamento tradicionais, posiblemente polo paso do Camiño Portugués e a proximidade a
Santiago de Compostela, destacando o Albergue Milladoiro, que con 62 prazas, é o
establecemento con maior capacidade do municipio.
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Detalle da ubicación das VUT inscritas no REAT no núcleo de Milladoiro. Fonte: Elaboración propia a
partires de datos do REAT

Fora deste núcleo, destaca a aparición de vivendas de uso turístico nas inmediacións de
Augapesada, xunto coa pensión casa Riamonte, aparentemente vinculadas ó paso do Camiño
Fisterra-Muxía, e no sur, cara a Eirapedriña, se ben son vivendas de uso turístico cunha orientación
de fin de semana e de estancia na propia vivenda ao ser casas familiares con piscina.
Por outra parte, en Bertamiráns, atopamos unha presenza moderada de establecementos de
aloxamento turístico, máis o feito de que esta localidade sexa o último tramo do camiño Muros e
Noia, unha ruta que aínda non é moi coñecida, pero que durante o ano Xacobeo 2022, esta tendo
un número de peregrinos similar ao Camiño de Fisterra-Muxía, esta situación podería mudar nun
futuro próximo.
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7.2.2. Atractores turísticos. Situación actual
O feito de que Ames sexa o municipio lindeiro do
maior municipio turístico de Galicia xunto con
Sanxenxo (Santiago de Compostela), que
ademais rexistra serios problemas en canto á
concentración turística no centro da cidade,
pode ser beneficioso en canto pode elaborarse
unha estratexia de colaboración entre ambos os
municipios para poñer en valor os atractivos
turísticos de Ames e conseguir redirixir algo do
fluxo do centro de Santiago de Compostela cara
á periferia, aliviando a presión turística que sofre
o centro urbano de Santiago, e posibilitando o
aumento das noites por visitante na cidade
central.
Con todo, unha mirada ao plano turístico do
municipio dá conta das dificultades que Ames
posúe para atraer visitantes e poder servir de
complemento e alivio da presión turística de
Compostela.

Plano turístico Ames. Fonte: Concello de Ames

Estas dificultades radican principalmente na gran dispersión dos atractores turísticos do
municipio, e a localización, na súa gran maioría, fóra dos principais núcleos urbanos, que son
Bertamiráns e O Milladoiro, que son os territorios de Ames que mellor están conectados por
transporte público coa capital galega, con boas frecuencias de paso. Polo tanto, un dos retos
básicos a abordar é a conexión destes atractores con Santiago de Compostela, de maneira que
sexan facilmente accesibles para os visitantes que se hospeden na cidade e non dispoñan de
vehículo privado para desprazarse cara a Ames.
Así mesmo, tamén se observa como moitos deses atractores turísticos sinalizados,
(concretamente os pazos), son na súa maioría de titularidade privada e non están abertos a visitas,
só podendo ser vistos desde fóra, sen posibilidade de acceder ao recinto, coma si ocorre en
municipios próximos como Vedra co Pazo de Santa Cruz de Rivadulla, e A Estrada co Pazo de Oca
ou o Pazo do Faramello en Rois, que son visitables previo pago aos propietarios; Segundo os datos
facilitados polos propietarios ante a nosa petición, o Pazo de Santa Cruz de Rivadulla ten una
media de preto de 4.000 visitas o ano (das cales o 53% proceden de Galicia). No caso dos Pazos de
Faramello e Oca, a páxina de Turismo das Rías Baixas, indica que superaron os 22.500 visitantes
no ano 2017.
Aínda que os pazos destacados polo mapa turístico de Ames non poden compararse en sona,
tamaño e importancia e máis monumentalidade dos seus xardíns, estas cifras dan conta do
interese e potencialidade que poden chegar a ter estes espazos como atractivos turísticos, sempre
e cando se leve a cabo unha xestión turística activa deles.
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Así todo, o principal atractivo turístico de Ames é a aldea da Ponte Maceira, situada a uns 16kms
do centro de Compostela, no límite municipal de Ames con Negreira. Este enclave, catalogado
como BIC, e parte da rede dos “Pueblos más bonitos de España”, é compartido por ambos os
concellos, xa que o río marca o límite entre ambos os municipios, quedando a parte de maior
densidade de construcións no lado de Negreira.
Con todo, a pesar da súa indubidable beleza, é un atractivo turístico de moi curta estancia, xa que,
debido ao seu tamaño, é visitable en menos dun cuarto de hora, por iso, nos últimos anos, ambos
concellos tentaron potenciar actividades complementarias a este enclave mediante a creación e
promoción de roteiros que conectan con varios puntos de interese, aínda que no caso de Ames, a
maioría son os pazos anteriormente mencionados.
Débese destacar a existencia no lado de
Ames, dalgúns espazos de oportunidade
que, de ser postos en valor, poden axudar
a aumentar o tempo de estancia na área.
En primeiro lugar, á beira da ponte
localízanse unhas escaleiras de baixada
que levan a unha zona de sombra moi
utilizada polos visitantes (especialmente
peregrinos) para descansar e admirar a
paisaxe; seguindo atópase un carreiro
natural, utilizado polos pescadores para
alcanzar o coto de pesca, que desemboca nunha parcela, debaixo da estrada, tamén ao bordo do
río, cuberta de árbores, que pode ser, se se pon en valor, unha área de esparexemento moi
atractiva.
Por outra banda, a escasos cinco minutos a pé de Ponte Maceira, atópase o núcleo de Piñor, un
núcleo rural, de casas e muros de pedra tradicionais galegos, que mantivo practicamente
inalterada a súa esencia nas construcións, salvo por algúns engadidos de dubidoso gusto nalgúns
dos peches, e que conta con casas tradicionais de pedra abandonadas, pero en bo estado, que
poden adquirirse e restaurarse por parte do concello dotándoas de novos usos que contribúan a
potenciar o atractivo turístico da zona, apostando pola recuperación da memoria da tradición
galega, e a sustentabilidade turística.
Fóra do ámbito de Ponte Maceira,
débese de destacar como atractivo
turístico estacional a Praia Fluvial de
Tapia, situada ao norte do municipio,
na parroquia homónima, constituíndo
unha
agradable
área
de
esparexemento,
lecer
e
baño,
especialmente no verán, onde a
apertura da piscina infantil, xunto cos
servizos de restauración, atraen a
decenas de persoas durante a época
estival. Todo isto complétase cun club de piragüismo nas inmediacións, a existencia de varios
cotos de pesca río abaixo, e o roteiro do Andoriña, un roteiro circular, de 5,2kms de lonxitude que
transcorre por varios elementos da arquitectura popular, así como varios núcleos rurais
tradicionais, que se mantiveron practicamente inalterados enmarcados nunha paisaxe de singular
beleza.
Relacionado coa cultura, destaca o paso por Ames do Roteiro Rosaliana, dedicada á escritora
Rosalía de Castro, e a máxima expoñente da literatura en galego da historia, con paradas en san
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Xoán de Ortoño, onde naceu o pai da poeta e fundouse o Seminario de Estudos Galegos, e o río
Sar entre Ames e Brión; Este roteiro quérese reforzar mediante a súa promoción.
Destacar por último unha vez máis, a recente aceptación por parte da igrexa católica do Camiño
de Santiago da Ría de Muros e Noia, tratándose dun camiño moi atractivo, xa que discorre por
paisaxes de singular beleza, e ademais permite a realización de parte do percorrido en barco,
existindo empresas que o permiten orientándoo a un público de alto nivel adquisitivo, polo que
se trata dun produto diferencial en canto aos outros camiños existentes, e que pode aumentar a
súa afluencia nos vindieros anos, creando novas oportunidades turísticas para Ames, e máis
particularmente para o núcleo de Bertamiráns, xa que é o punto do que parte o último tramo.

7.3. Instrumentos de planificación
•

Plan de reactivación económica e social do Concello de Ames (Reactiva Ames)
Elaborado no contexto da pandemia e a crise económica producida polo COVID-19,
establece unha serie de medidas para a reactivación económica do municipio, divididos
en 7 eixos temáticos, cun orzamento total de 7.071.620, 98 millóns de euros. Inclúe un
eixo de promoción económica con trece medidas que supoñen 907.347,86 euros de
investimento.

•

Plan Ames ProgresaEDUSI “Impulsa Ames”, recolle actuacións en materia
económica, concretamente un programa de dinamización e modernización comercial e
emprendemento, e o programa Ames emprega e integra.

•

Programa de Goberno Ames 2019-2023 (PSOE-BNG-Podemos) acordos elaborados
para formación do goberno local durante o mandato 2019-2023, recollen actuacións a
realizar en economía, facenda, contratación e xestión patrimonial; Promoción económica,
empresa, comercio; Medio rural, atención veciñal e turismo.

•

Plan Estratéxico de subvencións do Concello de Ames 2020-2022, onde se
establecen as liñas de subvencións que se van a realizar durante o período de vixencia do
plan, inclúe unha liña de subvencións en materia de promoción económica, na que
destaca, como subvención directa, a subvención de fomento do comercio local.

•

Programa de Goberno Ames 2019-2023. Acordos elaborados para formación do
goberno local durante o mandato 2019-2023, recollen actuacións a realizar en turismo,
concretamente o aproveitamento das potencialidades turísticas dos recursos naturais,
culturais e patrimoniais de Ames e posta en valor dos camiños de Santiago, os roteiros
prehistóricos, de arte e cultura tradicional e rosaliano.
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A2. Marco de gobernanza
En primeiro lugar, as administracións públicas con competencias son as seguintes:
•

Nivel estatal (AGE): Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital;
Ministerio de Trabajo y Economía Social; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo;
Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.

•

Nivel autonómico (Xunta de Galicia): Presidente, Consellería de Economía, Empresa e
Innovación; Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, Consellería de Facenda e
Administración Pública.

•

Nivel local (Administración Local): Concello de Ames e Deputación de Coruña. Para
unha xestión coordinada das políticas económicas e turísticas, resulta de gran importancia
incluír a unha serie de municipios vinculados a Ames con presenza, material ou potencial,
nestes ámbitos temáticos: Santiago de Compostela, Teo, Padrón, Oroso, O Pino, Boqueixón,
Vedra e Brión.

Dentro da administración local, os actores implicados son:
•

Concellerías: Concellería de economía e facenda; Concellería de promoción económica;
Concellería de transición ecolóxica e medio ambiente; Concellería do rural e participación
cidadá; Concellería de transparencia.

•

Comisións: Comisión informativa permanente de Economía e facenda e Especial de
contas; Comisión informativa permanente de Promoción da Saúde.

En segundo lugar, temos outros actores, tanto públicos como privados, que non son
Administración Pública, pero que tamén teñen gran relevancia no turismo e economía de Ames:
•

Actores Públicos: Transporte Metropolitano de Galicia, Turismo de Galicia, Galicia
Calidade, Q de Calidade.

