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1.1.  O MEDIO FÍSICO. 

1.1.1. ENCADRAMENTO E SITUACIÓN. 

O concello de Camariñas sitúase no extremo occidental de Galicia; conta cun longo, recortado e 
esgrevio litoral bañado polo Atlántico, ocupando unha posición intermedia antre o seo grovio -o 
"Magnus sinus groviorum", dos romanos- no que se desenvolven as Rías Baixas, e o seo ártabro -
o Magnus sinus artabrorum- no que se desenvolve o litoral das terras de Bergantiños e mais das 
Mariñas 

Camariñas ocupa unha posición máis ben setentrional dentro das comarcas que asentan na 
Costa da Morte. 

Non imos prexulgar aquí o ámbito exacto que debe abranguer a Comarca na que se ten que 
inscribir Camariñas, pois iso requiriría dun estudo moito máis extenso e específico. Dende un 
punto de vista integral quizais habería que inclinarse por elixir un criterio amplo, coincidente coa 
actual delimitación do Partido Xudicial que ten coma centro a Corcubión, pois con pequenas 
diferenzas é ese ámbito o que delimita un experimento de comarcalización efectiva coma é o que 
se coñece coma proxecto Neria. Así pois, encadraríase aquí a Camariñas dentro do conxunto 
territorial composto polos termos municipais de Camariñas, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, 
Muxía, Vimianzo e Zas. Cos primeiros ten Camariñas a súa relación litoral, articulada, 
fundamentalmente, a través da estrada C-552 (A Coruña-Fisterra). Cos últimos ten Camariñas a 
relación que establece o río do Porto ou Río Grande e a estrada C-545 (Baio-Santiago), polas 
terras de Soneira, a través das que Camariñas se relaciona co interior de Galicia e, mesmo, coa 
súa capital: Santiago. 

Ese basto territorio que ten no Atlántico o seu poñente, linda con Carnota e Mazaricos a suroeste, 
coa Comarca de Bergantiños, polo norte (Laxe, Cabana); e cos concellos da chaira central polo 
leste (Coristanco, Santa Comba). 

A extensión da bisbarra así concibida sería de 70.781 Ha., que vén supoñer  un 8,9 % do total 
provincial. A poboación, no entanto non é tan densa. A comarca tiña unha poboación de feito en 
1991 que acadaba as 46.344 persoas que só representan o 4,22 % do total provincial. A razón do 
peso demográfico hai que buscala coma dicimos, na baixa densidade poboacional da Costa da 
Morte: 65,47 habitantes/Km², aínda que é preciso aclarar que ese dato varía notoriamente duns 
concellos a outros. Nos concellos con máis litoral a densidade é maior: Corcubión (257 hb/Km²), 
Fisterra (174,6), Camariñas (133,6) ou Cee (125,3), contrastando cos 31,7 hab/Km² de Dumbría, 
os 45,1 de Vimianzo e os 49,6 de Zas. Unha excepción constitúea o concello de Muxía, que aínda 
sendo costeiro, só acada unha densidade de 54,8 hb/Km². 

Pero tamén cabe unha delimitación comarcal -só a efectos comparativos- delimitada con criterios 
menos amplos, para a que se dispón de datos desagregados e que facilitaría unha mellor 
comprensión da realidade camariñán. É a formada polos concellos de Cabanas, Camariñas, Laxe, 
Vimianzo e Zas.  

Por último, no proceso de comarcalización encetado pola Xunta e máis concretamente no Mapa 
Comarcal de Galicia aprobado por Decreto 65/1997, de 20 de febreiro (DOG de 3/4/1997) 
Camariñas intégrase na Comarca denominada “Terra de Soneira”, xuntamente cos concellos de 
Vimianzo de Zas. 

Para a configuración dunha comarca así, utilizouse o criterio xeográfico da conca do río do Porto 
ou Río Grande, desbotando as relacións establecidas cos concellos litorais lindeiros, tanto a norte 
como a sur. 

Independentemente do xuízo que nos mereza a división feita, coidamos que é preciso ter en conta 
a delimitación legal comarcal vixente á hora de prever dotacións de ámbito comarcal. Mais tamén 
entendemos que sería un erro non considerar esoutro ámbito máis amplo que é ese territorio 
coñecido como Costa da Morte. 
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Orto imaxe baseada na imaxe en falsa color do satélite meteosat 5 (elaboración propia) 

 

1.1.2. XEOLOXÍA, XEOMORFOLOXÍA E SOLOS. 

O concello ten unha configuración alongada no sentido dos paralelos como amosan as súas 
coordenadas estremeiras: 

 43° 07' 22"  e 43° 12' 02"  Latitude norte 

 9°  04' 44"  e  9° 12' 48" Lonxitude oeste 

Dispón Camariñas -sen contar o litoral de cons e illotes- de   52.062 Km de costa, entre Ponte do 
Porto e Camelle, dos que a inmensa maioría o son de cantís e baixíos pedregosos de grande 
perigo para a navegación pero dunha beleza extraordinaria. Mais tamén conta con praias 
notables, tanto no mar aberto, coma, e sobre todo, na ría de Camariñas. 

O seu territorio é morfoloxicamente diverso, contrastando as terras que dan ao abeiro da ría 
do Porto (onde asenta o groso da poboación) coas do litoral occidental e setentrional (onde só 
acubillan os asentamentos de Sta. Mariña, Arou e Camelle) e coas terras outas e lixeiramente 
ondeadas da parte central, na que adoito afloran os penedos. 
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Dende o punto de vista xeolóxico, a práctica totalidade do territorio municipal inscríbese no 
dominio migmatítico e das rochas graníticas ao que Parga Pondal (1960) denominou "Grupo de 
Laxe", constituído por unha "...asociación de rochas orientadas, graníticas, neísicas, glandulares e 
xistosas que, no seu conxunto atópanse moi tectonizadas e, en parte, milonitizadas, e que, con 
posterioridade e de xeito parcial, sufriron un intenso proceso de migmatización". 

Os materiais que aparecen na folla que reflicte a xeoloxía de Camariñas (Folla 68 do "Mapa 
Geológico de España", a escala 1: 50.000), son granitos de dúas micas máis ou menos 
homoxéneos e enclaves de metasedimentos. 

Dende o punto de vista da tectónica hai que distinguir no termo municipal dúas áreas ben 
definidas: o dominio migmatítico de Traba, que se sitúa ao norte. A liña divisoria entre as dúas 
áreas cruza as aldeas de Brea, Gándara e Agramar. 

O primeiro amosa estruturas exclusivamente atribuíbles ao Ciclo Hercínico, mentres que a 
granodiorita de Traba -que corresponde a un granito tardío da serie calcoalcalina segundo 
Caldevila y Floor (1979)- atópase unicamente afectada polas fases tardihercínicas de fracturación. 

No que atinxe á petroloxía, hai que citar en primeiro lugar aos Granitoides migmatíticos 
autóctonos, Diatexitas. Estas rochas son as que ocupan a metade meridional. Son rochas de 
textura equigranular, en gran fino a medio, hipidiomorfas. A asociación mineral é: Q + FK + PI + Bt 
± Sill ± Crd (± And), con apatito, opacos e circón coma accesorios. 

A Granodiorita biotítica  (tipo Traba). Trátase dunha pedra de gran biotítica, por veces 
pegmatítica, masivo e sen enclaves. Teñen textura inequigranular, algo porfídica, hipidiomorfa e 
de gran groso, coa paraxénese: 

 Q + FK + PI + Bt. 

con apatito, opacos, e turmalina, coma accesorios. 

Na zona do Foxo, e dentro da área do granito de Traba, entre a costa e badía de Agramar, 
aparecen rochas filonianas, en concreto, Pegmaplitas, cunha lonxitude de 1.300 metros e con 
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dirección N 160° E. Están formados estes diques por cuarzo, feldespato, moscovita e turmalina, 
coma minerais principais. 

Do Cuaternario aparecen planicies aluviais na zona baixa de Camariñas, en Agramar, en Xaviña 
(entre Tasaraño e Gándara) e na Ponte do Porto. Na praia do Trece, en Arou e en Camelle 
aparecen praias antigas e rasa litoral. 

No que atinxe ao aproveitamento xeolóxico-económico hai que dicir que en Camariñas, no que fai 
a minerais, hai indicios de Ka O con morfoloxía masiva, e indicios de Sn-W con morfoloxía 
filoniana. No que atinxe as canteiras hai que citar a existencia, outrora, dunha explotación de 
caolín en Mourín.(1). 

No que respecta á edafoloxía hai que subliñar que aquí alternan os solos Ranker e rochedos de 
silicatos, coas Terras Pardas. Os primeiros dominan as terras altas. Os solos Ranker pardos 
están moi repartidos por toda a xeografía municipal e o Protoranker atópase en Pena Forcada. 
Todos os picoutos están formados por penedos de silicatos e os vales por terras pardas. 

Nas texturas do horizonte superior predomina a Franco-arxilo-areosa -que é rara entre nós. 

Trátase de solos de considerable acidez, cun pH en auga que varía antre 5 e 5,5. 

De acordo cos datos ofrecidos na publicación "Capacidad productiva de los Suelos de Galicia", do 
que son autores Francisco Díaz-Fierros Viqueira e Fernando Gil Sotres, no concello de 
Camariñas, temos: 

 a) Solos AL(2). 355,4 Ha. (ao 6,85 % do total municipal). Son os que permiten todo tipo 
de mecanización, boa fondura, rego superficial sen limitacións, e 
sen riscos de erosión. 

 b) Solo CL:  961,5 Ha. (18,54 % do total municipal). Trátase de solos 
axeitados para a mecanización pero con limitacións para o rego 
superficial por gravidade, e tamén para o enraizamento fondo. 
Teñen riscos de erosión moderados. 

 c) Solo EM:  114 Ha. (un 2,2 %). Teñen risco de xeadas nun período 
comprendido entre 3 e seis meses. Non é doada a mecanización 
e dispoñen de pouca fondura. 

 d) Solos G:  3.753 Ha. Un 88 % con riscos de xeada inferiores aos tres 
meses (solos GL) e un 12 %, con riscos de xeada comprendidos 
entre 3 e 6 meses (solos GM). Trátase de solos sen posibilidade 
de mecanización, escasa fondura e risco de erosión moderado. 

En vista do anterior podemos tirar a conclusión seguinte:  

Unha cuarta parte dos solos do concello ten unha capacidade agrolóxica interesante. Desa coarta 
parte, un 27 % pódese dicir que ten moi boas condicións agrolóxicas. O resto das terras teñen 
unha capacidade agrolóxica deficiente ou nula. 

No que fai ás condicións climáticas(3) á vista do cadro de pluviometría e temperaturas que figura 
na páxina seguinte, así coma dos datos tirados da publicación "Bioclimatoloxía de Galicia", (de 
Alejo CARBALLEIRA e outros, A Coruña 1983), hai que precisar que Camariñas está no intervalo 
pluviométrico dos 1300-1500 mm. anuais., cun exceso hídrico comprendido entre os 400 e os 700 
mm.; e un déficit de entre 50 e 100 mm. De acordo coa clasificación de Papadakis o réxime de 
                                                      

    1  Ver fotocopia da parte correspondente a Camariñas das follas nos 68 e 43 do "Mapa Geológico de España", xa 
citado. 

    2 No 90 % do concello o risco de xeadas é inferior a tres meses. 
    3 Hai que facer constar que no termo municipal de Camariñas non hai Observatorio Metereolóxico –polo 

menos con series estatísticas representativas. Por iso, é necesario recurrir aos datos de Fisterra 
(serie de 26 anos), Corcubión (13 anos) e Vimianzo (18 anos). Todos eles atópanse situados nunha 
altitude superior aos 100 m. e inferior aos 140. Os datos reflíctense no cadro nº 1.1.2., e figura no 
Anexo estatístico que vén ao final desta Memoria Informativa. 
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humidade é mediterráneo húmido (ME), e segundo Thornthuaite, o tipo climático que lle 
corresponde é o Húmido III. 

No que atinxe ás temperaturas, Camariñas ten unha temperatura media anual comprendida entre 
os 13 e os 14° C, segundo as zonas do concello. 

Ten máis de 300 días libres de xeadas media (0° C). Polo mesmo, o tipo de inverno -segundo 
Emberger- é temperado. A temperatura media das mínimas do mes de xaneiro é de 4,5° C. A 
amplitude térmica extrema anual non é acusada, xa que se sitúa nos 16° C. 

PRECIPITACIONS (mm.) 