•

Actores Privados: Cooperativa CLUN; Audasa; Monbus.
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B. Datos descritivos AUE
ÁMBITO TEMÁTICO 7: ECONOMÍA URBANA
DATOS DESCRITIVOS RELACIONADOS

Código

Nome

Valor

D.01

Variación da poboación 2007-2017 %

D.06

RANGO: municipios entre 20.000 e
50.000 habitantes
Valor 1º
Valor
Valor 3º
Cuartil
Medio
Cuartil

15.0

-1.8

2.7

8.0

Densidade de poboación no solo urbano (hab/ha)

160.7

40.5

57.0

81.6

D.08

Densidade de vivenda (viv/ha)

80.8

21.0

29.5

41.6

D.ST.05

Superficie de
económicas (%)

53.7

4.1

13.2

31.1

D.19

Densidade de liñas de autobús e modos ferroviarios

-

-

-

-

D.22

Avellentamento da poboación

D.22.a

Índice de avellentamento da poboación (%)

11.8

13.7

16.3

18.2

D.22.b

Índice de senectude da poboación (%)

9.6

8.8

10.1

11.4

D.23

Poboación estranxeira (%)

5.4

5.2

9.2

16.7

D.24

Índice de dependencia

D.24.a

Índice de dependencia total (%)

40.8

44.6

47.4

50.1

D.24.b

Índice de dependencia infantil (%)

24.0

20.9

22.5

25.1

D.24.c

Índice de dependencia de maiores (%)

18.0

21.3

25.9

29.8

D.26

Número de traballadores/as

D.26.a

Traballadores en sector agricultura (%)

1.4

0.9

2.5

9.9

D.26.b

Traballadores en sector industria (%)

17.0

6.3

12.0

21.5

D.26.c

Traballadores en sector construción (%)

9.5

6.0

7.9

10.9

D.26.d

Traballadores en sector servicios (%)

71.9

60.3

70.1

78.3

D.27

Número de establecementos

D.27.a

Establecementos en sector agricultura (%)

1.2

0.8

2.4

7.6

D.27.b

Establecementos en sector industria (%)

4.2

4.7

7.3

10.5

D.27.c

Establecementos en sector construción (%)

7.3

6.8

8.5

10.7

D.27.d

Establecementos en sector servicios (%)

87.1

70.6

77.6

82.9

D.28

Taxa de paro

D.28.a

Porcentaxe de parados total (%)

9.1

10.7

12.6

15.6

D.28.b

Porcentaxe de parados entre 25 e 44 años (%)

43.5

39.3

41.7

44.5

D.28.c

Porcentaxe de paro feminino (%)

57.0

55.2

57.8

60.4

D.39

Axenda urbana, planeamento estratéxico e Smart
cities

-

-

-

-

solo

previsto

para

actividades

168

AXENDA URBANA 2030

Os datos descritivos da AUE, presentan unha localidade en crecemento demográfico e cun alto
número de mocidade, que con todo, sofren unha elevada taxa de paro. Nas cifras dos outros
municipios a taxa de paro xeral é baixa en comparación e a feminina está na media, afectando a
máis da metade da poboación. A economía está terciarizada, con case o 90% dos
establecementos totais, e o 71% das persoas traballadoras, cunha industria por baixo das cifras dos
concellos similares.
Como reto cabería sinalar a necesidade dun impulso da industria, reducindo a dependencia
do sector terciario, e permitindo dar expectativas de desenvolvemento vital á poboación
nova e unha maior integración laboral da muller.

169

AXENDA URBANA 2030

C. Análise DAFO
C1. Análise interna
FORTALEZAS:
F.01. Situación xeográfica á beira da capital de Galicia e de importantes infraestruturas como o
aeroporto de Santiago ou a Estación Intermodal, con boa conectividade con ámbalas dúas, e
conexión rápida coa AP-9, a principal de Galicia, facilitando a implantación de empresas que
necesiten mobilidade.

F.02. Parque Empresarial Novo Milladoiro como fonte de xeración de emprego e tecido
empresarial nos dous núcleos urbanos, complementado con poboación nova e un bo nivel
educativo.

F.03. Existencia de empresas con alta facturación respecto da área urbana.
F.04. Crecemento exponencial do número de empresas nos últimos anos.
F.05. Existencia de camiños de Santiago con crecemento de afluencia nos últimos anos,
conxuntos arqueolóxicos de primeiro nivel, arquitectura señorial e un núcleo, Pontemaceira,
compartido con Negreira catalogado como BIC, e pertencente á rede dos Pobos máis bonitos de
España.

DEBILIDADES:
D.01. Dispersión dos atractivos turísticos, complicando a súa visita se non se dispón de medio de
transporte propio.

D.02. Escasa implantación do turismo a nivel profesional no municipio, carécense de datos
específicos para a localidade ou dun plan de turismo que estableza pautas o estratexias
específicas para potenciar o turismo no concello.

D.03. Os principais Atractivos turísticos de Ames, son de curta estancia, non admiten visitas
(pazos) están mal conectados entre si por transporte público e con Santiago de Compostela, un
dos principais destinos turísticos da Comunidade, restando atractivo á localidade.

D.04. Alto número de PEMES.
D.05. Industria con escaso VAB.
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D.06. A gran maioría das persoas paradas do municipio son paradas de longa duración; así
mesmo, o número de parados do sector servizos é o máis numeroso, e en liñas xerais a súa cifra
mantívose moi estable nos últimos anos.
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C2. Análise externo
AMEAZAS:
A.01. Escaseza de subministracións, aumento do prezo da enerxía e combustibles debido ao
conflito entre Ucraína e Rusia, inestabilidade económica debido á inflación e medo á recesión e
redución do investimento público debido a estes factores.

A.02. Efecto pantalla de Santiago de Compostela en canto aos atractivos turísticos dos concellos
limítrofes, especialmente para persoas que non viven en Galicia e o seu tempo de visita é máis
limitado, ademais da existencia de municipios próximos con atractivos turísticos moi recoñecidos,
como o pazo de Oca ou o de Santa Cruz de Rivadulla que reciben moitas visitas.

A.03. Gratuidade do Eixo Atlántico como elemento dinamizador da mobilidade de persoas entre
as distintas cidades conectadas, que pode ser negativo para Ames turisticamente o favorecer
alternativas máis potentes como Coruña, Pontevedra ou Vigo.

A.04. Sen ser Ames un municipio moi turístico, o núcleo de Milladoiro ten unha presenza
destacable de Vivendas de Uso Turístico, que poden incrementarse no caso dun aumento da
afluencia turística en Ames, tendo consecuencias negativas no núcleo e no prezo da vivenda que
é un dos principais motivos que explican o crecemento poboacional de Ames nas últimas
décadas.

OPORTUNIDADES:
O.01. Santiago de Compostela é o municipio veciño de Ames, e un dos principais destinos
turísticos da Comunidade, pero existe unha percepción de saturación turística e hai necesidade
por parte desta de deslocalizar o turismo do seu centro histórico, abrindo a porta á potenciación
de atractivos turísticos limítrofes.

O.02. Gratuidade do eixo atlántico como elemento dinamizador da mobilidade de persoas entre
as distintas cidades conectadas, que pode ser beneficioso para Ames a nivel turístico, favorecendo
novos fluxos de visitantes procedentes doutras cidades, e tamén a nivel económico.

O.03. Atractivo do Parque Empresarial Novo Milladoiro no ámbito das empresas TIC, audiovisuais,
das empresas de base tecnolóxica e de loxística, que pode verse moi favorecido coa implantación
en Santiago do Biopolo tecnolóxico Sionlla Biotech.
O.04. Oportunidade de implantar un novo parque empresarial na zona de Pegariños en
Bertamiráns, ben conectado coa AG-56, que pode dinamizar o traballo da zona e de todo o
municipio. Contemplado no PXOM e no Plan sectorial de áreas empresariais de Galicia.
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D. Retos principais
RETO 7.1: Necesidade de reforzar a planificación e a gobernanza a nivel
supramunicipal para xerar una acción coordinada en materia de solo,
infraestruturas e promoción de novas actividades económicas.
Necesidade de reforzar a planificación e a gobernanza a nivel supramunicipal para xerar unha
acción coordinada (horizontal e verticalmente) en materia de solo, infraestruturas e promoción de
novas actividades económicas.

RETO 7.2: Posibilidade de transformar e reforzar o sector primario a través da
promoción do consumo de alimentos de produción local, que se apoie na
hostalería local e na de Santiago.
Posibilidade de transformar e reforzar o sector primario a través da promoción do consumo de
alimentos de produción local, que se apoie na potente hostalería local. posibilidade de
complementar este proceso con novas fórmulas de explotación forestal que, en conxunto coa
transformación do sector agrario, permitan poñer en carga produtiva o territorio de Ames.

RETO 7.3: Necesidade de profesionalizar a xestión do turismo no concello,
establecendo ferramentas que permitan a súa medición para poder adoptar
estratexias que permitan corrixir as deficiencias detectadas, potenciando os
atractivos turísticos do municipio e capitalizando a masiva afluencia de
visitantes ó municipio limítrofe de Santiago de Compostela.
A proximidade a Santiago de Compostela, e a necesidade deste municipio de desconcentrar o
turismo no entorno da Catedral, supón una oportunidade para Ames de atraer visitantes cara os
seus límites, máis unha serie de deficiencias (dispersión e pouca conectividade dos atractivos
turísticos, imposibilidade de visitar algúns deles...) e o feito de que sexan atractivos de moi curta
estancia, xunto coa pouca información dispoñible, limitan esta posibilidade, polo que é necesario
mellorar a xestión da actividade turística.

RETO 7.4: Necesidade de realizar actuacións de conexión dos distintos atractivos
turísticos do municipio, salvando a súa dispersión, especialmente dende
Santiago de Compostela.
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A dispersión dos atractivos turísticos do municipio e a falta de transporte alternativo que os
conecte, é un gran hándicap para visitantes que non dispoñen de vehículo privado para o seu
desprazamento.

RETO 7.6: Necesidade de estudar a demanda de aloxamento turístico no
municipio ante a proliferación de vivendas turísticas no ámbito municipal, e máis
especialmente no núcleo do Milladoiro.
Segundo os datos do REAT para 2022, os aloxamentos turísticos tradicionais do municipio (hoteis,
albergues, pensións, campamentos de turismo e turismo rural) ofertan un total de 173 prazas de
aloxamento, mentres que as Vivendas de Uso Turístico, proliferaron nos últimos anos,
especialmente no núcleo do Milladoiro e ofertan actualmente, segundo esta mesma fonte, o dobre
de estas prazas (353), nun contexto de recoñecemento por parte da igrexa dun novo Camiño de
Santiago que transcorre polo municipio, con grande capacidade de crecemento, e dun
incremento de máis de 40.000 peregrinos que fan as rutas que pasan por territorio amiense nos
últimos 8 anos. Por iso, vese necesario a realización dun estudo das necesidades de aloxamento
de cara a promover accións que adapten a oferta de aloxamentos turísticos á demanda, evitando
as externalidades negativas que as Vivendas de Uso Turístico poden chegar a ter nas dinámicas
dos núcleos.

RETO 7.5: Necesidade de desenvolver programas de coñecemento de Ames para
a poboación residente de modo que podan ser os mellores embaixadores do
municipio.
O escaso sentido de pertenza da poboación é un hándicap no sentido de que un maior sentido de
pertenza pode potenciar actuacións de restauración, posta en valor de lugares e ademais
converter os residentes en embaixadores dos lugares turísticos.
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08

Vivenda

A. Análise xeral
A1. Ámbitos Temáticos AUE
8.1. Parque de vivenda
8.1.1 Caracterización do parque de vivenda no municipio
Segundo os datos do Censo de Poboación e Vivenda de 2011 do Instituto Nacional de Estadística),
existían nesa data no municipio de Ames un total de 16.138 vivendas familiares. Deste total, 11.377
(70,50%) son vivendas principais, 1.017 (6,30%) vivendas secundarias e 3.744 (23,20%) son vivendas
baleiras.
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A distribución de vivendas principais
mostra unhas claras diferenzas no
territorio: no núcleo de Bertamiráns a
porcentaxe de vivendas principais é
bastante baixo; pola contra, no
núcleo de O Milladoiro aparecen
zonas cunha porcentaxe maior ao
90%. No entorno do núcleo de
Bertamiráns a porcentaxe de vivenda
principal decrece ata por debaixo do
30%, coincidindo estas zonas cos
núcleos rurais e as promocións de
vivendas unifamiliares de baixa
densidade. A área situada ao norte do
municipio cun alto porcentaxe de
vivenda principal coincide coa zona
na que se atopa a parroquia de Oca e
as zonas de espazos libres en torno ao
río Tambre.

Porcentaxe de vivenda principal. Fonte:
Instituto Nacional de Estatística, Censo de Poboación e Vivendas, 2011.

En coherencia cos datos de vivendas principais, a distribución de vivendas secundarias é
practicamente o negativo perfecto daquelas. De maneira que nos núcleos de Bertamiráns e O
Milladoiro a porcentaxe de vivendas secundarias é moi baixo mentres que nas zonas máis rurais a
compensación entre vivendas principais e secundarias está máis igualada.
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Porcentaxe de vivenda secundaria.
Fonte: INE, Censo de Poboación e Vivendas, 2011.

Por outra banda, a vivenda baleira
que, segundo os datos do Censo,
alcanza
niveles
certamente
preocupantes (23%), distribúese a
través dos diferentes tecidos
urbanos con maior incidencia no
núcleo e na zona próxima ao
núcleo de Bertamiráns.
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Porcentaxe de vivenda baleira. Fonte: INE, Censo de Poboación e Vivendas, 2011.

En canto a vivenda de uso turístico, os
datos proceden do INE experimental
polo que os datos están pouco
consolidados. Inda así pódese observar
que as vivendas de uso turístico non
están moi presentes no municipio, tan
só no entorno do núcleo de O Milladoiro,
cunha presenza de menos do 10% en
tódolos casos. Inda así, e debido ao
efecto de turistificación do concello de
Santiago, neste mesmo núcleo de O
Milladoiro poderían iniciarse procesos
de creación de vivendas turísticas en
detrimento das vivendas principais.

Porcentaxe de vivenda de uso turístico. Fonte: INE, Censo de Poboación e Vivendas, 2011.
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Prezo medio do aluguer de vivenda unifamiliar / Prezo medio do aluguer de vivenda colectiva. Fonte:
INE, Censo de Poboación e Vivendas, 2011.

Os datos sobre o prezo medio do aluguer permiten facer unha primeira distinción, entre vivendas
unifamiliares e vivendas colectivas. As primeiras localizadas no entorno rural e as segundas nos
núcleos de O Milladoiro e Bertamiráns. En ambos casos os prezos se localizan por debaixo dos 10
€/m2. Entre os dous núcleos observamos un paralelismo claro, sen grandes diferenzas de prezo.
Por outra banda, o Instituto Galego de Estatística (IGE) ofrece unha serie de datos, procedentes de
enquisas aos fogares, que permiten afinar a caracterización do parque de vivenda. Neste caso os
datos pertencen á área de Santiago de Compostela no seu conxunto xa que non se teñen datos
desagregados por concello.
A grandes rasgos podemos observar como a relación entre vivendas unifamiliares e plurifamiliares
é moi pouca, rondando ambas o 50%. Isto ten que ver coas características rurais de moitas das
parroquias de Ames e dos demais concellos da comarca, que se contrarresta coas edificacións de
edificios de máis dunha vivenda que aparecen nos núcleos máis compactos (no caso de Ames os
núcleos de O Milladoiro e Bertamiráns).
En canto o tamaño das vivendas, a gran maioría se atopan po debaixo dos 90 m2 pero tamén
aparece unha porcentaxe elevada (máis do 30%) que conta cunha superficie maior aos 120 m2.
Este fenómeno pode estar ligado ao anterior pola presenza de moitas vivendas unifamiliares no
ámbito.
Respecto da tipoloxía dos fogares, os fogares unipersonais supoñen un 21% do total e de parellas
sen fillos un 22%, ambos con evolución á alza, mentres que os fogares de parellas con fillos ou
monoparentais supoñen un 42% do total e evolucionaron á baixa, pero de maneira moi suave.
Neste caso podería achacarse este descenso no número de parellas con fillos ou monoparentais
ao cambio no modelo de familia que se está a dar en xeral. En comparación co municipio de
Santiago de Compostela, este descenso na porcentaxe deste tipo de familias é moi suave e
poderiamos asumir que a perda deste tipo de estruturas famiiliares no centro de Santiago de
Compostela ten que ver coas necesidades de maiores espazos e redución dos gastos, o que supón
un desprazamento aos municipios da área urbana, como ocorre no caso de Ames.
En xeral se trata de vivendas ben equipadas, xa que na práctica totalidade contan cun
equipamento básico, un 72% dispón de garaxe e un 66% ten terraza, patio ou xardín, o que supón
un gran atractivo para as parellas con fillos ou as familias monoparentais. Isto indica que Ames ten
un potencial atraínte deste tipo de tipoloxías de fogar por ter un mercado de vivenda adaptado as
necesidades presentes deste tipo de familias, con vivendas de maior superficie e con máis espazo
libre.
O 14,37% restante como “outro tipo” no apartado de tipoloxía de fogar pode relacionarse co
porcentaxe de vivendas en aluguer a estudantes que poden atoparse na condición de compartir
piso. Isto ten que ver cos procesos actuais de Santiago de Compostela de subida do prezo do
aluguer que supón, en moitos casos, que as persoas que teñen que ir a estudar a cidade busquen
alternativas máis económicas nos municipios colindantes.
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Fogares segundo a superficie da vivenda
Ata 90,00 m2
De 90,01 a 120,00 m2
Máis de 120,00 m2
Fogares segundo a clase de vivenda e o tipo de edificio
Vivenda unifamiliar
Edificio con más de una vivenda
Fogares segundo a tipoloxía do fogar
Unipersoal
Parella con fillos e monoparental
Parella sen fillos
Outro tipo
Fogares que dispoñen de determinados servizos exteriores na vivenda

Terraza, patio ou xardín
Conexión pública de augas residuais (rede de sumidoiros)
Saneamento individual ou outros
Conexión á rede pública de auga potable
Abastecemento de auga, comunitario ou individual
Recollida selectiva de lixo
Fogares que dispoñen de determinados equipamentos
Forno
Microondas
Lavalouza
Secadora
Cámara de fotos
Reprodutor/gravador DVD, Blu-ray
Teléfono móbil
Teléfono fixo
Fogares que dispoñen de praza de garaxe ou instalación cuberta similar

Porcentaxe
43,38
25,18
31,44
Porcentaxe
51,64
48,36
Porcentaxe
20,96
42,62
22,06
14,37

Número
33.058
19.193
23.960
Número
39.354
36.857
Número
15.999
32.529
16.836
10.968

Porcentaxe

Número

66,23
85,55
19,91
84,83
24,07
91,23
Porcentaxe
97,43
90,71
53,30
46,12
40,85
27,03
97,05
69,10
Porcentaxe
72,50

50.476
65.201
15.174
64.650
18.347
69.525
Número
74.255
69.130
40.622
35.150
31.131
20.599
73.959
52.659
Número
55.256

Fonte: IGE. Área de Santiago. Ano 2020

En canto á idade do parque residencial, un 50,9% ten vinte anos de antigüidade ou menos, e o
49,1% restante ten máis de vinte anos de antigüidade. Isto mostra un parque de vivendas cunha
idade adecuada cun alto porcentaxe de vivendas de recente construción.
O réxime de tenza destes fogares mostra que o maior número de vivendas se atopan nun réxime
hipotecario na actualidade, o que indica que, nos últimos anos unha grande parte da poboación
mercou unha vivenda e se atopa na actualidade no proceso de pagala. O segundo tipo máis
presente en Ames é o da vivenda xa en propiedade e totalmente pagada.
Fogares segundo a antigüidade da vivenda
Construída antes do 1900
De 1900 a 1920
De 1921 a 1940
De 1941 a 1960
De 1961 a 1980
De 1981 a 2001
De 2002 a 2011

Porcentaxe
0,5
5,4
0,7
1,6
9,4
31,5
50,9
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Número
85
872
112
257
1.521
5.102
8.227
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Fogares principais segundo o réxime de tenza
Propia, por compra, totalmente pagada
Propia, por compra, con pagos pendentes (hipoteca)
Propia por herdanza ou doazón
Alugada
Cedida de balde ou baixo prezo (por outro fogar, pagada pola
empresa)
Outra forma

Número
2.955
5.232
820
1.550
260
559

Fonte: IGE. Concello de Ames. Ano 2011

Coa metodoloxía do Atlas de Vulnerabilidade Urbana, pódense identificar en Ames tres áreas cun
nivel de vulnerabilidade 1. Isto significa que hai un dos índices nos que dita sección censual
presenta vulnerabilidade (paro, estudos ou vivenda). En calquera caso, hai que ter en conta que
este estudo se realiza en base ao último censo dispoñible, neste caso o de 2011, polo que os datos
terán mudado moi significativamente con total seguridade.
Aparece unha sección censual ao norte, na que o índice de vulnerabilidade está relacionado coa
taxa de paro. Tamén na zona norte, no entorno da parroquia de Oca, a vulnerabilidade é en
relación a vivenda, do mesmo xeito que ocorre na sección censual ao sur do núcleo de
Bertamiráns. Este tipo de vulnerabilidade está relacionada coa porcentaxe de edificios en estado
ruinoso, deficiente ou malo. Nas áreas nas que se da este tipo de vulnerabilidade aparecen núcleos
predominantemente rurais e este dato pode indicarnos que corren o risco de entrar en procesos
de abandono.
CUSEC
1500201001
1500201003
1500202001
1500202002
1500203001
1500203002
1500203003
1500203004
1500203005
1500203006
1500203007
1500203008
1500203009
1500203010
1500203011
1500203012
1500203013
1500203014
1500203015
1500203016