Observ. Xan. Feb. Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agost Set. Outon Nov. Dec. TOTAL 

ANUAL 

FISTERRA 116 96 100 72 62 37 16 33 74 94 127 116 946 

CORCUB. 197 168 166 130 93 31 45 74 91 175 235 245 1.650 

VIMIANZO 287 185 163 118 136 71 48 87 94 143 245 221 1.798 

TEMPERATURAS MEDIAS (° C) 

Observ. Xan. Feb. Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agost Set. Outon Nov. Dec. TOTAL 

ANUAL 

FISTERRA 10,3 10,1 12,1 12,7 14,7 17,0 18,9 19,1 17,8 16,3 12,6 11,1 14,4 

CORCUB. 11,2 11,8 13,8 15,1 17,4 18,9 20,3 20,8 20,0 18,0 14,8 12,4 16,2 

VIMIANZO 8,3 8,5 10,1 11,2 13,2 15,4 17,5 18,0 16,7 14,1 10,8 9,3 12,7 

 

No que atinxe á clasificación Fitoclimática (Allue) todo o concello se inscribe na denominación 
de Atlántico europeo. 
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Superficies de Camariñas segundo a orientación preferente.
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Como podemos ver nesta gráfica, a orientación preferente do solo no contexto municipal é de 
orientación oeste e suroeste. Non obstante, e se atendemos a zonacións locais, estes valores 
poden cambiar. En todo caso, a orientación debe de ser tida moi en conta á hora de propoñer 
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actuacións, tanto urbanísticas como de ordenación do territorio; cunha costa tan ventosa como 
a que ten Camariñas, un factor fundamental é protexer as edificacións dunhas condicións 
climáticas tan inhóspitas para o asentamento pero que poden ter un lado positivo no exemplo 
da instalación de eolos nos parques eólicos de toda a bisbarra e que constitúen un exemplo 
claro de enerxía limpa e alternativa.  

1.1.3. HIDROLOXÍA. 

No que refire ao Sistema hídrico é preciso salientar que é no termo municipal de Camariñas 
onde desemboca o principal río da comarca: o río Grande, que recolle as augas de multitude de 
ríos das terras soneiráns e da Costa da Morte, case todos eles afluíndo na ribeira esquerda ou 
meridional (en razón da tectónica). 

Aparte deste río hai que citar: o río Cuncheiro, que desemboca no río Grande xunto á ponte de 
Ponte do Porto; o rego de Lamastredo, que nace en Brañas Verdes e desemboca na Ría pola 
Piosa; antes de chegar a Gándara recibe ao rego de Brea; o rego de Trasteiro, que nace nas 
Brañas do Arnado e desemboca na enseada da Basa. Na vertente norte temos: o rego de 
Camelle, neste vila; o de Arou e Cal da Fonte en Arou; e o pequeno rego de Sta. Mariña. 

O rego Cal da Fonte na parroquia de Camelle está catalogado nunha superficie de 15,62 
hectáreas como zona húmida no Inventario de Humidais de Galicia. No norte do concello, 
ademais  do rego de Cal da Fonte, desemboca o rego de Santa Mariña. 

Tódolos cursos fluviais do concello, de calquera dimensión, deben estar protexidos de accións 
que poidan incidir na súa riqueza de flora e de fauna, no seu papel como corredor natural e 
cando atravesan os núcleos rurais e os núcleos urbanos as súas marxes son moi adecuadas 
para crear zonas verdes e espazos libres. 

ortoimaxe  

 

1.1.4. ELEMENTOS BIÓTICOS. 

A vexetación do concello é fundamentalmente matogueiras, piñeirais e eucaliptais, prados, 
vexetación de ribeira e a vexetación asociada a praias e cantís litorais. Así como toda a 
vexetación asociada aos fondos litorais. 
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Segundo o inventario de hábitat, Camariñas presenta os seguintes hábitats de interese:   

 
Vexetación asociada a dunas e cantís litorais: 

Crithmo-Armerietum pubigerae, Rozeira ex P. Silva & Teles 1972;  

Dauco gummiferi-Festucetum pruinosae, Rivas-Martinez 1978;  

Otantho maritimi-Ammophiletum australis, Gehu 1975 corr. Fernández Prieto & T.E. Díaz 1991;  

Iberidetum procumbentis, Bellot 1966;  

Violo henriquesii-Silenetum littoreae, Izco, P. & J. Guitian 1988;   

Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis T?xen in Br.-Bl. & T?xen 1952 corr. Darimont, 
Duvigneaud & Lambinon 1962 ;  

 
Vexetación asociada a fondos mariños 

Zosteretum noltii+ Harmsen 1936 . 

 
Vexetación asociada a matogueiras  

Cisto salvifolii-Ulicetum humilles, Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1964;  

Ulici europaei-Ericetum cinereae, Bellot 1968;  

 
As repoboacións forestais en Camariñas son fundamentalmente de piñeiros e eucaliptais. Na 
última década do século 20 repoboáronse 191 hectáreas de piñeiros e eucaliptais, segundo 
datos do 3IFN.   

 
Ademais toda a zona litoral da Costa da Morte é unha zona importantísima para as aves, tanto 
invernantes como de paso e nidificantes. Así, está Cabo Vilán como zona candidata á IBAS 
europea (Important Bird Areas) pola súa importante colonia ornitolóxica asentada. Os seus 
abruptos cantís son o refuxio de especies en perigo de extinción como o Arao común e o 
Cormorán moñudo ou nidifica o Paíño común. 

1.1.5. PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL 

Rede Natura 2000. O municipio de Camariñas participa da rede natura 2000 Costa da Morte, 
xunto aos concellos de Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cee, Fisterra, A Laracha, 
Laxe, Malpica de Bergantiños, Muxía, Ponteceso e Vimianzo. É un treito de costa de altísimos 
valores paisaxísticos, ecolóxicos, botánicos e faunísticos, cunha superficie total de 11.885 Ha. 

Como exemplo, dicir que nos cantís de Cabo Vilán e illas Sisargas concentran a práctica 
totalidade das colonias de gaivota tridactica e arao dos cons de España, especie esta última 
que trala catástrofe do Prestige de novembro de 2002 pode que a súa colonia estea 
extinguida.  

Aparecen catro espazos catalogados no Inventario de Humedais de Galicia: 

 Nome superficie UTM UTM 
Rego Cal da Fonte 15,62 491595 4781375 
Camelle 36,10 492653 4780786 
Enseada da Basa 69,96 486544 4777142 
Ría do Porto 130,01 488807 4775523 
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1.2. USOS DO SOLO.  

1.2.1. O SOLO RÚSTICO.  

De acordo coa información contida na publicación do Ministerio de Agricultura "Evaluación de 
Recursos Agrarios. Mapa de Cultivos y aprovechamientos", nas súas follas 43, 67 e 68(4) a 
distribución dos usos do solo rústico en Camariñas é a seguinte: 

 

1º) Cultivos. 

Baixo a epígrafe conxunto de "Labor intensivo sen arbolado", e "Mosaico de pradeiras", nas follas 
citadas aparece un total de 840 Ha., que representan a práctica totalidade das terras de labor do 
concello centradas, especialmente, nas seguintes zonas: a) á redonda da vila de Camariñas; b) 
ao norte e leste da enseada da Basa e na redonda dos núcleos de Xaviña, con continuación por 
toda a ribeira dereita da ría ata Ponte do Porto. c) Na redonda de Santa Mariña; d) na redonda de 
Arou; e) Na redonda de Camelle e no val do Regato deste nome. 

En xeral, tanto os cultivos principais coma as alternativas, seguen a corresponderse a unha 
agricultura de subsistencia, cun constante medre de gandería e os cultivos dos que esta necesita. 

A alternativa tradicional de cultivos é aquí a común da maioría das terras do noso país. Na 
primavera seméntase a pataca e mailo millo, cultivos aos que no outono lle seguía o cultivo de 
cereal para gran (trigo, centeo), ou a prado, cunha duración de 3 a 5 anos. No verán seguinte 
levántase o cereal e seméntanse os nabos para forraxe, sós ou con alcacén de trigo ou centeo, 
ao que se lle adoita dar dúas cortas, unha a finais do outono e outra en primavera, mentres que os 
nabos aprovéitanse ao longo do inverno. 

Na primavera levántanse os nabos e o prado para recomezar o ciclo. 

A distribución relativa da superficie dos distintos cultivos é a seguinte: 

         % 

 - Prados sementados....................    5 

 - Outros cultivos permanentes..........    4 

 - Barbeitos......................................                      2 

 - Cultivos outono-inverno...............             30 

  * Cereais.................        7 % 

  * Nabos e alcacén..     23 %  

 - Cultivos primavera-verán.............             80  

  * Millo......................                 66 % 

  * Patacas.................              13 % 

  * Outros..................                    1 % 

O índice de mecanización sitúase en 0,80 CV/Ha. e o de ocupación do solo en 1,20. 

Na superficie que fica libre de cultivos no inverno aprovéitase o pasto espontáneo, por medio do 
pastoreo. 

Dentro do cultivo do millo, o 95 % vai para gran e o 5 % para forraxe. Na case súa totalidade o 
millo asóciase cos feixóns e, en menor medida cos chícharos. Entre os cereais de inverno o trigo 
ocupa o 76 %; o centeo, o 16 %; a avea, o 7 %; e a cebada, o 1 %. 

                                                      
    4 Ver plano axunto. 
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A pataca, cunha grande importancia coma base alimentaria no consumo familiar, distribúese do 
seguinte xeito: 

       Porcentaxe 

 Pataca extratemperán...............      0,2 % 

 Pataca temperán................... ...     8,2 % 

 Pataca de media estación..........     73,6 % 

 Pataca do tarde...........................     18,0 % 

 

 As producións medias estimadas son as seguintes: 

        Tm/Ha. 

 Millo para gran.......................      3 - 6 

 Millo forrase...........................    30 - 60 

 Pataca...................................    12 - 20 

 Trigo......................................    1,3 - 1,6 

 Centeo...................................    1,2 - 1,4 

 Nabos....................................    15 - 21 

 Prado sementado.............    40 - 55 

Outros cultivos de menor extensión, pero de importancia para a economía familiar son: a 
remolacha forraxeira, a col forraxeira, cunha duración de 2 ou 3 anos no terreo e aproveitamento 
das súas follas; aparecen asociados a cultivos hortícolas (pereiras, maceiras, cerdeiras, 
ameixeiras, etc.) 

Os prados son, en xeral, naturais, situadas en zonas máis ou menos húmidas ou con rego 
continuo fóra do tempo da estiaxe. Supoñen un total aproximado de 12 ha. en todo o termo 
municipal. 

  

2º) O Mato sen arborado. 

Acada unha superficie de 622 ha., que representa o 12 % do total da superficie municipal. 
Localízase, preferentemente, en catro grandes zonas: a) nos montes que separan a Ponte do 
Porto de Camelle -que é a máis grande-; b) a zona de Cabo Vilán; c) a zona de Brañas Verdes; e, 
d) Unha franxa lindeira co mar na zona setentrional do concello, a poñente, e maila da praia do 
Trece e a poñente de Camelle. 

O seu aproveito era para cama do gando e fertilizante orgánico posterior. 

Dada a natureza penedía do solo sobre do que asenta un 70 % do mato, só é susceptible de 
transformación por medio da repoboación forestal. 

 

3º) O mato arborado. 

Apenas ten presenza en Camariñas: unhas 9 Ha. (que supoñen escasamente o 0,2 % do total 
municipal). A especie arbórea dominante é o piñeiro marítimo, atopándose tamén o eucalipto, o 
carballo, o bidueiro, o salgueiro, etc. 

 

4º) Superficie arborada. 

A especie arbórea maioritaria é o piñeiro. En total aparece esta árbore, soa -en montes 
repoboados- nun total de 3.185 Ha. (61,4 % do total municipal), das que un 44 % corresponden a 
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piñeiro marítimo (pinus pinaster) e un 56 % a piñeiro insigne (Pinus radiata). Noutras 187 Ha. 
aparecen estas dúas variedades mesturadas. 

O eucalipto  só  (Eucaliptus glubulus) ten unha presenza aínda relativa: 73 Ha. -o 1,4 %-; pero vai 
en aumento e xa aparece mesturado co piñeiro marítimo en, como mínimo, outras 22 Ha. 

Os terreos improdutivos acadan case o 5 % do total municipal. 

1.3.  A PAISAXE. 

En Camariñas podemos asistir a unha nidia división entre dúas paisaxes ben diferenciadas: 

 a) Aquelas nas que é a natureza o elemento máis acusado. 

 b) Aqueloutras nas que son os artificios do home os que salientan. 

Dentro destas últimas hai  que facer o distingo entre: 1) as paisaxes que son froito dun lento e 
sabio facer do home no medio físico, a través de ducias de xeracións ao longo do tempo 
(cultivando ou deixando a monte, construíndo infraestruturas ou inzando edificacións...), de tal 
xeito que ao contemplalas un xa non sabe que cousas son froito da natureza e cales son puros 
artificios humanos; b) aquelas outras paisaxes nas que os artificios nada teñen que ver co 
medio no que se construíron, por mor de ter perdido o home esa capacidade que decote tivo de 
intervir na natureza -ás veces, para domesticala- pero sen destruíla, esa capacidade que en 
ocasións, mesmo conseguiu sublimar esa natureza con auténticas obras de arte. 