Etiqueta
Ames
Ames
Ames
Ames
Ames
Ames
Ames
Ames
Ames
Ames
Ames
Ames
Ames
Ames
Ames
Ames
Ames
Ames
Ames
Ames

IBVU Vivenda
0
19
0
0
14
0
20
15
0
0
0
0
0
0
6
0
13
0
0
7

Valores de referencia para a vulnerabilidade:
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IBVU Estudos
7,3

IBVU Paro
28,8

13
9,6
9,3
14,4
7,5
4
5,8
4,1
6
2,2
3,3
3,3
6
2,8
0
0
0

46,9
5,1
30,9

34,5
17,5
21,1
29,5
28,1
9,9
24,9
22,5
23,4
13,4
27,1
28,9

Vulnerabilidade
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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•

•
•

IBVU Paro (Porcentaxe de poboación en paro): Maior ou igual que 42,33%
IBVU Estudos (Porcentaxe de poboación sen estudos): Maior ou igual que 16,38%
IBVU Vivenda (% de vivendas en edificios en estado Ruinoso, deficiente ou malo):
17,5%

8.1.2. Demanda de vivenda
Segundo os datos do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), en setembro de 2022 constan no
Rexistro de Demandantes de Vivenda un total de 84 persoas. De entre estas, a maior parte (43) se
corresponden con demandantes de vivendas de aluguer, cerca dunha cuarta parte (25) son
demandantes de vivenda para compra e, por último, constan 16 demandantes de vivenda en
aluguer con opción a compra. Por outra banda, do total de demandantes, 59 o son de vivenda de
promoción pública e 24 de vivenda de promoción privada.
Tipo vivenda
Vivenda Protección Oficial Promoción Pública
Vivenda Promoción Pública. Núcleos Rurais e
Cascos Históricos
Vivenda Promoción Privada Réxime Especial
Vivenda Promoción Privada Réxime Xeral
Vivenda Promoción Privada Réxime Concertado
TOTAL

Compra

Aluguer

8
1

34
0

Aluguer
opción de
compra
15
0

1
14
1

0
9
0

1
0
0

2
23
1

25

43

16

84

TOTAL
57
1

Demandantes de vivenda no municipio de Ames. Fonte: Instituto Galego da Vivenda e Solo, Rexistro
Único de Demandantes de Vivenda da C. A. de Galicia. Setembro 2022.

Polo tanto, o número total de demandantes de vivenda rexistrados en Ames (84) supón un 0,26%
sobre o total de poboación empadroada. Esta cifra, en relación co resto de municipios da área
metropolitana de Santiago sitúa a Ames como o municipio con maior número de demandantes
de vivenda, moi por enriba do resto dos municipios: Teo (15), Brión (27), Oroso (12), Boqueixón (0),
Vedra (0). Santiago de Compostela conta con 811 persoas demandantes de vivenda, o que supón
unha porcentaxe do 0,82%.
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Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total

Variación neta do
parque de
vivendas
22
27
38
13
14
20
24
28
45
16
151
398

Nova superficie
residencial (miles de
m2)
5.853
7.868
9.064
5.375
4.988
8.508
6.860
8.480
12.181
4.186
30.793
104.156

Vivendas
nova planta

Vivendas en
rehabilitación

Vivendas en
demolición

22
28
38
12
14
19
24
25
44
14
149
389

4
0
4
2
2
2
1
4
1
2
3
25

4
1
4
1
2
1
1
1
0
0
1
16

Número e superficie de vivendas segundo tipo de obra. Ames. Fonte: IGE.

Ano

Número de transaccións inmobiliarias por
réxime de vivenda
Libre
Protexida
351
17
174
13
232
35
151
14
208
10
163
1
184
5
229
8
259
9
277
10
259
6
362
1

Número de transaccións inmobiliarias por
tipo de vivenda
Nova
2ª man
160
208
75
112
159
108
61
104
85
133
64
100
46
143
23
214
20
248
19
268
15
250
65
298

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total
2849
129
Valor avaliado da vivenda libre (segundo trimestre de 2022)
Con máis de cinco anos de antigüidade

792

2186
Valor (€ /m2)
1.163,7

Prezos da vivenda libre dos concellos de máis de 25.000 habitantes. Ames. Setembro 2022.

De cara á caracterización do mercado da vivenda en Ames, os datos do IGE permiten detectar
algunhas tendencias. En canto á variación neta do parque de vivenda, pódese apreciar que nos
anos 2012 e 2013 a variación neta do parque de vivenda decreceu de golpe, baixando de 38 en 2012
a 13 no 2013, unha redución de máis do 50%. Neste ano, 2013 alcanzouse o pico inferior e a partir
de aquí a curva foi crecendo moi lentamente, ata chegar ao ano 2019, no que se volven a diminuír
considerablemente o número de vivendas. Pola contra, no ano 2020 a cifra dispárase ata as 151
vivendas no ano (case todas elas de nova planta), o que supón un incremento fronte o ano anterior
do 943%.
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O número de vivendas en rehabilitación e demolición é moi pequeno, sendo as vivendas de nova
planta as que teñen incidencia real no territorio de Ames, o que indica que é un municipio en
actual crecemento e debe terse en conta para evitar a dispersión e asegurar a colmatación do
núcleo urbano.
En canto ás transaccións inmobiliarias, cabe destacar que das 2.978 realizadas no municipio de
Ames entre 2010 e 2021, o 95,66% (2849) son de vivenda libre e o 73,40% (2186) son de segunda
man. Pode observarse claramente a tendencia da vivenda protexida, que vai perdendo a súa
representación no mercado inmobiliario, nun período que coincide co fin das axudas públicas á
compra de vivenda. Por outra banda, a vivenda de segunda man converteuse na auténtica
protagonista do mercado, representando no ano 2010 o 56% de transaccións e no 2021 o 82,09%.

8.2. Acceso á vivenda
O Concello de Ames, a fin de favorecer e garantir o acceso da vivenda da poboación máis
desfavorecida, conta cunha serie de programas, desenvolvidos dende a área de Servizos Sociais,
que teñen como obxecto a vivenda. Concretamente, os programas existentes son os seguintes:
•

Programa Aloxamento Alternativo, o cal ofrece información, orientación e
asesoramento xeral á poboación amiense para facilitar un recursos habitacionais en caso
de carencia do mesmo. No marco deste programa ou servizo, empréganse tanto os
recursos da contorna dependentes da Administración Autonómica, como de outras
entidades locais ou incluso entidades sen ánimo de lucro ou ONG's.
Complementariamente, é frecuente a derivación a pisos/casas de acollida, albergues,
centros de menores -de protección ou reforma-, casas de familia, pisos tutelados,
comunidades terapéuticas, ou centros residencias para persoas con discapacidade ou
maiores. Así mesmo, en circunstancias puntuais e de elevada urxencia, empregáronse
aloxamento temporais en hostais ou pensións para dar atención a circunstancias
sobrevidas.

•

Programa Fogar en Tránsito; recurso municipal que ofrece aloxamento alternativo
para persoas e/ou familias en situación de risco de exclusión, así como a mulleres vítimas
de maltrato, co obxectivo de facilitar unha solución habitacional de urxencia para a
veciñanza de Ames. Este dispositivo ou recurso habitacional dispón de entre 8 e 9 prazas,
e conta con recursos tanto materiais como persoais.
Como recursos materiais do programa, cóntase con unha escola unitaria convertida en
vivenda para albergar a Persoas ou familias nunha situación de risco e sen vivenda de forma
temporal, ademais de contar, como medios persoais, a persoal técnico municipal para a
xestión e seguimento da actividade.
En relación ao uso deste servizo ou programa, os datos referidos ao ano 2021 constatan 1
familia usuaria de este servizo -1 varón acompañado da súa filla menor de idade-.

8.3. Instrumentos de planificación
En materia de vivenda, como instrumentos de planificación sinálanse os seguintes:

•
•
•

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ames (2001).
Programa aloxamento alternativo.
Programa Fogar en Tránsito.
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Neste contexto, o Plan Xeral de Ordenación Municipal planifica e regula as diferentes bolsas
residenciais, así como as súas características, con potencialidade incluso para xerar bolsas de
vivenda social. Pola súa banda, os programas mencionados, tal e como se indica en puntos
anteriores, perseguen garantir o acceso á vivenda á totalidade da cidadanía, prestando especial
atención aos colectivos e persoas máis vulnerables.
Por outra banda, o Concello de Ames dispón da propiedade de solo clasificado como urbanizable
de uso residencial, o que lle debera permitir poñer en marcha algún tipo de programa de acceso
á vivenda a través da creación dun parque de vivenda público.
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A2. Marco de gobernanza
As políticas de vivenda supoñen un reto, dende o punto de vista da gobernanza, na medida na cal
implican unha intervención pública sobre un conxunto de bens que, a súa vez, son obxecto de un
dereito básico recoñecido na Constitución e bens de mercado. De tal modo que sempre existen
dous suxeitos fundamentais a ter en conta e que poden ou no coincidir: poboación residente e
poboación propietaria.
En calquera caso, e debido tanto a súa capacidade reguladora como á súa capacidade de acción
directa e indirecta, as administracións públicas sempre son un actor fundamental en materia de
vivenda. Teñen competencia en vivenda os seguintes organismos:
•
•

Nivel estatal (AGE): Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Nivel autonómico (Xunta de Galicia): Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda.

•

Nivel local (Administración local): Concello de Ames. De cara a unha xestión racional
da vivenda a escala de área urbana, acorde aos comportamentos e dinámicas territoriais
nas cales está inmerso o municipio de Ames, será fundamental a coordinación cos
municipios limítrofes.

A nivel municipal, as competencias en materia de vivenda se exercen a través das seguintes
concellerías:
•

Concellería de Urbanismo e Administración Xeral, a cal reúne as áreas de urbanismo,
administración xeral , persoal e seguridade, e conta cos departamentos de Urbanismo,
Rexistro municipal, Secretaría e Administración Xeral.