Grosso modo, as primeiras paisaxes son as que se dan na metade noroccidental do concello, 
coincidente, basicamente, coa vertente que cae ata os cantís e baixíos do mar: o Petón do 
Castelo, as Brañas do Arnado, o curuto do Home de Corveiro, o Petón da Santiña, o Petón do 
Encanto ou o Alto da Cruz. 

Trátase dunha paisaxe verdadeiramente representativa do nome, coa que se coñece á bisbarra 
na que se inscribe Camariñas: a Costa da Morte, picoutos, petóns, outeiros esgrevios, 
mesturados con dunas, areais, baixíos de milleiros de perigosos cons, nun litoral 
permanentemente festoneado, no que, de cando en vez xorden enseadas máis ou menos 
abertas, nas que se formaron impresionantes praias batidas con forza polo mar aberto: Arneliña, 
Lucín, Batel, Trece, das Cabras, Colludo, Cabanas, O Portiño, Os Boliños, O Pelouro, Xan 
Ferreiro, A Fontiña, Camelle ou Sabadelle,... un rosario de expresivos nomes para esas cativas 
pero expresivas entradas do mar na terra onde, aínda que en circunstancias precarias, pode 
atopar abrigo a navegación. Nas máis abeiradas dos temporais de poñente é onde se dan esas 
mínimas condicións para o asento apertado do home na natureza: xorden así Arou e Camelle, ao 
pé, mesmo dos areais do mar. Noutros casos foi precisa unha separación maior da costa, 
poñemos por caso, en Sta. Mariña. 

É este un mundo cheo de sorpresas e matices, apetecido por todas aqueles que agoan por unha 
natureza forte, esgrevia, logo de ter xa aborrecido o asfalto. Un viario en inmellorables condicións 
para camiñar a pé, enlaza Cabo Vilán con Arou e, logo, con Camelle, ao longo de mil perspectivas 
diferentes; polo que se camiña preto dos areais ou sobre do monte. O chamado "Cemiterio dos 
Ingleses" perpetúa a lembranza dun mar co que non se debe xogar. Foi, ese camiño, unha 
obrigada e positiva intervención do ser humano destas terras que, en modo algún danou as 
esencias dunha paisaxe, practicamente única en Galicia. Pola contra, un par de actuacións 
edificatorias, que amosan por igual a ignorancia e a cuqueria, veñen ser a impronta imposible de 
agochar dunha sociedade desnortada. Unha actuación exemplar aquí, derrubando as 
construcións inzadas con desprezo á lei, mesmo, con "nocturnidade" e, quizais, con aleivosía, 
estamos seguros de que faría crible a aposta a prol dun modelo de ordenación no que a posta en 
valor da natureza amósase como a única posibilidade de explotación de novos recursos, en 
Camariñas. 

No  outro extremo do concello, concretado preferentemente na metade meridional e, máis 
especificamente sobre da ribeira dereita da ría (e sobre as concas dos regatos que nela verten os 
escasos caudais dos polos seus curtos percorridos, na redonda das zonas de planicies aluviais do 
cuaternario máis acaídas para a explotación agraria) é onde a transformación da natureza 
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primixenia resulta máis evidente. É aquí nestas zonas onde a topografía é tamén menos acusada, 
onde se dan as maiores concentracións urbanas e a meirande profusión de asentamentos rurais. 
Xa que logo, tamén é aquí onde a través da agricultura (rotura, condicionamento e mantemento 
da capacidade agrolóxica dos solos) das obras de enxeñería (camiños, vedacións, pontes, regos, 
canles, peiraos..., etc.) e da arquitectura (todas as construcións, dende os alboios, canastros ou 
adegas, ata as casas, as igrexas, os pazos ou as fortalezas...), se foi conformando unha paisaxe 
fortemente humanizada a través de centos, de milleiros de anos de presenza das xentes 
camariñáns sobre do seu territorio. 

Dende a noite dos tempos ata hai ben poucos anos, esas intervencións tíñanse feito, polo común, 
gardando sempre o sentido  da proporción, a escala. 

Foi un proceso lento o que levou a unha paisaxe onde era perfectamente recoñecida a 
característica estrutura territorial concorde coa mellor explotación dos recursos -agrogandeiros, 
forestais, pesqueiros e marisqueiros- que permitían a pervivencia das comunidades que 
poboaban este extraordinario territorio, no que o río Grande logo de asucar as terras da súa última 
andadura, polas parroquias de san Xoán de Cabo e Carantoña -outrora pertencente ao Porto- e 
mesmo, xa no termo municipal na goda que arrodea a Cruz de Mariola, entrando xa nos 
arrabaldes de Ponte do Porto; no que o río Grande, repetimos, se vai facendo mar por mor das 
mareas que velan e desvelan enseadas coma a da Basa, que agrandan e achican insuas coma a 
de Fornosapo, que forman xunqueiras coma as de Baixo de Dor, Allo ou A Gándara, ou que 
establecen preciosas praias, coma as de Area da Vila ou Lingundes (por citar só a elementos da 
banda dereita). 

Efectivamente, ata hai tan só vinte ou trinta anos a ocupación do territorio e os usos do mesmo 
evidenciaban unha estrutura -e, xa que logo, unha paisaxe- na que a relación entre hábitat e 
recursos era perfectamente nidia. Os núcleos de poboación de todo tipo diferenciábanse, de seu, 
isto é, amosando o casarío tradicional, mais tamén en relación co territorio produtivo propio 
(agras, leiras, hortas, monte..., ata o mar, do propio núcleo ou da parroquia á que este pertencía, 
segundo os casos). Non tiñan chegado aínda nin a concentración parcelaria nin a repoboación 
forestal, e por conseguinte, o mosaico parcelario e a diversidade vexetacional conformaban 
paisaxes ben distintas á actual. Logo de se ter producido esas dúas grandes operacións no 
territorio, xorde unha paisaxe agraria radicalmente diferente. A concentración parcelaria, feita con 
pouco respecto para con preexistencias de forte contido paisaxístico, deu pé a unha estraña 
paisaxe na redonda dos núcleos. Non conseguiu ningún dos obxectivos buscados e si trouxo un 
urbanismo "de facto", desnaturalizado e anárquico que influíu negativamente, non só nas terras 
concentradas, senón en todo o ámbito próximo aos núcleos de poboación -tanto urbanos coma 
rurais-. A repoboación forestal, a base só de piñeiros (e hoxe, timidamente aínda, tamén con 
eucaliptos), ao tempo de coutar unha explotación integral do monte, de atentar contra dunha 
diversidade biolóxica que amosara a súa valencia ao longo de tantos séculos, modificou 
fortemente unha parte substancial da paisaxe camariñán, por mor dese carácter monocromático 
observable en todo tempo que lle confiren unhas árbores de folla non caediza (tanto piñeiros 
coma eucaliptos). 

Por último, a paisaxe camariñán sufriu os atentados dun modo absolutamente equivocado de 
construír. Cada país (e dentro deste, cada comarca e, mesmo, ás veces cada parroquia), xerou 
un xeito de edificar, que se caracteriza por teren acuñado unhas tipoloxías edificatorias e uns 
patróns arquitectónicos propios. Camariñas non foi unha excepción. Aquí, coma en Muxía ou en 
Laxe, en Fisterra ou en Corcubión, foise conformando un "modo de facer" arquitectónico, 
perfectamente recoñecible coma pertencente á Costa da Morte. Núcleos urbanos mariñeiros, 
desenvolvidos preferentemente por mor do desenvolvemento da pesca e a industria da salgadura, 
dende finais do XVIII e primeiros lustros do XIX. Trátase de núcleos con rueiro estreito, moi 
conformado pola topografía orixinal do terreo; xa que logo, un rueiro moi pouco xeométrico, pero 
si moi acaído para a protección do casarío fronte dos rigores da súa situación en primeira liña dos 
temporais. O casarío respondía a patróns típicos das vilas mariñeiras: fachadas estreitas, (ancho 
de remo) fondos irregulares, en xeral, tamén cativos, inicialmente composto por casas terreas e 
posteriormente, de dúas plantas; construídas con fábrica de cachotería (a mampostería e a sillería 
correspondían á xente máis adiñeirada), enfuscada, enlucida e pintada ou encalada; dispondo 
tellado con cubrición de tella, a dúas tres ou catro augas. Do conxunto, extraordinariamente 
apegado á terra, á rocha que mesmo se deixaba aflorada para servir de alicerce e moitas veces 
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de paramento, só sobresaían os edificios singulares: a igrexa, algunha casa podente, máis tarde, 
as instalacións fabrís. 

As modificacións experimentadas no casarío ata os anos sesenta non representaron un cambio 
substancial do modelo. Mais, a partires dos anos nos que se produce o éxodo da poboación cara 
Europa ou as grandes cidades, empeza a rachar o modelo. O modelo produtivo camariñán 
experimenta un proceso convulsivo (perda da importancia das explotacións agrarias, cambios na 
consideración dos produtos pesqueiros e marisqueiros, etc.). Hai necesidade -real ou aparente- 
de novos usos e, xa que logo, de edificios distintos para acubillalos. Ata aí nada específico de 
Camariñas; foi a "cantiga" de todo o litoral. O que si se produce aquí de xeito distinto, 
preferentemente na vila, non é tanto a construción a outra escala na expansión do territorio 
urbano, senón a substitución indiscriminada, case brutal, da edificación tradicional, por volumes 
absolutamente fóra de escala no corazón do que podemos chamar "Casco Histórico de 
Camariñas", orixinando non só un caos urbanístico, senón tamén, a desfeita dunha paisaxe 
urbana-mariñeira das máis fermosas de Galicia. A mala copia da chamada "arquitectura funcional" 
ou "internacional", entrou no entramado de rúas estreitas coma un elefante nunha cacharrería. 
Noutros casos tiña ata sentido. Hai pobos mariñeiros tan metidos nun abeiro de reducidas 
dimensións (sen ir máis lonxe, en Camelle) que resulta difícil expansionar senón é cara arriba. 
Había e hai por onde estender a vila sen necesidade de esnaquizar un espazo cheo de 
personalidade e de riqueza espacial, formal e, mesmo, funcional. 

Deter a desfeita e mesmo recuperar valores paisaxísticos do inmediato pasado debe ser unha 
preocupación dos rexedores e da poboación de Camariñas se se quere tirar proveito dese recurso 
que pode ser importante se se guía ben, pero  que  pode ser desastroso se se fai mal: o turismo.   

1.3.1. CUNCAS VISUAIS.  

A partires do modelo dixital de elevación do territorio calculáronse as cuncas visuais dende a 
rede de estradas principais do concello.  

No mapa seguinte indícanse as cuncas visuais desta rede de estradas, así como os lugares de 
maior visibilidade 
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1.4.  VALORACIÓN AMBIENTAL DO TERRITORIO MUNICIPAL. 

Para acadar unha imaxe valorativa da situación actual do territorio municipal, estudáronse 
tódolos elementos do medio, nos seus diferentes apartados do medio abiótico e do medio 
biótico, e establecéronse un conxunto de unidades ambientais nas que se agrupou o conxunto 
do territorio de Camariñas. 

1.4.1. UNIDADES AMBIENTAIS.  

Unidade ambiental 1: Zonas de interese ambiental: 

Nesta unidade englóbanse as zonas que se atopan incluídas nalgún catálogo de protección de 
espazos naturais (Rede Natura, Catálogo de humedais a conservar), e tamén aquelas áreas 
que no estudo do medio físico se revelaron con valores ambientais que a xuízo deste equipo 
atesoura suficientes valores como para que sexa necesario incluílo nesta unidade. 

Unidade ambiental 2: Espazos de ribeira 

As zonas de ribeira atesouran real ou potencialmente un dos ecosistemas máis diversos e 
interesantes ao conformar hábitats para gran cantidade de especies e constituír sistemas de 
corredoiro vitais para a conservación da biodiversidade. 

Unidade ambiental 3: Espazos costeiros 

A costa é un dos espazos de maior importancia ambiental no municipio. A maioría deste 
espazo está incluída na Rede Natura e polo tanto na primeira unidade ambiental. 

Para os espazos non incluídos na Rede Natura establécese unha franxa de protección de 100 
m, de acordo á Lei de Costas. As actividades realizadas nesta zona están suxeitas a licenza 
ou autorización do Ministerio de Medio Ambiente, e da Consellería de Pesca da Xunta de 
Galicia. 
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Unidade ambiental 4: Espazo forestal arborado 

Esta unidade inclúe tódolos espazos que presenten vexetación arbórea non incluídos nas 
demais categorías. 

A maioría das especies que conforman esta unidade son piñeiros e eucaliptos. 

Unidade ambiental 5: Espazo agrario 

Inclúe tódolos espazos no que o seu uso predominante é o cultivo. 

Unidade ambiental 6: Forestal desarborado 

Conformado por todo o territorio non comprendido nas demais unidades e non edificado.  