•

Concellería de Benestar Social, abarcando as áreas de servizos sociais, igualdade,
voluntariado e sanidade. Consta con n total de tres departamentos: Benestar social, Centro
de Información da Muller e Oficina Municipal de Voluntariado.
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B. Datos descritivos AUE
ÁMBITO TEMÁTICO 8: VIVENDA
DATOS DESCRITIVOS RELACIONADOS

Código

Nome

Valor

D.01

Variación da poboación (%)
Densidade de poboación en solo urbano
(hab./ha)
Densidade da vivenda (viv/hab)
Densidade de vivendas previstas nas áreas de
solo en desenvolvemento (viv/ha)
Porcentaxe do parque edificado por municipio
con unha antigüidade anterior ao ano 2000
(%)
Índice de avellentamento da poboación (%)
Índice de senectude da poboación (%)
Número de vivendas por cada 1.000 habitantes
(‰)
Tipoloxía de vivenda (%)
Vivenda protexida
Variación do número de fogares (%)
Crecemento do parque de vivenda (%)
Porcentaxe de vivenda secundaria
Porcentaxe de vivenda baleira
Accesibilidade á vivenda (nº años)
Vivendas previstas en áreas de
desenvolvemento respecto ao parque de
vivenda (%)
Número de vivendas previstas en áreas de
desenvolvemento (%)
Figura de planeamento urbanístico vixente no
municipio
Data da figura de planeamento urbanístico
vixente
Axenda urbana, planeamento estratéxico e
Smart Cities

15,07

D.06
D.08
D.ST01
D.14
D.22a
D.22b
D.29
D.30
D.31
D.32
D.33
D.34
D.35
D.36
D.ST06
D.ST07
D.37
D.38
D. 39

Rangos municipio: Entre 20.000 e
50.000 habitantes
Valor 1º
Valor
Valor 3º
cuartil
medio
cuartil
-0,02
5,34
11,84

160,75

43,1

60,6

84,8

80,81

22,3

30,8

43,3

40,58

22,3

33,2

47,3

36,88

58,0

66,3

72,9

11,86
9,70

13,6
11,7

16,5
13,7

18,4
15,8

502,68

444,2

489,9

560,3

Nd
Nd
76,80
60,16
6,30
23,20
Nd

Nd
Nd
23,7
15,3
4,1
10,0
Nd

Nd
Nd
34,8
22,9
8,3
13,7
Nd

Nd
Nd
48,7
34,3
14,8
17,9
Nd

67,61

8,5

21,1

47,7

339,88

43,5

106,6

248,3

-

-

-

1993

2000

2008

-

-

-

PG
2002
Ver
análise

Analizando os datos descritivos da Axenda Urbana Española para o Concello de Ames, en
comparación aos valores medios para cidades do mesmo rango de poboación -municipios de
entre 20.00 e 50.000 habitantes-, destaca notablemente a elevada densidade de vivenda do
municipio, (D.08), próximo a duplicar o valor para o terceiro cuartil, así como unha reducida
porcentaxe de vivendas anteriores ao ano 2000 (D.14). Así mesmo, destacan notablemente un
elevado crecemento do parque de vivenda así como a variación do número de fogares, en
consonancia ao rápido crecemento experimentado en Ames a partir da década de 1980.
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C. Análise DAFO
C.1. Análise interna
DEBILIDADES
D.01. Existencia de tres áreas sinaladas no Atlas de Vulnerabilidade co nivel 1, ou ben pola
porcentaxe de vivenda en malas condicións ou ben pola taxa de paro.

D.02. Existencia de núcleos rurais máis desconectados corren o risco de caer, ou ben no
abandono, ou ben no floramento de residencias unifamiliares inconexas que suporán un
problema para a mobilidade do futuro de non controlarse.

D.03. Elevado porcentaxe de vivenda baleira (23%).

FORTALEZAS
F.01. Parque de vivendas coas características desexadas polas familias formadas por parellas con
fillos ou monoparentais, o que atrae e fixa poboación dende outros municipios da área
metropolitana de Santiago de Compostela.

F.02. Prezo do aluguer en Ames moi inferior ao de Santiago de Compostela, o que atrae poboación
dende a capital.

F.03. Parque de vivendas maioritariamente novo, cunha porcentaxe moi elevada de edificacións
cunha antigüidade inferior aos 20 anos.

F.04. Parque de vivenda nova en crecemento, sobre todo no ano 2020.
F.05. Existencia de programas de axuda para asegurar o acceso a vivenda.

C.2. Análise externa
AMEAZAS
A.01. Presión da vivenda turística en Santiago de Compostela que pode dar lugar a unha presión
tamén no núcleo de O Milladoiro, máis próximo ao núcleo urbano de Santiago.
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A.02. Parque edificatorio non adaptado as novas directrices do Código Técnico da Edificación e,
por tanto, con necesidades de mellora de eficiencia enerxética.

A.03. Progresivo aumento do prezo do alugueiro, consecuencia do éxodo de poboación dende as
cidades ás áreas periféricas.

A.04. Elevado porcentaxe de vivenda baleira no municipio, superior á media para cidades de
tamaño similar.

OPORTUNIDADES
O.01. Potencial de cara á atracción e fixación de poboación no municipio pola situación de Ames,
tan próxima á capital.

O.02. Posibilidade de mobilización das vivendas baleiras dos núcleos tradicionais e en actual
proceso de abandono para mellorar o acceso á vivenda a través de programas de vivenda pública.
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D. Retos principais.
RETO 8.1: Posibilidade de desenvolver o solo municipal dispoñible para a creación
dun parque público de vivendas.
O Concello de Ames dispón de solo clasificado e en propiedade de uso residencial para poder
desenvolver iniciativas de vivenda pública que faciliten o acceso á vivenda no municipio.

RETO 8.2: Necesidade de adaptación do parque de vivenda ás demandas de
eficiencia enerxética, buscando a sustentabilidade no parque edificado.
Ames conta con un parque edificado, especialmente nos núcleos urbanos, de recente construción,
que na súa meirande parte non supera os 30 anos de antigüidade. Non obstante, ao ser anteriores
á recente modificación do Código Técnico da Edificación, presentan un grande reto de cara a
converterse nun conxunto máis eficiente enerxeticamente, reducindo a súa demanda enerxética,
e as súas emisións de Gases Efecto Invernadoiro. Esta mellora da eficiencia enerxética do parque
edificado deberase de promover nos núcleos urbanos, pero tamén nas áreas rurais, xerando una
opción máis atractiva, evitando así o despoboamento de ditas áreas rurais.

RETO 8.3: Posibilidade de creación dun parque de vivendas adaptados á
poboación máis nova, conformando unha oferta atractiva e adaptada.
Pese ao positivo dos datos demográficos para Ames dentro do contexto galego, destaca un certo
éxodo da poboación nova, especialmente aquela máis formada. A fin de conseguir a fixación e
atracción destes sectores da poboación, destaca a posibilidade de crear novas alternativas de
vivenda, máis adaptadas ás necesidades da poboación nova, xerando una opción residencial
atractiva, actualizada e adaptada.
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09

Era dixital

A. Análise xeral
A1. Ámbitos temáticos AUE
9.1. Sociedade do coñecemento e smart cities
9.1.1. Dixitalización e innovación. Estado da cuestión no municipio
O primeiro dato destacable a analizar é precisamente a ausencia de datos cuantitativos
específicos para o Concello de Ames para analizar este ámbito temático coa profundidade que
requiriría. Os datos máis desagregados que se poden conseguir, referidos principalmente ao
equipamento tecnolóxico dos fogares, son os que facilita o Instituto Galego de Estatística (IGE),
referidos á denominada área de Santiago, que comprende, ademais de Ames, os municipios de
Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra, Vedra, A Baña, Negreira, Dodro,
Padrón e Rois, para unha poboación total en 2021 de 195.304 habitantes, unha cifra que é seis veces
a poboación do concello de Ames, e que ademais inclúe a Santiago de Compostela, capital de
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Galicia, que condiciona os resultados e pode chegar a desvirtuar en gran medida as cifras,
alonxándoas da realidade de Ames.
A estas cifras dos fogares, hai que sumar as dotacións públicas que permiten un acceso gratuíto
dos cidadáns a internet, e que axudan a reducir a fenda dixital no municipio, concretamente son
a aula informática do Milladoiro, operativa desde 2003, e que acaba de sufrir unha reforma integral
para converterse na Aula AMTIC (Aula Municipal Tecnolóxica da Información e da Comunicación),
aumentando a súa capacidade, e o Centro para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica (CeMIT)
situado en Bertamiráns. Cabe destacar tamén as bibliotecas públicas de Galicia situadas no
Municipio (Bertamiráns e Milladoiro), que dispoñen dun total de 7 equipos informáticos de uso
público exclusivo entre ámbalas dúas e dun portátil.
Acceso a internet nas Bibliotecas Públicas de Ames (2020)
Número de computadores de uso público

7

Número de equipos portátiles

1

Número de cursos de formación de usuarios (internet)

4

Número de sesións de acceso público a internet con equipamento da biblioteca
Número de usuarios servizo de acceso público a internet con equipamento da
biblioteca

303
207

Fonte: Bibliotecas Públicas de Galicia.

Número de computadores Aula de Informática Milladoiro (2018)
Número de socios da aula (2003-2018)
Media de novos socios por ano
Número de usuarios da aula (2003-2018)
Media Usuarios por ano (2003-2018)
Usos por socio (2003-2018)

10
1.621
101
44.544
2.784
27

Fonte: Memoria Aula Informática de Milladoiro 2018. Elaboración propia.

Destacan tamén as boas cifras de usuarios acadados pola Aula Informática de Milladoiro antes da
súa reforma e transformación en el aula AMTIC, que na súa apertura conta con doce equipos, se
ben está planeado que esta cifra aumente ata os trece nun futuro.
Respecto á implantación de ferramentas Smart City, na actualidade existen tres plataformas
abertas a cidadanía que poden considerarse dentro da categoría Smart City: A Plataforma Cronos,
deseñada para a xestión das instalacións deportivas e culturais do Concello de Ames, permitindo
a reserva de instalacións deportivas, así como clases de maneira online por web, e proximamente
a partir dunha aplicación. A Billeteira, aplicación propia do concello de Ames para a reserva de
entradas en eventos culturais. Tamén a web Concilia Ames, que agrupa todos os programas de
conciliación do Concello de Ames a tempo real, xunto con toda a información necesaria para
inscribirse.
Neste mesmo senso, tamén cabe salientar que dentro do Plan de Mobilidade Urbana Sustentable,
elaborado no 2021, existe unha proposta de análise para poñer en funcionamento unha
plataforma web e app móbil no eido da mobilidade, coa intención de proveer solucións a
cidadanía en canto a información de itinerarios peonís e ciclistas, aparcamentos de bicicleta,
sistema público de aluguer de bicicletas (non existente neste momento), transporte público,
bolsas de aparcamento e paradas de taxi, que proveería información a tempo real, así como tamén
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se formula a realización dunha análise e estudo do desenvolvemento de información en paneis
informativos, orientados ás paradas de bus e os recorridos, incidencias e tempos de espera destes,
máis tamén a nivel concello para prover información sobre mobilidade e outros temas.

9.1.2. Instrumentos de planificación
Ames conta coa Axenda Dixital de 2018, deseñada para a análise da situación do concello
respecto ao uso e implementación de ferramentas TIC, a busca e análise de alternativas de mellora
e a aportación dun plan de acción e recomendacións a partir do traballo anterior. A maiores,
algúns dos plans realizados polo Concello, entran parcialmente nesta cuestión. Este é o caso da

EDUSI Impulsa Ames, que inclúe dúas liñas de actuación dentro do seu Obxectivo Temático 2
“Mellorar o uso e calidade das TIC e mellorar o acceso a estas” relacionadas coa dixitalización,
concretamente a LA1. Programa de implantación progresiva da E-Administración e E-Servizos, e a
LA2. Plan de aplicación das NTIC á xestión eficiente dos recursos e a prevención de riscos. Tamén
do Plan de reactivación local de Ames, que a través do seu eixe 4, impulsa 6 medidas de
carácter tecnolóxico, destacando a instalación de wifi gratuíto en espazos públicos, cun
orzamento de 37.600€, a instalación de paneis dixitais informativos, cun orzamento de 163.000€,
e a implantación da xornada Innov@mes co obxectivo de acercar as últimas tendencias do mundo
da innovación a tódolos públicos. Por último, o recentemente elaborado Plan de Mobilidade

Urbana Sustentable (PMUS), propón a implantación dun “Programa de desenvolvemento de
tecnoloxías aplicadas á mobilidade” no que se contempla a análise e estudio dunha plataforma e
app mobil, a análise e estudo do desenvolvemento de información en paneis informativos nas
paradas de autobús e municipais e a análise e estudo dun modelo de xestión de transporte a
demanda.
Doutra banda, se ben non ten carácter de planificación, nin é vinculante, cabe destacar que dentro
do Programa de goberno Ames 2019-2023 está presente un compromiso de “contribuír á redución
da fenda dixital no rural e nos espazos públicos do concello”, que se pon de manifesto nas
actividades de alfabetización no rural que se están a levar a cabo nos centros socioculturais de
todas as parroquias do concello.
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9.2. Administración electrónica e fenda dixital
9.2.1. Administración electrónica. Servizos dispoñibles e utilización por parte da cidadanía
A Axenda Dixital de Ames, detectaba grandes limitacións no servizo existente de Administración
Electrónica, especialmente na ferramenta utilizada, que contaba cun elevado número de
restricións que facían que a implantación da Administración Electrónica fora deficiente, impedise
traballar 100% de xeito electrónico, e que o uso, segundo os datos dispoñibles, durante os meses
de maio a novembro de 2017, se limitase a 87 persoas físicas.
A Axenda Dixital, incluía un plan de acción para a implantación dunha nova Administración
Electrónica, con vistas a que, en 2021, estivera totalmente operativa.
Actualmente, a sede electrónica de Ames, conta con 58 trámites divididos en 14 categorías:
Trámites sede electrónica Ames
Asociacionismo

3

Comercio e consumo

1

Cultura

6

Deportes e ocio

1

Educación e conciliación

11

Familia

2

Igualdade e servizos sociais

5

Lingua

1

Medio Ambiente

3

Padrón de habitantes

1

Traballo, empresas, emprendedores

1

Transportes e vehículos

2

Urbanismo

16

Vías Públicas e Mobilidade

5

Total

58

Pola súa parte, o concello, para a súa xestión interna, utiliza a plataforma Gestdoc para a
administración de documentos.

9.2.2. Identificación de fendas dixitais, estado da conexión de banda ancha no ámbito municipal
Segundo os datos do Padrón de 2021, aproximadamente o 51,9% da poboación de Ames, ten 43
anos ou menos, polo que entendendo nativo dixital como persoa que medrou na era dixital e que
utiliza a tecnoloxía de xeito intuitivo (e acotando temporalmente este termino aos nacidos a partir
de 1979) podemos afirmar que algo máis da metade da poboación amiense é nativa dixital, fronte
ao 48,1% que é inmigrante dixital ao ter tido que aprender o manexo das tecnoloxías na idade
adulta.
Isto constitúe unha vantaxe para o municipio en canto á implantación de novas tecnoloxías para
a xestión pública e as relacións coa cidadanía, facendo que, en principio, a poboación sexa máis
propensa ao seu uso, sendo máis sinxela a amortización de calquera inversión realizada neste
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ámbito, e ademais xera unha certa demanda de implementación e mellora constante na
prestación de servizos dixitais por parte da cidadanía ao Concello.
Por outra parte, encontramos unha poboación moi vulnerable á implantación de servizos
administrativos electrónicos, debido ao descoñecemento e dificultade no manexo de novas
tecnoloxías. Trátase da poboación maior de 65 anos, que no caso de Ames, está moi presente nos
núcleos rurais dispersos do municipio, especialmente nos situados no norte do mesmo, xa que son
as áreas que presentan unha porcentaxe maior deste segmento da poboación, e que ademais, os
servizos dos que dispoñen son escasos ou inexistentes, complicando a corrección desta fenda
dixital (que se podería dicir que é norte-sur).

Para reducir a fenda dixital detectada, o Concello de Ames, conta con dous instrumentos
fundamentais: a aula CEMIT, e a aula informática de Milladoiro, que, tras a súa reforma, pasou a
denominarse AMTIC, fomentándose unha dirección unitaria e complementaria entre ámbalas
dúas aulas.
O traballo realizado desde a aula CEMIT durante estes anos é altamente destacable, valéndolle
para converterse na aula desta rede autonómica (fomentada pola Xunta de Galicia a través da
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia) máis activa; ademais, á oferta presencial de
calidade, engadíronselle os cursos de formación gratuíta que se ofrecen a través da canle de
Youtube desta aula, con contidos que van desde o máis básico como buscar en internet, ata tarefas
máis complexas como a edición de fotografía con software, deseño vectorial ou retransmisión en
directo con OBS.
Pola súa parte, do AMTIC, aparte das cifras antes amosadas, cando aínda era a aula informática de
Milladoiro, debe ser sinalado e destacado o Programa de Alfabetización Dixital no Rural, que
actualmente se encontra no seu segundo módulo, e que responde ao problema antes
mencionado, sacando a formación presencial da súa localización nun punto específico, e
achegándoa aos núcleos que más sofren a fenda dixital e mellorando as habilidades dixitais da
poboación.
En maio de 2022, o concello de Ames xunto coa Asociación de Empresas Galegas de Software
Libre (Agasol) puxeron en marcha a Oficina de Voluntariado Informático de Software Libre de
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Ames, con impartición de cursos de formación, actividades de alfabetización dixital, ademais de
constituírse como un espazo de axuda para resolver dubidas relacionadas coa tecnoloxía,
contribuíndo amplamente a redución da fenda dixital, e tamén o Banco de Reciclaxe Electrónica
con Software Libre, que recolle equipos electrónicos doados por persoas o institucións,
reacondicionándose para alongar a súa vida útil e así ofrecer a posibilidade de reutilización aos
colectivos en situación de vulnerabilidade, valorándose tamén a posibilidade de ofrecer apoio e
soporte no eido do software libre para as empresas e entidades da contorna. Nos seus primeiros
catro meses, realizou catro actividades de formación.
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A2. Marco de gobernanza
As políticas de dixitalización e innovación implican, xeralmente, a necesidade dunha intensa
colaboración público-privada, que favoreza a xeración de sinerxías entre ambos sectores.
As administracións públicas competentes nesta materia son:
•

Nivel estatal (AGE): Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital;
Ministerio de Ciencia e Innovación; Ministerio de Universidades; Ministerio de Educación y
Formación Profesional; e Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

•

Nivel autonómico (Xunta de Galicia): Vicepresidencia Primeira e Consellería de
Economía, Industria e Innovación; e Consellería de Cultura, Educación, Formación
Profesional e Universidades.

•

Nivel local (Administración local): Concello de Ames e Deputación Provincial da
Coruña.

As competencias da administración municipal exércense a través das seguintes concellerías e
organismos:
•

Áreas: Concellería de Promoción Económica, Concellería de Cultura e Tecnoloxías da
Comunicación; Concellería de Educación e Axenda Urbana; Concellería de Urbanismo e
Administración xeral; Concellería de Deportes e Atención Veciñal; Concellería de
Transparencia.

•

Comisións municipais: Comisión Informativa permanente de Administración Xeral e
Atención Veciñal.

Hai que destacar tamén a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA),
como axencia pública a nivel autonómico, promotora da rede CEMIT, e a Asociación de Empresas
Galegas de Software Libre, coma colaborador do concello na Oficina de Voluntariado
Informático de Software Libre do Concello e o Banco de Reciclaxe Electrónica con Software Libre.
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B. Datos descritivos AUE
ÁMBITO TEMÁTICO 9: ERA DIXITAL
DATOS DESCRITIVOS RELACIONADOS

Código

Nome

D.01

D.08

Variación da poboación 2007-2017 %
Densidade de poboación en solo urbano
(hab/ha)
Densidade de vivenda (viv/ha)

D.22

Avellentamento da poboación

D.22.a
D.22.b
D.26

Número de traballadores/as

D.26.a

Traballadores en sector agricultura (%)

D.26.b

Valor

RANGOS municipios entre 20.000
e 50.000 habitantes
Valor 1º
Valor
Valor 3º
cuartil
medio
cuartil.

15.0

-1.8

2.7

8.0

160.7

40.5

57.0

81.6

80.8

21.0

29.5

41.6

Índice de avellentamento da poboación (%)

11.8

13.7

16.3

18.2

Índice de senectude da poboación (%)

9.6

8.8

10.1

11.4

1.4

0.9

2.5

9.9

Traballadores en sector industria (%)

17.0

6.3

12.0

21.5

D.26.c

Traballadores en sector construción (%)

9.5

6.0

7.9

10.9

D.26.d

Traballadores en sector servicios (%)

71.9

60.3

70.1

78.3

D.27

Número de establecementos (2019)

D.27.a

Establecementos en sector agricultura (%)

1.2

0.8

2.4

7.6

D.27.b

Establecementos en sector industria (%)

4.2

4.7

7.3

10.5

D.27.c

Establecementos en sector construción (%)

7.3

6.8

8.5

10.7

D.27.d

Establecementos en sector servicios (%)
Axenda urbana, planeamento estratéxico e
Smart cities

87.1

70.6

77.6

82.9

-

-

-

-

D.06

D.39

Os datos descritivos da Axenda Urbana Española permiten caracterizar ao municipio de Ames
como unha localidade que conta cunha poboación moza, con baixo índice de avellentamento e
cun elevado peso dos servizos en relación cos establecementos de actividade económica.
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C. Análise DAFO
C1. Análise interna
FORTALEZAS:
F.01. Alta porcentaxe de nativos dixitais residentes no municipio, o que leva a unha demanda de
implementación e mellora constante dos servizos dixitais ofertados por parte do Concello.

F.02. Alta cualificación e cualidades do empregado público.
F.03. Experiencia en proxectos dixitais.
F.04. Existencia de plans que abordan a cuestión da dixitalización, especialmente no tocante á
sede electrónica, crucial para axilizar os procesos no concello e tamén propiciar un aforro de
recursos.

F.05. Existencia de concellerías e comisións específicas para este ámbito temático, o que da conta
da concienciación do concello da importancia que a dixitalización ten no futuro, e facilita a
implementación de medidas neste eido.

F.06. Existencia de dúas Aulas Informáticas situadas nos núcleos urbanos que permiten á
cidadanía o acceso a internet e proveen formación de calidade en aspectos tecnolóxicos á
poboación, e que ademais teñen en conta a fenda dixital existente entre o urbano e o rural en
Ames, potenciando o acceso online os contidos e desenvolvendo programas que achegan a
formación a estes espazos do rural que non están ben equipados con moi boa acollida. Ademais
da existencia dun banco de reciclaxe electrónica que facilita computadores e aparellos
electrónicos a persoas máis vulnerables, o tempo que realiza una labor formativa.