Unidade ambiental 7: Improdutivo artificial 

Conformado polas áreas con predominio das edificacións. Estas áreas delimitáronse de acordo 
cos criterios expresados na nova LOUG, incluíndo nela a superficie de solo urbano, e de solo 
de núcleo rural. 

 

Mapa das unidades ambientais 

 

1.4.2. VALORACIÓN DAS UNIDADES AMBIENTAIS. 

Unha vez determinadas e descritas as unidades ambientais estimamos os méritos que posúen 
para a súa conservación. 

Para isto, partimos da valoración das seguintes dimensións da calidade ambiental. 

 Valor ecolóxico 

Pondera a calidade do medio, dende o punto de vista do estado de conservación das 
súas biocenosis. 
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 Valor produtivo 

Valora a capacidade do territorio para a produción agraria, forestal ou simplemente a 
capacidade para xerar biomasa. 

 Valor paisaxístico 

Define as zonas de maior calidade estética da súa base paisaxística ou a súa 
visibilidade. 

 Valor científico cultural 

Define as áreas polo seu valor para a cultura ou polo seu interese científico. 

 Valor funcional. 

Estuda as unidades polo papel que cumpren certas zonas no conxunto do municipio por 
exemplo: control da erosión, regulación das avenidas, etc. 

 Valor 

Ecolóxico 

Valor  

Produtivo 

Valor  

Paisaxístico 

Valor  

C.Cultural 

Valor  

Funcional 

Valor 

Medio 

Valor  

Total 

U.A1: Z. Interese ambiental 5 5 5 5 5 5 5 

U.A2: Espazos de ribeira 5 5 4 5 5 4.8 5 

U.A3: Espazos costeiros 5 5 5 5 5 5 5 

U.A 4: Espazos. F arborado 4 3 3 4 4 3.6 4 

U.A5: Espazos agrarios 3 3 4 2 2 2.8 3 

U.A 6: Espazos F desarborado 2 3 2 3 2 2.4 1 

U.A 7: Improdutivo artificial X X X X X X X 

Código de valores: Moi baixo = 1, Baixo = 2, Medio = 3, Alto = 4, Moi alto = 5, Non aplicable =X 

 

De acordo a estas determinacións para cada dimensión do valor, obtéñense os seguintes 
mapas, que se tiveron en conta para a delimitación dos núcleos rurais tradicionais e a 
preservación de espazos de interese. 
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Valor Ecolóxico 
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1.5. CONCLUSIÓNS. 

Camariñas é un concello cuns grandes recursos naturais. Por unha banda, toda a costa 
integrada na Rede Natura, o cabo Vilán o Rego Cal da Fonte, e Camelle e por outra banda a 
ría de Camariñas e a desembocadura do río Grande, presentan grandes valores ecolóxicos, 
naturais e paisaxísticos que cómpre conservar e preservar para as xeracións futuras:  

• Recursos na paisaxe da Costa da Morte, no faro Vilán, na paisaxe da ría de 
Camariñas e desembocadura do río Grande, na paisaxe de penedos e bolos graníticos 
na costa e nos altos do interior. 

• Recursos na fauna cunha avifauna de grande interese.  

• Recursos no que se refire a vexetación, ademais de toda a vexetación asociada ao 
litoral cun alto valor botánico e ecolóxico e de interese científico, o resto da vexetación 
isto é os piñeirais, os eucaliptais, as matogueiras e os prados. Podemos valorar a 
unidade de vexetación de eucaliptal baixa, os de piñeiras más alta, o mesmo que as 
matogueiras e os prados, posto que presentan unhas características más complexas: 
unha maior diversidade específica e por tanto maior valor visual e paisaxístico. 

• Nas zonas de val existen rodais de vexetación de ribeira cun indubidable valor 
ecolóxico. Tódalas marxes dos ríos e regatos son susceptibles de restauración da 
vexetación propia e dos elementos etnográficos asociados aos cursos dos ríos, polo 
que tódolos ríos poden converterse en áreas recreativas de gran valor ecolóxico, 
recreativo e, á vez, facer de corredor biolóxico entre diferentes espazos. 

• Recursos enerxéticos polo aproveitamento do vento. 

• Recursos turísticos no encaixe de Camariñas e nos seus valores medioambientais e 
paisaxísticos, e recursos económicos sobre todo relacionados coa pesca, a acuicultura 
e o turismo. 
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2. A SOCIEDADE. 
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2.1.  DESENVOLVEMENTO HISTORICO. 

2.1.1. INTRODUCIÓN. 

     "Somos en parte o que somos porque temos detrás un 
determinado pasado" 

        A. Hanser 

Aínda que cada xeración, cando se fai adulta, pensa que vai ser capaz de cambiar  o mundo, co 
tempo decátase de que é moito menos plástico do que parece. Atópase coa osamenta da historia 
que convén coñecer para que o músculo da vitalidade se adapte ao esqueleto. Se na ideoloxía, 
crenzas e hábitos sociais as persistencias son máis fondas do que pode parecer, no campo do 
urbanismo as decisións tomadas no pasado son case irreversibles e non se poden rectificar a 
canonazos. Convén, pois, coñecer coma chegamos á situación presente antes de trazar as liñas 
do futuro. 

Aínda que coas limitacións que ten que ter ese recoñecemento histórico cando se fai na escala 
requirida pola confección dun Plan Xeral de Ordenación, tentaremos dar cabo dese obxectivo 
tracexado. 

Por razóns didácticas dividiremos o traballo en tres apartados: Idade Antiga e Media; Moderna, e 
Contemporánea. 

2.1.2. IDADE ANTIGA E MEDIEVAL. 

2.1.2.1. A Prehistoria. 

Por falta de escavacións sistemáticas apenas coñecemos nin conservamos restos deste longo 
período.  

Algunhas machadas paleolíticas confírmanos a presenza humana na comarca neste período. 

Restos máis abondosos temos do Neolítico-Megalítico, sobre todo mámoas, en Ponte do 
Porto, Camariñas e Carantoña. Desta época arrincan os primeiros cultos astrais e naturais 
posteriormente cristianizados e perpetuados en capelas e romarías Tampouco se conservan 
restos da Idade do Bronce, aínda que si manifestacións culturais deste período: petróglifos en 
Monte Croado (O Mapa, A pedra dos números), e Carnés (Pedra dos letreiros). 

2.1.2.2. Protohistoria. 

Coa técnica do ferro chega no primeiro milenio A.C. a chamada cultura castrexa. Consérvanse 
restos de castros en Ponte do Porto (Monte Croado), o máis grande da comarca con restos das 
dúas murallas; Camariñas (A Croa, preto de Mourín, e A Rega), Xaviña, Dor e Carantoña(5). Neste 
período prodúcese a chegada dos primeiros colonizadores mediterráneos e a aparición dos 
primeiros sinais costeiros, que incluiría un probable facho no Cabo Tosto. 

2.1.2.3. Romanización. 

Coa chegada dos romanos, o mundo castrexo sofre unha forte convulsión, aínda que se seguen a 
ocupar os castros. Galicia entra no aparello administrativo, comercial e fiscal romano. A lingua 
castrexa desaparece sendo substituída polo latín, pedra angular do noso patrimonio cultural. 
                                                      

    5  Este, hoxe, administrativamente falando, fóra do Termo Municipal. 
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Segundo os autores clásicos (Pomponio Mela, Plinio...), os habitantes da comarca, os chamados 
Nerios, Supertamaricos, ou simplemente Cestal ("totam Celtici colunt"), quedan incluídos no 
"conventus Lucensis". O eixe das comunicacións está constituído pola calzada Nº XX do Itinerario 
de Antonino, a chamada "Per loca maritima", cuxas estacións serían Aguae Calidae (Caldas), 
Vicos Luporum (Rois), Duas Pontes (Noia), Grandimiro (Brandomil), de onde continuaba a 
Brigantium. Dela arrincaban outras calzadas secundarias que a enlazaban coa costa (Vimianzo- 
Ponte do Porto) e outras que comunicaban os distintos puntos, como a de Fisterra a Brigantium 
por Ponte do Porto e Ponteceso. 

Os restos mellor conservados corresponden ao tramo de "As Barrosas". Outros restos romanos 
na comarca son muíños de man, cerámica castrexa, moedas romanas, atopadas en Moraime, As 
Barrosas e no Casal de Vilonellas, posible vila romana. Aínda que falta a confirmación, é probable 
que houbese explotacións mineiras en Ponte do Porto (Monte Croado) e Carnés,  

2.1.2.4.    Alta Idade Media.  

A crise do século terceiro remata por esfarelar os circuítos administrativos, económicos e 
comerciais romanos. As invasións acaban co poder imperial. 

Comeza unha nova época, caracterizada polo ruralismo e a autarquía. A terra convértese na 
principal fonte de riqueza e poder. A posesión da terra articula un novo réxime: o señorial. 

A achega xermánica debeu ser pouco intensa nesta comarca marítima, aínda que a súa presenza 
aparece testemuñada en Moraime, onde se atopa unha "fibula" xermánica. 

A evanxelización ten como focos de irradiación, Moraime, o mosteiro máis importante da comarca, 
Ozón, e Santa Mariña de Torto. Alí, onde hoxe está a capela, houbo un importante mosteiro 
altomedieval, que no século X pasou a depender de San Paio de Antealtares, que o restaurou no 
século XII. 

A invasión musulmá non chegaría probablemente a esta comarca, aínda que si as consecuencias, 
entre as que había que sinalar a pertenza de Camariñas a Mondoñedo como consecuencia dunha 
doazón de Ordoño II (914). Arredor do ano mil chegaron os terrores marítimos, as invasións 
normandas e musulmás, das que temos varias referencias na Historia Compostelá, que menciona 
a Terra de Nomancos, da que formaba parte Camariñas. No ano 1105 arrasaron o mosteiro de 
Moraime e as Terras de Cereixo, e en 1115 Santa Mariña de Tosto. 

Como consecuencia destas incursións a poboación asenta máis lonxe da costa. Segundo a 
Historia Contemporánea "dende mediados de abril ata mediados de novembro as costas galegas 
estaban desertas e devastadas". Para avisar da chegada dos piratas establecéronse sistemas de 
aviso mediante fachos situados nos puntos máis altos da costa. 

2.1.2.5.  A Baixa Idade Media.  

A situación cambia radicalmente co arcebispado de Diego Xelmírez, bispo de báculo e bésta. Non 
só engrandece Compostela, inaugurando a Era Compostelá, senón que acabou cos perigos 
marítimos mercé a creación da primeira flota galega. Para conseguilo, recolle a "Historia 
Compostelana", "enviaron mensaxeiros a Pisa e Xénova, pois alí había os mellores construtores 
de navíos e expertos mariños". Con dúas galeras construídas, as costas fican protexidas daquelas 
devastadoras invasións. 

A seguridade marítima conseguida por Xelmírez é o punto de partida do renacemento urbano, que 
ten coma eixe, ademais do Camiño de Santiago, o litoral galego. A pesca e o  comercio marítimo 
acadaron un inusitado desenvolvemento. Muxía (Mungría) aparece dende o século XIV nos 
portalorios mediterráneos. 

Por outra banda, as melloras nas técnicas agrícolas (ferramentas) permite aumentar a produción 
e a poboación, e xerar excedentes, contribuíndo ao desenvolvemento urbano mercantil que obriga 
a restaurar as vellas calzadas romanas e construír novos camiños. No s. XIII levántase a ponte de 
Ponte do Porto. 
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Este desenvolvemento agrario apuntaba ao feudalismo galego que ten no foro o principal 
instrumento de axitación señorial dos excedentes. Nobres e mosteiros convértense nos grandes 
propietarios. Ponte de Porto e Xaviña dependen señorialmente dos Altamira; e Camariñas, da 
Mitra Compostelana. 

A nobreza está representada na comarca polos Altamira, que ten en Vimianzo e Cereixo as súas 
torres comarcais, e os Carantoña que participaron nas loitas civís do século XV. 

A Igrexa tamén consolida o seu poder, tanto a Mitra Compostelana como os mosteiros de San 
Paio de Antealtares ou Moraime. Na base da sociedade, campesiños e mariñeiros fornecen as 
rendas dos dous poderes que medran ao abeiro da monarquía. 

Un dato que resalta a importancia da comarca é a viaxe que fai Alfonso IX. Nel asina varios 
documentos en Cereixo e Xaviña (Iaviniam). 

O desenvolvemento agrícola, artesá e comercial prodúcese urbanisticamente con molde 
románico. Nesta época (s. XII)  refaise Moraime, e levántanse San Pedro (de Ponte do Porto), 
Santa María de Xaviña e Santiago de Cereixo, na que quedou plasmada unha das primeiras 
representacións da "translatio" apostólica. 

Como exemplo de arquitectura social poderíamos citar as torres de Cereixo, reconstruídas na 
Idade Moderna, e as de Carantoña derrubadas no século pasado. 

Descoñecemos, por falta de datos, o impacto na comarca da revolución irmandiña e as loitas civís 
que prolongaron o reinado dos Reis Católicos. Os únicos testemuños documentais refírense a 
fortaleza de Vimianzo, pola que loitaron Altamiras e Fonsecas. 