DEBILIDADES:
D.01. Existencia dunha fenda dixital que, no caso de Ames, vólvese territorial (norte-sur), e que
ademais vese agravada coa inexistencia de recursos físicos dixitais nestes ámbitos, se ven dende
as aulas informáticas dos núcleos urbanos desenvólvense programas específicos para que os
residentes no rural podan mellorar as súas actitudes.

D.02. Escasa implementación das TICs no ámbito rural, impedindo a mellora ou optimización de
determinados servizos como a recollida de lixo ou o transporte, provocando certo agravio
comparativo cos núcleos urbanos.

D.03. A dispersión da poboación nos núcleos rurais complica a implantación dos servizos TIC, así
como das melloras na conexión á rede, tendo que afrontar elevadas inversións para implementar
estas melloras.
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D.04. Iniciativas de dixitalización non integradas nos instrumentos de planificación de outros
ámbitos temáticos e teñen o risco de converterse na aplicación de solucións preconcebidas en
lugar de responder a necesidades concretas do concello. A dixitalización como fin e non como
medio.

C2. Análise externa
AMEAZAS:
A.01. Desinterese por parte da poboación maior na utilización e incorporación das novas
tecnoloxías ao seu día a día e dificultades na aprendizaxe para o seu uso.

A.02. Tendencia á dixitalización excesiva eliminando interlocutores físicos que axuden á
realización de trámites ás persas con menos habilidades tecnolóxicas, dificultando o acceso
destas persoas á administración, retrasando en ocasións a resolución dos problemas que podan
ter estes e contribuíndo a aumentar o carácter impersonal da administración pública.

A.03. Resistencia ao cambio por parte dos actores implicados na súa implementación.
A.04. A recompilación de datos persoais da cidadanía por parte da administración pública, pode
levar a episodios de vulneración da intimidade, e tamén constituír un risco en caso da vulneración
da seguridade das administracións públicas, o intentos de suplantación de identidade (hacking e
phising).

OPORTUNIDADES:
O.01. Aforro económico e de recursos ao reducirse os trámites en papel, mellora da eficiencia e
rapidez na xestión de trámites.

O.02. A dixitalización e o coñecemento do modo de emprego das novas tecnoloxías por parte da
poboación abre novas posibilidades na prestación de servizos (tele asistencia, formación online...)
que poden ser beneficiosos para o conxunto da poboación, e que axuden a outros aspectos como
a mellora do medio ambiente evitando desprazamentos innecesarios.

O.03. O incremento de datos dispoñibles sobre o municipio permite unha toma de decisións máis
eficaz e axuda a elaborar mellores políticas, favorecendo o aforro de recursos e mellorando a
calidade de vida dos habitantes.
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D. Retos principais
RETO 9.1: Necesidade de recompilación de datos procedentes de distintos
ámbitos e creación de indicadores propios, que estean dispoñibles de xeito
aberto, para o aproveitamento por parte das empresas e cidadanía en xeral,
implicando ao tecido TIC local na solución.
Inexistencia de datos que permitan coñecer e facer seguimento, de xeito preciso, do clima dixital
de Ames e que faciliten á cidadanía e ás empresas locais información útil para levar a cabo as súas
propias actividades.

RETO 9.2: Necesidade de conectar a planificación dos procesos de dixitalización
co resto de instrumentos para identificar necesidades concretas e ámbitos onde
as novas solucións dixitais poidan aportar un valor engadido real ao municipio.
As iniciativas de dixitalización non están integradas nos instrumentos de planificación
pertencentes a outros campos temáticos e teñen o risco de converterse na aplicación de solucións
preconcibidas en lugar de responder a necesidades concretas do concello.

RETO 9.3: Necesidade dunha progresiva eliminación das zonas brancas no rural,
e de mellorar a calidade dos servicios prestados a través da implantación das
TICs.
Escasa implantación das TIC no ámbito rural, impedindo a mellora ou optimización de servicios
como o de recollida de lixo, o transporte, etc., e xerando unha desigualdade de acceso aos mesmos
entre os residentes en zonas conectadas e os residentes en zonas desconectadas.
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10

Instrumentos e gobernanza

A. Análise xeral
A1. Ámbitos temáticos AUE
10.1. Marco normativo e de planeamento
10.1.1. Planeamento urbanístico municipal
O Concello de Ames conta con un Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado no ano 2002
(DOG do 19 de xullo do 2002) elaborado no marco da Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia,
e, polo tanto, non adaptado á recente Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e ao seu
regulamento (Decreto 143/2216, do 22 de setembro).
Trátase dun Plan Xeral que revisa as Normas Subsidiarias de Planeamento de 1993 e que contén
unha delimitación moi ampla do solo urbano e do solo urbanizable. As previsións de crecemento
do plan parecen moi folgadas en función do crecemento real que tivo lugar no municipio durante
os últimos anos.
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O modelo urbano proposto no Plan requiriría unha revisión de cara á súa adaptación ao modelo e
aos obxectivos establecidos na Axenda Urbana Española.

10.2. Participación cidadá, transparencia e gobernanza
10.2.1. Participación cidadá e orzamentos participativos
A cidadanía de Ames pode participar na xestión municipal mediante os órganos de participación,
procesos de participación e exercendo os dereitos de participación recollidos no Regulamento de
participación cidadá, aprobado en 2019 e modificado en 2020.
Recóllense como dereitos de participación o Dereito á información municipal (artigo 5 do
Regulamento de participación cidadá), Dereito ao acceso a arquivos e rexistros municipais
(artigo 6), Dereito á información sobre procesos en curso (artigo 7), Dereito á atención cidadá
(artigo 8), Dereito á publicidade das sesións dos órganos municipais (artigo 9), Dereito de
Petición (artigo 10), Dereito á presentación de queixas, suxestións e reclamacións (artigo 11),
Dereito á audiencia pública (artigo 13), Dereito á iniciativa popular (artigo 14), Dereito de
intervención nas sesións públicas municipais (artigo 15) e Dereito á consulta popular (artigo 16).

Consello municipal de
deportes

Consello sectorial de
nenos e nenas

ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN
DE AMES

Asembleas territoriais

Consellos sectoriais

Asemblea de
participación cidadá ou da
veciñanza

Consello municipal de
educación

Actualmente, o municipio conta con catro órganos de participación constituídos, se ben o pleno
ten a potestade, segundo o regulamento de constituír novos consellos sectoriais e asembleas
territoriais (unha por cada unha das vilas e parroquias de Ames, ata 13). Celébranse reunións
periódicas, sendo actualmente os más activos o Consello escolar municipal de educación e o
Consello municipal de deportes.
No referido aos procesos participativos, actualmente son accesibles tres na web municipal:
Procedementos abertos á información pública durante a súa tramitación (de acordo co artigo 7.a
da Lei de transparencia); Enquisas, sondaxes e votacións, con fins preferentemente informativos
e de importancia cara a opinión pública sobre temas de interese municipal; e Orzamentos
participativos.
Desde o ano 2017, o Concello de Ames ten en marcha un programa de Orzamentos Participativos,
cunha estrutura e contía que ten ido variando ao longo destes anos.
Inicialmente, destinábase un orzamento igualitario de 12.000€ para inversións en cada unha das
parroquias que compoñen Ames, para un total de 132.000€ de orzamento total decididos pola
cidadanía. En 2018 engadíronse, sobre este orzamento, partidas específicas para espazos abertos
destinados á xuventude en Milladoiro e Bertamiráns (50.000€) e actividades destinadas á
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xuventude (10.000€). En 2020, reduciuse o orzamento total para o rural a 120.000€, mantívose a
dotación para inversións para a xuventude (10.000€), e creáronse partidas específicas para
inversións para a xuventude (40.000€), programas dirixidos á muller (10.000€), actividades e
programas dirixidos á cultura (10.000€) e programas de medio ambiente (10.000€).
O proceso participativo estrutúrase en tres fases: Fase de información e propostas, onde se provee
á cidadanía de toda a información sobre como participar nestes orzamentos e se achegan as
propostas a partir dun formulario dispoñible online, en dependencias municipais e nas Asembleas
informativas; Estudo de viabilidade das propostas e priorización, onde os técnicos municipais
valoran que as propostas sexan viables legal, técnica e orzamentariamente, para posteriormente
ser estudadas e priorizadas polos organismos de participación cidadá; Votación de propostas,
onde se publica unha lista definitiva de propostas viables para ser seleccionadas mediante voto
electrónico ou nos espazos de votación presencial. As propostas que acaden o maior número de
votos, serán incorporadas ao orzamento municipal.

Dotación total Orzamentos Participativos de Ames
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

2017

2018

2019

Fonte: Concello de Ames.

Na última edición dos Orzamentos participativos, celebrada en 2020 para escoller as inversións
para 2020, recolléronse 225 propostas, 200 persoas rexistráronse na plataforma de votación, e
foron emitidos 548 votos válidos. Non se dispón de datos das edicións anteriores, que permitan
avaliar a evolución desta iniciativa.

10.2.2. Datos abertos. Sistema de Información Xeográfica municipal
DYNTRA (Dinamics Transparency Ranking), é un índice de transparencia dinámico, que elabora
ránkings de transparencia nas distintas entidades públicas, entre elas, os concellos de España. O
seu método de avaliación basease no cumprimento o non, por parte da administración en
cuestión, dunha batería de 162 indicadores repartidos en 6 áreas. A porcentaxe de indicadores que
cumpre o municipio respecto da proposta en cada área é o que determina a posición do concello
en cada una delas. Do mesmo xeito, a porcentaxe de indicadores totais que cumpre o concello
respecto dos 162 indicadores existentes, determina a puntuación global do concello en
transparencia.
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Así, a porcentaxe global de cumprimento dos indicadores propostos por DYNTRA no Concello de
Ames, no ano da última avaliación (2020), foi do 56,79%, algo máis da metade dos indicadores, o
que o sitúa como o 3º concello galego en transparencia, tras A Coruña e Pontevedra.
Ponse de manifesto a necesidade de traballar no ámbito da Open Data, pois o Concello de Ames,
non cumpre con ningún dos dous indicadores propostos por DYNTRA neste campo, que son a
publicación dos datos en formato aberto, e a existencia dunha plataforma de Open Data.
Ames, a pesares de contar cunha plataforma de orzamentos abertos onde de forma intuitiva se
pode coñecer o destino das inversións municipais, ademais doutros recursos diversos , como a
desagregación por idades do padrón municipal dos distintos núcleos de poboación(aínda que en
formato non editable e de acceso non intuitivo), non conta cunha plataforma específica de datos
abertos onde estes estean dispoñibles nun formato reutilizable para o seu uso por parte da
cidadanía interesada. Igualmente, non se dispón dun Sistema de Información Xeográfica
Municipal.

Transparencia no Concello de Ames por área avaliada

Participación y
colaboración ciudadana

Open Data
70
60
50
40
30
20
10
0

Transparencia municipal

Urbanismo y obras
públicas

Transparencia económica
financiera

Contrataciones de
servicios
Fonte: DYNTRA.

10.2.3. Gobernanza multinivel

De cara á consolidación de prácticas e estruturas de gobernanza que coordinen as
actuacións dos diversos axentes que interveñen no territorio e das distintas
administracións que actúan dentro do termo municipal de Ames e no seu ámbito
territorial, destácanse os seguintes organismos:
•

Consello Sectorial de Educación: con regulación aprobada no pleno municipal do 25
de novembro de 2021. É o órgano de participación do sector educativo, coas funcións de:
fomentar a protección e a promoción da calidade de vida do mellor funcionamento dos
servizos educativos; fomentar a participación directa das persoas; informar ao Concello dos
problemas específicos do sector; propoñer solucións alternativas aos problemas do sector;
seguimento dos acordos adoptados por parte do Concello sobre as propostas do propio
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consello sectorial; e consulta previa por parte do Concello de tódolos asuntos de
transcendencia que afecten ao sector.
•

Consello Escolar Municipal de Ames: o seu regulamento foi publicado no BOP do 1 de
xullo de 2016. É un órgano de tipo consultivo, que ten como obxectivo a participación da
comunidade educativa para promover unha resposta máis efectiva dos poderes públicos
ás necesidades educativas non universitarias dos veciños de Ames.

•
•

Consello Municipal de Deportes.
Consello Sectorial de Nenos e Nenas: con regulamento aprobado en sesión plenaria
do 28 de outubro de 2021. Órgano de participación dos nenos e nenas de 6 a 12 años do
concello de Ames, no que se abordan asuntos de relevancia para este sector da poboación.

•
•

Asemblea de Participación Cidadá ou da Veciñanza.
Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP): creada en 1988 co
obxectivo de promover, representar e defender os intereses dos organismos locais galegos.
Está composta polos 313 concellos de Galicia, as catro deputacións provinciais e as 9
entidades locais menores existentes no ámbito territorial da Comunidade Autónoma.
Centra a súa labor diaria nas seguintes funcións: fomentar e defender a autonomía das
entidades locais; promover, representar e defender os intereses das entidades locais ante
outras administracións públicas; promover e desenvolver a cultura e lingua galegas no
ámbito local; promover e reivindicar ante os correspondentes poderes públicos canto
estime oportuno para acadar o teito competencial das respectivas entidades locais;
fomentar a participación cidadá na vida local; desenvolver e consolidar o espírito europeo
no eido local baseado na autonomía e a solidariedade entre os entes locais; defender en
xuízo, os intereses da Administración Local Galega se fora o caso, así como as actuacións
necesarias mediante o Tribunal Constitucional de acordo coa súa Lei Orgánica, en defensa
da autonomía local; calquera outro que afecte ou incida de forma directa ou indirecta aos
seus asociados ou á propia Federación.

•

Mancomunidade Serra do Barbanza: conformada polos concellos de Lousame, Muros,
Noia, Porto do Son, Brión, Carnota, Pontecesures, Rois e Ames. A súa función é a da recollida
e reciclaxe de residuos nestes concellos, mediante a rede de contedores orgánicos,
inorgánicos, de papel e cartón e de vidro. Porén, compre recordar que, a día de hoxe, o
Concello de Ames non é membro de pleno dereito desta mancomunidade.

•

GDR-19 Terras de Compostela: conformado polos concellos de Ames, A Baña, Brión,
Boqueixón, Negreira, Santa Comba, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra e Vedra. É
unha asociación sen ánimo de lucro que implica a tódolos actores locais (institucións,
asociacións e sociedade civil) deste ámbito territorial en favor do desenvolvemento
económico e social da zona, actuando como colaboradora de AGADER na tramitación de
axudas e asesor para os promotores do territorio para o programa LEADER GALICIA.
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B. Datos descritivos AUE
ÁMBITO TEMÁTICO 10: INSTRUMENTOS E GOBERNANZA
DATOS DESCRITIVOS RELACIONADOS

Código

Nome

Valor

RANGOS municipios entre 20.000
e 50.000 habitantes
Valor 1º
Valor
Valor 3º
Cuartil
Medio
Cuartil

D.01

Variación da poboación 2007-2017 %

15.0

-1.8

2.7

8.0

D.04

Superficie de solo non urbanizable %
Porcentaxe de áreas de solo en
desenvolvemento %
Porcentaxe de solo urbanizable delimitado %

92.8

68.0

85.5

93.6

188.4

18.3

36.3

67.3

163.5

14.2

29.9

59.5

D.ST.02
D.ST.03
D.22

Avellentamento da poboación

22.a

Índice de avellentamento da poboación (%)

11.8

13.7

16.3

18.2

22.b

Índice de senectude da poboación (%)
Figura de planeamento urbanístico vixente no
municipio
Data da figura de planeamento urbanístico
vixente
Axenda urbana, planeamento estratéxico e
Smart cities

9.6

8.8

10.1

11.4

PXOM

-

-

-

2002

1994

2001

2007

-

-

-

-

D.37
D.38
D.39

Os datos descritivos da Axenda Urbana Española para o ámbito da gobernanza, destacan, no caso
de Ames o dinamismo da súa poboación, con baixos índices de envellecemento e senectude. Por
outra banda, sinálase que o Concello conta cun Plan Xeral cun período de vixencia situado na
media dos municipios do rango poboacional de Ames.
De cara ao establecemento dun sistema de gobernanza deberase garantir que os intereses e
necesidades das persoas mozas estean convenientemente representados nos mecanismos e
instrumentos que se desenvolvan.
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C. Análise DAFO
C1. Análise interno
FORTALEZAS:
F.01. Alto nivel de transparencia en relación coa media dos concellos galegos, o que facilita o
control por parte da cidadanía da actividade municipal, axudando a lexitimar a institución e as
prácticas democráticas.

F.02. Existencia de instrumentos de participación moi avanzados como é o caso dos orzamentos
participativos ou dos consello municipais e sectoriais.

F.03. Amplo catálogo de ordenanzas e de moi recente actualización.

DEBILIDADES:
D.01. A pesares de que na web pódense atopar de maneira descentralizada a partires das noticias
redactadas polo concello e outras fontes moita información detallada e de moita utilidade sobre
asuntos municipais (padrón por idade dos núcleos, matriculacións nos centros educativos...), a
inexistencia dun portal de datos abertos que comparta estes datos nun formato reutilizable e dun
Sistema de Información Xeográfica complica o acceso áxil a información relevante e impide a
visión histórica da evolución das diferentes variables, e proxecta unha imaxe negativa do concello
nas avaliacións de transparencia.

D.02. Existencia de diversos temas (mobilidade, xestión dos ríos, turismo...) os cales para acadar
unha xestión máis efectiva e óptima que a actual, sería aconsellable abordar entre os municipios
da área urbana, pero actualmente non existen mecanismos de coordinación dese nivel que
permitan a adopción de solucións neses ámbitos a nivel de área.

D.03. O Concello de Ames recoñece as particularidades dos nenos e nenas permitindo a
participación destes (entre 6 e 12 anos) na toma de decisións a través dun órgano de participación
específico para eles (consello sectorial dos nenos e nenas), máis non recolle instrumentos de
participación específicos para outros colectivos sensibles como poden ser as mulleres ou os
inmigrantes.
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C2. Análise externo
OPORTUNIDADES:
O.01. Vontade política e conciencia da necesidade por parte das autoridades de Ames e de
municipios limítrofes de establecer marcos de colaboración supramunicipais a nivel de área
urbana.

O.02. As melloras tecnolóxicas e un alto porcentaxe da poboación nativa dixital facilitan a
implementación de novos instrumentos para a participación da cidadanía nos asuntos
municipais, mellorando a vida no municipio ao poñer o foco en actuacións prioritarias para a
cidadanía.

O.03. A inversión en recolección de datos xunto coa implantación dun servizo de datos abertos e
dun Sistema de Información Xeográfica podería mellorar a toma de decisións por parte dos
diferentes actores, axilizando os tempos de decisión ao reducir as solicitudes de información entre
departamentos e permitindo a implementación de mellores solucións aos problemas do
municipio, supoñendo un aforro de recursos a longo prazo.

O.04. Facilidade de implantación de un servizo de datos abertos no concello de Ames debido á
gran cantidade de información espallada na web, pero que non está posta nun formato
reutilizable nin centralizada.

AMEAZAS:
A.01. A descoordinación na adopción de determinadas políticas internas por parte dos municipios
da área urbana que teñen gran interrelación entre si, pode afectar negativamente a Ames ao
incorrer en solucións que poden ser contrarias aos seus intereses ou as políticas adoptadas dende
o concello.

A.02. Necesidade de acadar un amplo consenso entre municipios para a implantación de
organismos e actuacións supramunicipais, ralentizando en ocasións a posta en marcha de
políticas que poderían ser moi beneficiosas para todos os concellos implicados.

A.03. Falta de interese e coñecemento por parte da cidadanía dos distintos plans estratéxicos e
de acción vixentes no municipio, impedíndolle interiorizar as accións propostas e establecer
unhas dinámicas de participación informada nos diferentes instrumentos e procesos de
planificación, que leven a propostas complementarias e enriquecedoras do xa planeado.
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D. Retos principais
RETO 10.1: Necesidade de explorar fórmulas de cooperación entre municipios da
área urbana, institucionalizadas ou non, que permitan reforzar políticas
estratéxicas.
Existencia de temas cuxa solución óptima é dende unha actuación coordinada entre varios
municipios, máis inexistencia de mecanismos que permitan isto.

RETO 10.2: Necesidade de consolidar as experiencias de participación para
reforzar á sociedade civil, mediante o aumento do uso das TICs e redes sociais e
unha revisión dos órganos de participación existentes, e incentivar á poboación
a coñecer as iniciativas na materia.
Existencia de experiencias de participación e de mecanismos de transparencia e información que
poderían reforzar á sociedade civil de Ames e a lexitimación das institucións municipais, máis a
vez un certo descoñecemento por parte da poboación da existencia de estas e dos plans vixentes.

RETO 10.3: Necesidade de introducir na administración municipal unha cultura do
seguimento e avaliación das políticas públicas, que permita melloras
progresivas e incrementais na acción pública.
En xeral, non se tende a avaliar, cuantitativa e cualitativamente os resultados das decisións
políticas con posterioridade á súa implementación.

RETO 10.4: Necesidade de centralizar a abundante información municipal
dispoñible na web nun único punto, facilitando o acceso rápido por parte dos
distintos departamentos municipais, axilizando os procesos de toma de
decisións e a idoneidade das solucións adoptadas, e aumentando a
transparencia da administración pública.
Existencia de moita información municipal espallada pola web complicando o acceso rápido a
esta por parte dos departamentos municipais e a súa reutilización por parte destes e da cidadanía.
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