2.1.3. A IDADE MODERNA. DOS REIS CATÓLICOS Á INVASIÓN FRANCESA. 

2.1.3.1. Organizacións xurídico-política. 

O trunfo da coroa pon fin ás liortas nobiliarias do s. XV, pero a nobreza e a Igrexa conservan 
intacto o seu poder señorial e económico. A comarca forma parte do arciprestado de Nemancos. 
A Mitra e a nobreza detentaron o poder delegado da monarquía, mentres a fidalguía intermediaria 
monopoliza os cargos administrativos (xuíces, alcaldes e rexedores) e aumenta as súas rendas 
mercé aos foros e subforos dos bens eclesiásticos. 

2.1.3.2. A actividade económica. 

a) Agricultura. A paz social permite incrementar os rendementos agrarios, aínda que os 
campesiños están entalados polos foros, décimos, primicias e outras cargas feudais, como 
a lutuosa. A grande innovación entón é a chegada do millo (aquí producida entre 1756 e 
1773), que multiplica por dez os rendementos agrarios. A finais deste século chega tamén 
a pataca. 

b) Pesca. Aumenta a súa importancia. En Camariñas péscanse e cúranse sardiñas e 
congros, mentres en Camelle os biscaíños dedícanse a pesca das baleas. 

Na ría e no río a especie privilexiada é o salmón. Para protección dos pescadores créase 
en Camariñas o Pósito do Mar. 

c) Industria. A actividade industrial está case monopolizada por muíños (22 en Ponte do 
Porto), por batáns (un deles en Xaviña) e por ferrerías (Ponte do Porto), que fornecen de 
ferramentas á comarca. A chegada dos cataláns a mediados do século XVIII anova as 
técnicas de pesca e salgadura e tamén a comercialización. 

d) Artesanía. Limítase a abastecer as necesidades comerciais: carpinteiros, canteiros, 
zapateiros, alfaiates, ferreiros, prateiros, etc. Con dúas excepcións. As palilleiras, que por 
influencia flamenca comezan a elaboración de encaixes, que se exportou polo menos 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CAMARIÑAS 
___________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

consultora galega s.l.                                                              Memoria Informativa 

31

dende 1758, e o prateiro Gregorio de Lema que fornece de obras de prata ás comarcas 
circundantes. 

e) Comercio. Aínda que o comercio terrestre apenas traspasa o ámbito comarcal, o comercio 
marítimo esténdese de Flandes ao Mediterráneo. Camariñas, Muxía, Ponte do Porto e 
Camelle figuran na maioría dos mapas de España e Galicia, realizados neste período. 
Concretamente (véxase Atlas de Galicia-Nos) nos de 1560, 1588 (Theatrum Orbis 
Terrarum), 1598, 1600, 1608, 1632, 1692, 1705, 1708, 1779, 1762 e 1773. 

Entre os produtos comercializados sobresae o peixe (congro curado e sardiña arencada ou 
escachada) reactivado coa chegada dos cataláns, o ferro basto, os produtos téxtiles, e o viño do 
Ribeiro, que se embarcaba en Pontevedra. 

2.1.3.3. Sociedade: Demografía, estrutura e articulación social. 

a) A Demografía. A falta de censos impídenos ter unha visión pormenorizada da 
evolución demográfica, o que non nos impide constatar o enorme crecemento 
experimentado nestes tres séculos. Os efectivos demográficos da comarca 
multiplícanse por máis de 4. Como exemplo poderíamos poñer Ponte do Porto que 
en 1607 (Jerónimo del Hoyo) ten 29 fregueses e en 1774 xa acada os 142 veciños. 
As dúas fontes estatísticas que abranguen a comarca son as Jerónimo del Hoyo 
(1607) e o Catastro de Ensenada (1750). Os datos demográficos son os seguintes: 

   J. del Hoyo            Catastro Ensenada 

S. Pedro de Porto 29 fregueses (inclúe Carnés)  134 veciños - Crecem.: 440 % 

S. Xurxo de Bunia 50     "     224 veciños - Crecem.: 440 % 

(Camariñas) 

Sta. Mª de Xaviña 23     "     78  veciños - Crecem.: 340 % 

   
Como podemos observar, o crecemento é máis intenso en Ponte do Porto e Camariñas 
(Bunia) que en Xaviña, o que pon de manifesto o peso da actividade marítimo-pesqueira 
que se dá nas dúas primeiras. 

 
b) Estrutura Social. 

 1) Privilexiados. O grupo privilexiado está constituído pola nobreza e  fidalguía, e 
pola igrexa. 

 Entre os nobres, merecen subliñarse os pertencentes á Casa de Altamira, propietaria 
das Torres de Cereixo; os Carantoña, Taboada, Maceda, Mendoza  e Bermúdez de 
Castro. 

 Entre a fidalguía, que non pasa dunha ducia de nomes na comarca, destacan os 
nomes dos Lema, Aguiar, Pose, Romero, Pozos de Provén. Un deles, Gonzalo das 
Borneiras, levanta a casa forte de Dor. Entre os membros da igrexa, habería que 
falar de dous grupos: os segundóns nobres ou fidalgos que detectan os mellores 
curatos e canonxías e o proletariado eclesiástico que pouco mellor vive cos 
campesiños. 

        2) Pecheros. 

 Comerciantes e artesáns. Van adquirindo importancia socioeconómica a 
fins do período, sobre todo coa chegada dos cataláns (Agramunt, Carbonell, 
Domenech, Puig, etc.). 

 Mariñeiros. O seu número aumenta co desenvolvemento pesqueiro-
comercial, dinamizado polos fomentadores cataláns. Grupo aparte constitúen 
os vascos, asentados en Camelle como pescadores de baleas. 
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        3) Campesiños. 

 O crecemento do campesiñado, continuado ao longo deste período, 
incrementarase enormemente coa chegada do millo-maís, que esixe labores 
máis constantes e permite acadar maiores rendementos. 

        4) Marxinados.  

 Entre os marxinados sobresaen os probes verdadeiros (vellos, cegos ou tollidos) 
e os de afección que en ocasións son expulsados da comarca ou recrutados para 
a mariña.  

 Nos temos noticias de prostitución organizada. Pero debían exercela moitas 
viúvas, algunhas das cales son acusadas perante a inquisición de seren 
"meigas", como Boahia Fernanda de Carantoña, que é torturada e está a punto 
de ser queimada polo Santo Oficio en 1611. 

 c) Articulación social. 

 Aparte da socialización no marco da parroquia, a articulación social ten como especial 
nexo as confrarías, tanto as gremiais coma as devotas. Entre estas últimas salientou a 
do Sacramento (Ponte do Porto), fundada en 1659, a do Rosario (1662), que tiña a 
súa capela na igrexa de Ponte do Porto, a do Espíritu Santo, de Camelle (1690), e a 
do Sagrado Corazón de Ponte do Porto (1745). 

 As confrarías son o elemento dinamizador da arquitectura relixiosa e do esplendor de 
festas e romarías. 

2.1.3.4. Urbanismo. 

O crecemento económico e demográfico da Idade Moderna tradúcese urbanisticamente. 
Mellórase a rede viaria, as instalacións portuarias, e as defensas coas terras, ao tempo que 
se inzan edificios relixiosos e da nobreza e aumenta o número de vivendas. 

a) Arquitectura civil. 

 - Estatal.-  

   Camiños. Mellóranse e anchéanse os camiños de Ponte de Porto a 
Vimianzo, Muxía, Ponteceso e Camariñas. 

   Peiraos. Mellórase o dique de Camariñas no século XVII e amplíase no 
XVIII (Proxecto de 1791). 

   Defensas.  Primeiras defensas.  

     Fachos. 

Construción da Batería do Soberano (1740-53). 

 - Privada.  

   - Construción da Casa forte de Dor (1582). 

   - Reconstrución das Torres de Cereixo (XVII). 

   - Numerosos pazos e casarío vilego. 

 

 b) Arquitectura relixiosa.  

     - Restauro de igrexas e construción de numerosas capelas e ermidas: 

   . Ponte do Porto:  - Restauro da igrexa de San Pedro. 
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                 - Capela de San Roque - Guadalupe, ao pé do 
campo da feira (XVI), derrubada hai uns 40 
anos. 

      - Santa Mª de Dor. 

   . Camelle:             - Construción da capela (finais do século XVI). 
Restaurada en 1692. En 1725 o retablo. 

   . Arou:             - Construción dunha capela. En ruínas a  finais 
do XVIII (1776). 

2.1.3.5. Principais acontecementos político-militares da Idade Moderna. 

Sec. XVI - (1552-1554). Ataques das escuadras francesas e holandesas. 

                 (1589-94). Ataques ingleses como resposta á Invencible. 

S. XVII -   (1617-19). Ataques turcos a Buño e Xaviña. 

2.1.4. A IDADE CONTEMPORÁNEA. 

2.1.3.1. Aínda que é a Revolución Francesa, (e en España a Constitución de Cadiz), a que abre o 
telón ao mundo contemporáneo, é a revolución industrial, iniciada en Inglaterra, a que debuxa o 
seu perfil económico. 

Constitucionalismo político e revolución industrial son as dúas claves que permiten entender o 
mundo contemporáneo. 

Dende o punto de vista político e socioeconómico podíamos dividir a Idade Contemporánea en 
tres grandes períodos: 

2.1.4.1. Da invasión napoleónica ao sexenio revolucionario. 

 a) Características xerais do Período. 

 Politicamente, caracterízase polo enfrontamento entre os defensores do Antigo Réxime 
(fidalguía e clero) e a burguesía emerxente, defensora dos principios constitucionais. 

 Durante o reinado de Fernando VII alternan os períodos de revolución e reacción. Na 
etapa isabelina, o conflito ventílase nos campos de batalla, a primeira Guerra Carlista 
(1833-39), para acabar no pacto coñecido como Abrazo de Vergara. A partires desa data, 
o carlismo, oficialmente vencido, desaparece do mapa político como tal e o 
constitucionalismo liberal isabelino divídese en dous partidos: moderados e progresistas. 

 O período remata no sexenio revolucionario, no que se ensaia unha nova monarquía, a 
de Saboya, e no goberno republicano (primeira república) que terá que enfrontarse á 
revolución cantonal e sucumbirá co pronunciamento de Pavía. 

 b) Camariñas neste período. 

 A primeira gran conmoción foi a invasión francesa. Os franceses entran na comarca en 
febreiro de 1809. Curas, confrarías e algúns fidalgos contribúen aos gastos da guerra. As 
guerrillas actuaron sen provocar grandes enfrontamentos e as últimas destas foron pouco 
numerosas. 

 Ata a guerra carlista mantense a estrutura social do vello Réxime ou de dominio á 
fidalguía. Arredor de dez fidalgos en Ponte do Porto (onde había sete casas con 
escudos), seis en Camariñas e un en Camelle (Gregorio de Lema, descendente do 
prateiro). 
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Durante a guerra, que non ten proxección militar en Camariñas, tomará o goberno dúas 
decisións de gran importancia: 

 1. Política.   División provincial (Javier de Burgos) e creación dos 
novos concellos. Ao de Camariñas pertencerán as 
parroquias de Camariñas, Xaviña e Ponte do Porto. 
Cereixo, Carantoña e Carnés pasan a Vimianzo. 

 2. Socioeconómica.  Desamortización (Mendizábal-Madoz). 

     Os bens da igrexa pasan a mans dos subhastadores 
(burgueses e fidalgos aburguesados). Os bens de 
Camariñas pasan á familia López, e os de Ponte de 
Porto, cos seus muíños, á casa de Insua. 

     A politización non comezará ata o sexenio 
revolucionario, no que abondarán os enfrontamentos 
políticos, como o protagonizado por José Oros e Manuel 
Couto pola alcaldía; e tamén os enfrontamentos sociais: 
en 1873 prodúcese unha manifestación en Vimianzo e 
Camariñas que se salda con 12 mortos e 22 detidos. 

  3. Economía.   Segue a ser importante a base agraria, que         marca 
os anos de fame ou abundancia. 

       Aumenta  a importancia da actividade pesqueira, 
industrial (salgadura) e sobre todo comercial: Consorcio 
terrestre con Santiago e A Coruña, o consorcio marítimo 
con Sevilla, Cádiz, Valencia, propiciado pola chegada 
dos cataláns. 

 4. Sociedade.  

    Demografía. No ano 1846 no concello asentaban 559 
casas, cun total de 2.659 habitantes. 

 5. Estrutura social. 

    Seguen a pesar os fidalgos, aínda que diminúen en 
número e poder político-económico. 

    Aumenta o poder da burguesía comercial, coa chegada 
de cataláns (Agramunt y Oliver, Borrel, Domenech) e 
casteláns (Juan de las Riberas), que serven de exemplo 
a varias familias da comarca: Os Pazos, Carrill, Rivas, 
Lago, Pardiñas, Noya... 

    Unha inxección económica importante foi a fortuna do 
bispo de Haití, Basilio Suárez de Lema, que deixou aos 
parentes, 20.840 francos franceses en 1881. 

    A artesanía, na que sobresae a figura do prateiro Blas 
Espin, do que descenden os Noya, segue sen grandes 
cambios. A pesca e o número de mariñeiros e barcos 
aumenta, mentres a agricultura incrementa os 
rendementos coa expansión do millo e a chegada da 
pataca. 

2.1.4.2. A Restauración. 

Co pronuncionamento de Martínez Campos volve a restaurarse en España a  dinastía Borbón. 
Alfonso XII e Alfonso XIII, co período da rexencia de María Cristina, serán os titulares da Coroa. 
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Formalmente, mantense o constitucionalismo (1876), pero as limitacións  á participación política e 
o caciquismo corcomen a vida pública. Según Teófilo Goutier, a Constitución en España non era 
máis que "un revoco de yeso sobre granito". Mais, se politicamente é un período adormecido e 
anódino, económica e socialmente ten unha grande importancia: desenvolvemento das 
comunicacións. É entón que chega o ferrocarril ás capitais galegas, comeza a instalarse a 
electricidade, o telégrafo, o cine, o automóbil, os barcos de vapor..., que transforman a vida 
económica e modifican a estrutura social e a vida cultural. 

É a época dourada da burguesía comercial-industrial, pero o seu escaso desenvolvemento en 
Galicia fixo que o crecemento demográfico utilizase como válvula de escape a riada migratoria. 

O período pódese dividir en dúas grandes etapas, separadas polo "desastre" de 1898, no que 
España perde os restos do imperio colonial: Cuba e Filipinas. 

Na comarca de Camariñas este medio século caracterízase pola afirmación do mundo vilego-
urbano sobre o labrego. A base da economía, aínda que con moito peso agrario, comeza a ser a 
actividade artesano-comercial. 

 

1. Actividade económica. Dominada polas iniciativas burguesas: 

-  Xeneralízase a exportación de encaixes a América, labor na que destacan os Noya, 
Miñones, Mazaeda e Corral. 

- Reactívase o comercio co Sur de España e con Levante (Sevilla e Valencia), no que 
salienta Alfredo Noya, propietario de varias barcas coma o "México", Tristón, e Ponte do 
Porto. Expórtase salgadura e impórtanse produtos mediterráneos (figos, fariña, aceite e 
viño de Requena-Utiel, os téxtiles, as manufacturas, e o sal).. 

- Reactívase a pesca coa aplicación do vapor aos barcos. 

- Reactívase a agricultura coa xeneralización dos arados de ferro. 

- Iníciase unha tímida actividade industrial, salientando o serradoiro a vapor de "Maderas 
del Norte". 

 

2. Transformacións sociais. 

Demografía ascendente. Pese á riada migratoria americana, os efectivos demográficos 
multiplícanse por dous neste período, superando os cinco mil habitantes en 1920 (5042 de feito e 
5.628 de dereito). 

 

3. Estrutura social. 

A pesares de manterse a poboación agraria e aumentar a pesqueira e industrial, o período 
caracterízase pola consolidación e liderado social dun grupo burgués xurdido arredor do comercio 
e da industria, que adquire carta de natureza coa fundación en 1915 do Casino, auténtico 
escaparate da vida socio-cultural. 

Dende o punto de vista festivo-cultural, xunto as romarías tradicionais (Guadalupe, Camelle, Arou, 
Sta. Mariña) habería que subliñar a aparición do cine. 

 

4. Urbanismo.  

O cambio social e a bonanza económica, reflíctanse na actividade urbanística, na que os pazos e 
capelas deixan peso ás vivendas burguesas e ás obras públicas. 

a) Estatal. A grande obra estatal deste período, aparte dos diques da Gándara, é a construción 
do faro de Cabo Vilán, que viña funcionando con leña e acetileno. Remátase en xaneiro de 
1896. A traxedia do "Serpent" en Cabo Tosto, cos 173 afogados da mariña británica, 
enterrados no "cemiterio dos Ingleses") acelerou a decisión do Estado. Foi o primeiro de 
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España en funcionar con enerxía eléctrica (proporcionada por máquina de vapor), e un dos 
máis importantes, cos seus 25 mts. de altura de torre e 104 sobre o nivel do mar. 

No entanto seguiron as traxedias: Yeoncan (1904), Natalia (1915) e Boris Sheboldoef (1934). 

Foi obra dos canteiros de Pontevedra. Moitos deles asentaron na comarca e contribuíron á 
sobrancear o urbanismo burgués. 

 

b) Privada. 

Os dous centros de crecemento urbanístico foron as vilas de Ponte do Porto e Camariñas. 
En Ponte do Porto urbanízase, previa venta polo concello do Campo de San Roque, a 
maioría das casas aliñadas na beira do río (Paseo a Cereixo). En Camariñas configúrase o 
casarío que circunda o porto. 

2.1.4.3. Ditadura de Primo de Rivera, República e franquismo. 

1. A ditadura de Primo de Rivera.  

Foi como unha continuación da Restauración, apoiada na ortopedia militar. Non supuxo cambios 
socioeconómicos destacados. 

Pola contra, a república, de xeito semellante ao Sexenio revolucionario, significou unha profunda 
transformación socio-cultural. 

O epílogo foi o levantamento militar, a guerra civil e a "longa noite de pedra" do franquismo. 

 

2. A eclosión republicana. 

Levou a unha meirande politización dos veciños, tanto nas eleccións municipais, como nas xerais. 

Os mitins convértense en algo habitual. 

Debúxanse claramente os dous bandos. A dereita, arredor do Casino (monárquicos e CEDA) e a 
esquerda, maioritariamente republicana con grupos socialistas e galeguistas, que funda como 
réplica ao centro social das dereitas, o Casino Republicano. 

O sindicalismo obreiro, estimulado polas peonadas en obras públicas, medra axiña e funda o seu 
primeiro centro social en Outeiro, o chamado "A Rusia Pequena". 

O 18 de xullo a esquerda mobilízase e constitúe un Comité Popular, en defensa da república, 
convertendo a reitoral en "Casa del Pueblo". Chega, mesmo, a se apoderar do coche e da radio 
local, tentando mobilizar aos de Vimianzo. Pero todo foi inútil. 

O trunfo do alzamento en Galicia significaría a morte, con ou sen proceso, dos máis destacados 
republicanos (Carracedo, Carballo, Balsas, Chuca...) 

  

3. Franquismo.  

Deste período non hai que subliñar senón fame e miseria, coa breve reactivación mineira de 
Wolfram en "Brañas Verdes".  

Dende o punto de vista administrativo habería que destacar a separación de Camelle, parroquia 
de seu, dende 1964, e antes integrada na de Porto do Porto. E dende o urbanístico, o 
derrubamento nos anos cincuenta da capela de San Roque e da parroquial de Ponte do Porto, e o 
desenvolvementismo dos anos sesenta-setenta, que inaugurou o caos urbanístico que hoxe 
caracteriza a comarca.  
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SAN PEDRO DE PORTO, ANEXO DE SAN CRISTOBO DE CARNES. 

Esta felegresía tiene viente y nueve feligreses. Los (fol 348, v.) fructos se hazen quatro partes: la 
una y un dezmero llieva la cura y las tres, por sincura, Sancho Lopez de Leis, rector de Santa 
Mariña de Parada, en Cornado. La parte de la cura vale veinte cargas de todo pan. Presentación 
de San Martín; la sincura es de presentación de legos. La fábrica tiene trece ferrados de trigo de 
renta y siete pieças de ganado. Hay una hermita de San Roque; hay otra hermita junto al mar de 
Santi Spiritus de Camelles; hay otra de San Bartolomé, junto a la marina, cuya propiedad es del 
monasterio de Sant Martín. Llevan los diesmos los herederos de Fernando de Leis. Al Retor dan 
un azumbre de miel. El retor Lope Vázquez hizo donaçión ante el señor arçobispo don Juan de 
San Clemente, de buene memoria, de su casa, molino, su huerta y demás propiedad que allí tenía 
para todos los retores subçesores, con cargo de una misa cada semana y un responso cada 
domingo. Hiçolo en quince de abril de mill y quinientos y noventa y siete. 

Esta felegresía está junto a la puente de Porto. A la entrada del tosto tiene el retor una casa con 
unha huerta apacible por la qual pasa un riachuelo que va a dar al braço de mar questá allí junto y 
quando crece el mar sube la creciente por el mismo riachuelo questá en la huerta del retor, en que 
hay muy buenos naranjos. Es jurisdición del Conce de Altamira. 

 

 SAN JORJE DE BURIA 

Esta felegresía es de la diócis de Mondoñedo y a ruego y con comisión de los señores obispos, la 
visitan los visitadores dete arçobispado. Tiene çinquenta feligreses. Los fructos se hazen quatro 
partes: la una la cura y la otra el licenciado de Mellide, por su arcidianazgo, y los dos quartos (fol. 
349, r.) llievan unos legos. Vale la parte del retor veinte y seis ducados. La fábrica no tiene renta 
sino es media casa que le dió Pedro de Calvo, rector de San mamed de Bamiro. Hay una hermita 
de Nuestra Señor del Monte. En lo alto tiene cantidad de caveças de ganado. 

 

 SANTA MARIA DE JABIN 

Esta felegresía tiene veinte y tres feligreses. Los fructos todos a la cura, porque una sincura que 
tenía el dotor Pedro López de Lugo se unió a la cura, que valdrá todo veinte y cinco cargas de 
todo pan. Presentación del monasterio de San Martín. La fábrica tiene de renta de unas leiras seis 
ferrados y medio de trigo. 

 

 SANTIAGO DE SEREIJA 

Esta felegresía tiene veinte y dos feligreses. Los fructos todos a la cura que valdrán veiten cargas 
de pan y el anexo San Martiño de Carantoña rentarán otro tanto, paga nueve cargas de 
padronazgo a Jorje Vázques de Acosta y San Jurjo de Carantoña que presentan ambos el 
beneficio. La fábrica tiene siete ferrados de trigo de renta y ciertas pieças de ganado (fol. 349, v.). 

 

 

      



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CAMARIÑAS 
___________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

consultora galega s.l.                                                              Memoria Informativa 

39

2.2. A DEMOGRAFÍA DE CAMARIÑAS. 

O termo municipal de Camariñas conta, segundo os datos do Censo Oficial de Poboación e 
Vivendas do INE do ano 2001, con 6.747 habitantes, e, segundo os datos do Nomenclátor do 
INE do ano 2007, a cifra diminúe a 6.275 habitantes, polo que se constata unha dinámica 
negativa no conxunto municipal. 

A poboación do concello de Camariñas supón un 31% da poboación da comarca da Terra de 
Soneira, o 0,6 % da poboación provincial e o 0,2% da poboación total de Galicia. Camariñas 
forma parte da comarca da Terra de Soneira, na que tamén se inclúen os concellos de 
Vimianzo e Zas: o conxunto da poboación destes concellos é de 20.188 habitantes no 2007.   

Dos tres concellos que integran a comarca da Terra de Soneira o máis poboado é Vimianzo, 
sendo tamén o máis extenso, con 187,4 km2, fronte aos 51,9 de Camariñas, que é o menor en 
extensión e segundo máis poboado. A densidade de poboación da comarca é moi baixa, pois 
sitúase preto dos 50 hab/km2 (54,2), que se multiplica por un pouco máis do dobre na 
densidade de Camariñas (124,6 hab/km2). 

O concello de Camariñas é un dos 59 concellos da provincia da Coruña que se agrupan por 
baixo dos 7.000 habitantes, que supón un 64,4 % do total, que condiciona as dinámicas 
sociodemográficas dos mesmos. 

O concello de Camariñas está constituído por catro parroquias: Camariñas (San Xurxo), 
Camelle (Divino Espírito Santo), Ponte do Porto, A (San Pedro) e Xaviña (Santa María). Destas 
parroquias a máis poboada é Camariñas, con 2.863 habitantes no 2001 e 2.758 no 2007. O 
conxunto das parroquias do concello ten unha poboación intermedia e con tendencia negativa. 

2.2.1. A COMARCA. 

A comarca da Terra de Soneira constitúese cun total de tres concellos, na que un 31% da 
poboación pertence ao concello de Camariñas. O resto das porcentaxes sitúanse nos 
extremos da comarca e van do mínimo de Zas, co 27%, ao máximo de Vimianzo, co 42%. 

Comarca da Terra de Soneira. 
% de poboación por concellos (2007)

Camariñas
31%

Vimianzo
42%

Zas
27%

 
Por outra banda, as superficies municipais son máis parellas, sendo a superficie de Camariñas 
un 14% do total comarcal. O concello menos extenso é Camariñas, e o máis extenso é 
Vimianzo, cun 50% do total comarcal. Con estes datos, pódese indicar que as densidades de 
poboación son moi baixas, sendo Camariñas unha excepción. 

Na gráfica que segue pódese apreciar claramente como o concello de Camariñas ten unha 
densidade de poboación (120,9 hab/km2) bastante máis elevada que a do resto dos concellos, 
onde destaca Zas, por ter a densidade de poboación máis baixa (41,7). 
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Densidades de poboación dos concellos
 da comarca da Terra de Soneira (2007)

44,6 41,7

120,9

Hab/km2

Camariñas Vimianzo Zas
 

A partires de 1981, as densidades dos concellos presentan tendencias similares cara un 
descenso moderado e continuo, máis forte entre 1981 e 1991, e que se fai constante entre 
1991 e 2007. A evolución comarcal mantén a tónica dos concellos, namentres a provincial ten 
unha tendencia positiva, aínda que cun aumento moi suave, e a galega ten unha tendencia ao 
estancamento, con descenso entre 1981 e 1991 e aumento entre 1991 e 2007. 

Densidade 
de poboación Extensión 1981 1991 2001 2007 

Camariñas 51,9 131,4 133,5 130,0 120,9 

Vimianzo 187,4 50,0 45,0 46,9 44,6 

Zas 133,2 54,7 49,2 46,2 41,7 

Terra de 
Soneira 372,5 68,3 64,2 63,6 54,2 

A Coruña 7.950,4 136,3 138,0 139,4 142,5 

Galicia 29.574,4 93,1 92,0 92,4 93,7 

 

Na seguinte gráfica detállase a representación e a evolución destas densidades nos últimos 27 
anos, nos concellos da comarca da Terra de Soneira.  
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Evolución da densidade de poboación por concellos (1981-2007)
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2.2.2. A EVOLUCIÓN DO CONXUNTO MUNICIPAL (1900-2007). 

O crecemento do concello de Camariñas entre 1900 e 2007 é, en termos xerais, positivo, pero 
hai que salientar que entre 1900 e 1970 prodúcese un aumento de poboación, interrompido 
brevemente entre 1940 e 1950 por un lixeiro decrecemento, e que a partir de 1970 se produce 
un descenso xeral ata 2007, aínda que entre 1981-1991 se produce un leve ascenso. 

No seguinte cadro indícanse os totais de poboación dos concellos da comarca da Terra de 
Soneira entre 1900 e 2007. 

  1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2007 

Camariñas 4.153 4.591 5.042 5.288 5.729 5.707 6.269 7.865 6.818 6.930 6.747 6.275 

Vimianzo 8.637 8.767 9.391 9.222 10.131 10.678 9.803 10.170 9.365 8.433 8.787 8.364 

Zas 5.691 5.949 6.177 6.275 7.171 8.004 8.098 8.481 7.285 6.560 6.160 5.549 

Terra de 
Soneira 18.481 19.307 20.610 20.785 23.031 24.389 24.170 26.516 23.468 21.923 21.694 20.188

 

No contexto comarcal, o concello de Camariñas é o único que aumenta a súa poboación, 
sendo o decrecemento demográfico a tónica para o resto dos concellos. Na seguinte gráfica 
pódese apreciar claramente a evolución, producíndose unha liña de tendencia descendente 
común dende 1970. 
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Evolución demográfica dos concellos da comarca (1900-2007)
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Na seguinte gráfica apréciase a porcentaxe de poboación no concello de Camariñas no 
conxunto comarcal, supoñendo o 32% do total para os datos de poboación a 01/01/2007, 
segundo os datos do Padrón Municipal de Habitantes do INE. 

Porcentaxes de poboación (2007)

Camariñas
32%

Comarca agás 
Camariñas

68%

 
No cadro que segue expóñense os datos de poboación por parroquias, segundo os censos 
dos anos 1981, 1991, 2001 e os datos do Nomenclátor do INE do ano 2007 para unha 
información máis completa. 

Poboación parroquias 1981 1991 2001 2003 2005 % 2005 

Camariñas 2795 3026 2863 2832 2806 43 

Camelle 1546 1581 1568 1513 1468 23 

Ponte do Porto 1411 1292 1308 1257 1219 19 

Xaviña 1066 1031 1008 995 974 15 

Totais  6818 6930 6747 6597 6467 100 
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%  por parroquias da poboación do concello de Camariñas 
(2007)

Camariñas
44%

Camelle
22%
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19%

Xaviña
15%

 

2.2.3. ETAPAS DA EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN DO CONCELLO. 

A evolución da poboación de Camariñas, no período que vai de 1900 a 2007, non é uniforme, 
polo que, para unha maior comprensión da realidade do concello, cómpre analizala e 
establecer unha serie de etapas que dan un maior significado aos datos actuais. 

O incremento bruto da poboación entre 1900 e o ano 2007 é de 2.122 habitantes, o que supón 
un 51,1%, é dicir que neste período a súa poboación multiplicouse por 0,7, mentres que a 
poboación comarcal rexistra un aumento do 9,5%, que supón un ascenso bruto de poboación 
de 1.757 habitantes, o que significa que a poboación se multiplicou por 0,9. 

Poboación 1900 2007 
incremento 

bruto 
incremento 

% 

Camariñas 4.153 6.275 2.122 51,1 

Terra de 
Soneira 18.431 20.188 1.757 9,5 

 

Na representación gráfica da poboación de Camariñas, segundo os datos censuais e os 
últimos do Nomenclátor do INE (2007), vense claramente dúas tendencias perfectamente 
definidas: unha tendencia positiva entre 1900 e 1970, con crecemento negativo entre 1940 e 
1950, e unha tendencia negativa entre 1970 e 2007, con crecemento positivo entre 1981 e 
1991. 

  1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2007

Camariñas 4.153 4.591 5.042 5.288 5.729 5.707 6.269 7.865 6.818 6.930 6.747 6.275

 

Incrementos 
porcentuais 

1900-
1910 

1910-
1920 

1920-
1930

1930-
1940

1940-
1950

1950-
1960

1960-
1970

1970-
1981

1981-
1991 

1991-
2001 

2001-
2007

Camariñas 10,5 9,8 4,9 8,3 -0,4 9,8 25,5 -13,3 1,6 -2,6 -7,0 

Terra de 
Soneira 4,1 6,2 0,8 9,9 5,5 -0,8 9,0 -10,7 -6,0 -0,9 -14,8
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Evolución demográfica do concello de Camariñas (1900-2007)
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Entre 1900 e 2007, as evolucións da poboación da comarca da Terra de Soneira e da 
poboación do concello de Camariñas teñen tendencias opostas: mentres que a poboación de 
Camariñas ten un comportamento ascendente, con crecemento entre 1900 e 1970 e 
decrecemento a partir de 1970, a poboación comarcal ten un comportamento descendente, 
con crecemento entre 1900 e 1950, e decrecemento a partir de 1950, cun período de 
crecemento entre 1960 e 1970. 

Evolución demográfica municipal e comarcal (1900-2007)
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Na seguinte gráfica detállanse, en porcentaxes, as variacións intercensuais das poboacións da 
comarca e do concello de Camariñas, dende 1900 ata 2007. 
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Variacións porcentuais das poboacións municipal e comarcal 
(1900-2007)
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Non obstante, cómpre analizar por etapas a evolución da poboación do concello de 
Camariñas, pois deste modo pódese entender mellor a dinámica municipal. Entre 1900 e 2007 
pódense establecer os seguintes períodos, baseados nos movementos migratorios, nos saldos 
vexetativos e nas circunstancias socioeconómicas: 

 

De 1900 a 1940: a constante da poboación municipal é de crecemento. Os valores de 
incremento medio en porcentaxes é do 8,4%, cun incremento maior no decenio 1900-1910, un 
10,5%. Non obstante, estes valores positivos van descendendo cara 1940, isto pódese explicar 
polos fluxos migratorios cara América, principalmente. 

Namentres, o conxunto comarcal tamén incrementa os seus efectivos, pero dun xeito menos 
pronunciado, cunha media do 5,3%, acadando o crecemento maior no decenio 1930-1940, cun 
9,9%, coa particularidade de que no período 1920-1930 se produce un descenso da 
poboación, ao igual que no concello de Camariñas. 

De 1941 ata 1960: neste período prodúcese un incremento da poboación, aínda que máis 
baixo que no período anterior (4,7% no concello e 2,3% na comarca).  

A evolución da poboación municipal é dun –0,4% entre 1940 e 1950 e dun 9,8% entre 1950 e 
1960, e na comarca un 5,5% e un –0,8%.  

De 1961 ata 1970: os anos sesenta supoñen un aumento da poboación municipal, acadando 
un incremento de poboación dun 25,5%, mentres que a poboación comarcal segue crecendo 
(9%), producíndose unha acentuación desta dinámica.  

De 1970 ata 2007: a partir de 1970 prodúcese un descenso continuo, tanto a nivel municipal 
como a nivel comarcal, aínda que é maior a nivel comarcal, cun –29,1%. Hai que destacar 
significativamente o período 1970-1981, no que se producen os descensos máximos desta 
evolución nos dous ámbitos: un –13,3% en Camariñas e un –10,7%  na comarca da Terra de 
Soneira. 

Dende 1991 ata 2007 o crecemento da poboación segue a ser negativo (-9,5 % no concello e 
–15,6 % na comarca), polo que a dinámica futura dos conxuntos municipais e comarcais teñen 
unhas expectativas desfavorables. 
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2.2.4. AS PARROQUIAS. 

Para analizar polo miúdo a dinámica da poboación do concello, é conveniente aproximarse aos 
datos de poboación das parroquias, sendo esta a división histórica e tradicional no noso país.  

O total do termo municipal de Camariñas presenta unha dinámica negativa entre 1981 e 2007. 
No caso das parroquias, a dinámica tamén é negativa e ademais bastante homoxénea, polo 
que se pode dicir que teñen un comportamento asimilable ao conxunto municipal. 

O principal elemento que marca a evolución dos núcleos de poboación do conxunto municipal 
é o factor rural, e para facer unha aproximación da mesma tomáronse como fonte os datos de 
poboación por parroquia do Censo de Poboación e Vivendas do INE dos anos 1981, 1991 e 
2001 e os datos do Nomenclátor do INE para o ano 2007, para unha información máis 
completa da evolución demográfica do concello. 

Na seguinte gráfica represéntanse as liñas xerais das parroquias de Camariñas. Hai que 
resaltar que no ano 2007 só a parroquia de Camariñas supera os 2.000 habitantes (2.758) e 
que superan os 1.000 habitantes, ademais da citada, as parroquias de Camelle (1.403) e a da 
Ponte do Porto (1.168), quedando por baixo dos 1.000 habitantes Xaviña, a parroquia restante 
(946). 

Evolución demográfica por parroquias (1981-2007)
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No seguinte cadro, detállanse os incrementos porcentuais de poboación, segundo os datos 
censuais dos anos de referencia e o Nomenclátor do INE do ano 2007. 

Poboación parroquias 1981 1991 2001 2007 

Camariñas 2.795 3.026 2.863 2.758 

Camelle 1.546 1.581 1.568 1.403 

Ponte do Porto 1.411 1.292 1.308 1.168 

Xaviña 1.066 1.031 1.008 946 

Totais  6.818 6.930 6.747 6.275 

. 
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2.2.4.1. San Xurxo de Camariñas. 

A parroquia de San Xurxo de Camariñas presenta signos negativos de crecemento, como se 
pode ver na gráfica, sendo a parroquia do concello que menos poboación perde neste 
intervalo. No período 1981-2007 o comportamento total é negativo, nunha porcentaxe do 1,3%, 
que, en valores absolutos, é un decrecemento de 37 habitantes; sendo o comportamento por 
décadas censuais de 8,3% entre 1981 e 1991, do –5,4% entre 1991 e 2001, e para o período 
entre 2001 e 2007 do –3,7%. San Xurxo de Camariñas supón no ano 2007 o 44% da 
poboación municipal, sendo, xunto co Divino Espírito Santo de Camelle, as parroquias máis 
poboadas, e o 21% da superficie do concello, sendo a segunda parroquia máis extensa. 

Evolución demográfica da parroquia de Camariñas (1981-2007)
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No seguinte cadro indícanse os datos referidos a esta parroquia e ao total do concello, para 
unha mellor comprensión da tendencia parroquial. Os valores porcentuais, tanto negativos 
como positivos, son máis elevados na parroquia entre 1981 e 2001, e no concello entre 2001 e 
2007, con diferenzas pouco significativas entre ambos territorios e con porcentaxes pouco 
importantes. 

Incremento porcentual 
Poboación parroquias 

1981-
1991 

1991-
2001 

2001-
2007 

Camariñas 8,3% -5,4% -3,7% 

Totais  1,6% -2,6% -7,0% 

2.2.4.2. Divino Espírito Santo de Camelle. 

A parroquia do Divino Espírito Santo de Camelle presenta signos negativos de crecemento, 
como se pode ver na gráfica. No período 1981-2007 o comportamento total é negativo, nunha 
porcentaxe do –9,2%, que, en valores absolutos, supón un descenso de 143 habitantes; sendo 
o comportamento por décadas censuais de 2,3% entre 1981 e 1991, do –0,8% entre 1991 e 
2001 e para o período entre 2001 e 2007 do –10,5%. O Divino Espírito Santo de Camelle 
supón no ano 2007 o 22% da poboación municipal e o 19% da superficie do concello, sendo a 
segunda parroquia menos extensa do concello e a segunda máis poboada. 
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Evolución demográfica da parroquia de Camelle (1981-2007)
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No seguinte cadro pódese apreciar como os valores porcentuais son lixeiramente máis 
elevados na parroquia que no total municipal, agás no período 1991-2001, onde a porcentaxe 
municipal é máis elevada que a parroquial, aínda que con valores pouco significativos. 

Incremento porcentual 
Poboación parroquias

1981-
1991 

1991-
2001 

2001-
2007 

Camelle 2,3% -0,8% -10,5% 

Totais  1,6% -2,6% -7,0% 

2.2.4.3. San Pedro da Ponte do Porto. 

A parroquia de San Pedro da Ponte do Porto é a parroquia que perde máis poboación neste 
intervalo, tendo unha tendencia negativa no conxunto temporal desta análise. A porcentaxe é 
do -17,2%. A perda bruta de poboación neste período é de 243 habitantes. San Pedro da 
Ponte do Porto supón o 19% da poboación do concello, sendo a segunda parroquia menos 
poboada, e o 16% da extensión do territorio municipal, sendo a parroquia menos extensa.   

Evolución demográfica da parroquia da Ponte do Porto (1981-2007)
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No seguinte cadro pódese ver que os valores porcentuais parroquiais son inferiores ao total 
municipal nos períodos 1981-1991 e 2001-2005, e no período 1991-2001 a porcentaxe 
municipal é inferior, aínda que en tódolos casos as diferenzas son pouco importantes. 

Incremento porcentual 
Poboación parroquias 

1981-
1991 

1991-
2001 

2001-
2007 

Ponte do Porto -8,4% 1,2% -10,7% 

Totais 1,6% -2,6% -7,0% 

2.2.4.4. Santa María de Xaviña. 

A parroquia de Xaviña ten un saldo de –11,3%, o que en valores absolutos, supón unha perda 
de 120 habitantes. Na seguinte gráfica apréciase claramente como a tendencia negativa é 
constante e progresiva ao longo de todo o intervalo. No ano 2007 Xaviña supón o 15% da 
poboación municipal, sendo a parroquia menos poboada, e o 44% da superficie do concello, 
sendo a parroquia máis extensa. 

Evolución demográfica da parroquia de Xaviña (1981-2007)
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No seguinte cadro pódese apreciar que os valores porcentuais parroquiais, agás no período 
1981-1991, son máis baixos que o conxunto municipal, reforzando a tendencia xeral de 
descenso demográfico desta parroquia e do concello neste período. Salienta, como nas outras 
parroquias, a escasa diferenza entre as porcentaxes parroquial e municipal e a súa pouca 
importancia.   

Incremento porcentual 
Poboación parroquias 

1981-
1991 

1991-
2001 

2001-
2007 

Xaviña -3,3% -2,2% -3,4% 

Totais  1,6% -2,6% -4,1% 

2.2.4.5.  Conclusións. 

A poboación do concello de Camariñas supón o 31% da poboación da comarca da Terra de 
Soneira, o 0,6% da poboación da provincia da Coruña e o 0,2% da poboación total de Galicia 
no ano 2007.  

O conxunto das parroquias do Concello teñen nos últimos 25 anos unha poboación baixa con 
tendencia xeral regresiva, dando ao conxunto municipal un perfil de recesión. 
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Entre 1900 e 2007 a evolución da poboación do concello de Camariñas ten unha tendencia 
ascendente e da poboación da comarca da Terra de Soneira é descendente. O incremento 
bruto entre 1900 e 2007 é 2.122 habitantes, que supón un aumento do 51,1%, o que indica 
que neste período a poboación multiplicouse por 0 

7, mentres que a poboación comarcal medra un 11,5%, o que supón un ascenso bruto de 
poboación de 1.757 habitantes, que indica que a poboación se multiplicou por 0,9. No contexto 
comarcal, o concello de Camariñas participa do crecemento demográfico como tónica xeral. 

O conxunto municipal perde un 20,2% da súa poboación no período 1970-2007. 

2.2.5. A ESTRUTURA DA POBOACIÓN. 

A pirámide de poboación de Camariñas do ano 2007 ofrece unha imaxe global dos habitantes 
do concello na actualidade. A estrutura da pirámide permite analizar esta situación e as 
posibles situacións futuras definidas ou observables pola análise da figura. A través da 
pirámide pódese entender dun xeito máis pormenorizado a evolución pasada da poboación 
municipal e a posible evolución no futuro. 

Pirámide de poboación do concello de Camariñas (2007)
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A pirámide de poboación de Camariñas correspóndese co perfil do tipo de pirámide en urna: 
cunha base máis estreita que o corpo central e unha cúspide estreita. 

A base estreita, especialmente no tramo 0-14 anos, máis nas mulleres, explícase pola baixa 
taxa de natalidade entre 1993-2007. 

O corpo central, especialmente o grupo de idade comprendido entre os 35 e 55 anos, está 
influído polo forte crecemento demográfico producido neste concello entre 1950 e 1970. 

A cúspide, especialmente a partir dos 75 anos, estréitase debido a unha poboación máis  
escasa, cunha maior esperanza de vida nas mulleres. Hai que salientar o grupo de idade 70-
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74 anos, máis ancho que os inmediatos debido a un maior crecemento demográfico entre 1930 
e 1940. 

Á vista desta información, hai que ter en conta servizos e equipamentos para unha cantidade 
de poboación media, cunha forte presenza de maiores e de adultos maduros, que actualmente 
teñen unha elevada esperanza de vida. 

A poboación de Camariñas localízase en maior medida na parroquia de Camariñas, onde se 
produce a máxima ocupación do solo do concello. No 2007, esta poboación supón o 44% dos 
habitantes municipais e o 21% da súa superficie, resultando unha densidade de poboación de 
255,6 hab/km2, sendo a media galega de 93,7.   

No seguinte cadro detállanse, a poboación municipal no 2007 por parroquias, as superficies 
que ocupan, e as porcentaxes correspondentes para unha información máis pormenorizada. 

Concello de Camariñas 
Poboación parroquias 

Superficie 
(Km²) 

Hab 
(2007) 

 
Densidade 
(Hab/km²) 

% 
territorio 
municipal 

% 
poboación 

(2007) 

Camariñas 10,79 2.758 255,6 21% 44% 

Camelle 9,65 1.403 145,4 19% 22% 

Ponte do Porto 8,45 1.168 138,2 16% 19% 

Xaviña 22,90 946 41,3 44% 15% 

Totais  51,90 6.275 120,9 100% 100% 

 

A poboación de Camariñas, segundo a idade media, presenta un perfil adulto medio cunha 
media de idade de 45 anos, sendo de 43,3 para os homes e de 46,6 anos para as mulleres. 
Esta diferenza explícase pola maior presenza de mulleres na estrutura piramidal, debido a que 
teñen unha esperanza de vida maior. 

No seguinte cadro detállase a idade media por concellos da comarca da Terra de Soneira, así 
como a do municipio de Camariñas, segundo datos do IGE do ano 2007. Do conxunto 
comarcal, é Zas o concello coa media de idade máis alta, por riba das medias comarcal, 
provincial e galega, e Camariñas o da media máis baixa, que está por baixo da media 
comarcal e por riba da provincial e da galega. 

  

Idade 
media 

poboación

Idade 
media 
homes 

Idade 
media 

mulleres 

Camariñas 45,0 43,3 46,6 

Vimianzo 46,0 44,0 47,9 

Zas 47,2 45,2 49,1 

Terra de Soneira 46,0 44,1 47,9 

A Coruña 44,0 42,3 45,6 

Galicia 44,4 42,7 46,0 

 

Na seguinte gráfica detállanse as porcentaxes de poboación municipal por grandes grupos de 
idade, segundo datos do INE do ano 2007. O 12% da poboación ten menos de 16 anos, o 66% 
está entre 16-64 anos, e o 22% ten 65 e máis anos: destes datos pódese extraer que a 
porcentaxe de anciáns (65 e máis anos) e a da poboación infantil e xuvenil (0 -15 anos) son 
moi inferiores ao grupo dos adultos (16-64 anos),  o que indica un proceso de relativa madurez 
da poboación. 
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Poboación de Camariñas por grandes grupos de idade (2007)

12%

66%

22%

0-15 anos

16-64 anos

65 e máis anos

 
No seguinte cadro expóñense as porcentaxes de poboación das parroquias de Camariñas por 
grandes grupos de idade, segundo datos do IGE, que utiliza como fonte o Censo de Poboación 
e Vivendas do INE do 2001. 

Parroquias 
% de poboación  

< de 16 anos 
% de poboación 

16-64 anos 
% de poboación 
65 e máis anos 

Camariñas 15,0 69,1 15,9 

Camelle 14,0 64,4 21,6 

Ponte do Porto 12,2 61,0 26,8 

Xaviña 12,2 62,0 25,8 

 

Para unha mellor comprensión destes datos, represéntanse graficamente a continuación,  
resaltando que a poboación de menos de 16 anos é a que supón unha porcentaxe menor en 
tódalas parroquias, seguida da poboación de 65 e máis anos, sendo a poboación de 16 a 64 
anos a que supón unha porcentaxe maior en tódalas parroquias.  

% de poboación das parroquias de Camariñas
 por grandes grupos de idade (2001)

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Camariñas Camelle Ponte do Porto Xaviña

% de poboación   < de 16 anos % de poboación  16-64 anos

% de poboación 65 e máis anos
 

Segundo os datos do Censo de Poboación e Vivendas do INE do ano 2001, o estado civil da 
poboación de Camariñas é o seguinte: un 49% da poboación está casada, un 40% casados, 
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un 9% viúvos, e tan só un 1% separados e divorciados. Na seguinte gráfica represéntanse 
estas porcentaxes para maior información.  

Estado civil da poboación de Camariñas (2001)

40%

49%

0%1% 1%
9%

Solteiros

Casados
Viúvos

Separados

Divorciados 
Non consta

 
Segundo datos do Padrón Municipal de Habitantes do INE do 2007, o 80,3% da poboación de 
Camariñas naceu no propio concello (máis de ¾ da poboación do concello naceu nel) e un 
11,1% naceu noutro concello da mesma provincia, cifra máis baixa que a comarcal, provincial 
e galega. Tan só un 0,8% naceu noutro concello galego non coruñés, un 1,3% noutro lugar do 
estado español e un 6,5% nun país estranxeiro. 

  
No concello 

de residencia 

Noutro concello 
da mesma 
provincia 

Noutra 
provincia 
de Galicia

Noutra 
comunidade 
autónoma 

No 
estranxeiro

Camariñas 80,3% 11,1% 0,8% 1,3% 6,5% 

Vimianzo 76,2% 16,0% 0,8% 1,0% 6,0% 

Zas 78,0% 16,5% 0,6% 0,5% 4,4% 

Terra de 
Soneira 78,0% 14,6% 0,8% 0,9% 5,7% 

A Coruña 55,1% 27,4% 6,6% 4,9% 6,0% 

Galicia 59,5% 22,8% 6,4% 4,9% 6,4% 

2.2.6. MOVEMENTOS  NATURAIS DA POBOACIÓN. SALDOS, TAXAS E ÍNDICES. 

Segundo os datos do INE do 2007, o concello de Camariñas ten máis defuncións que 
nacementos, dando como resultado un saldo vexetativo negativo de 24 persoas, compartindo 
a mesma tendencia demográfica que Galicia. 

No conxunto de concellos da comarca da Terra de Soneira, o saldo vexetativo tamén é 
negativo (-128 persoas), o que indica unha tendencia demográfica regresiva, na que 
Camariñas é concello con menor saldo vexetativo negativo. Os saldos vexetativos responden á 
tónica regresiva dos conxuntos provincial e galego. 
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  Poboación Nacementos Defuncións Matrimonios 
Saldo 

vexetativo 

Camariñas 6.275 39 63 24 -24 

Vimianzo 8.364 38 101 24 -63 

Zas 5.549 28 69 10 -41 

Terra de 
Soneira 20.188 105 233 58 -128 

A Coruña 1.132.792 8.979 11.750 4.673 -2.771 

Galicia 2.772.533 21.670 29.799 10.797 -8.129 

 

No seguinte cadro preséntase a relación dos principais indicadores dos movementos de 
poboación (taxa bruta de natalidade, de mortalidade e taxa de nupcialidade, así como o índice 
de avellentamento, o número medio de fillos por muller ou índice sintético de fecundidade, e a 
idade media de maternidade) para os valores da provincia da Coruña, así como os que 
corresponden ao total galego, aos valores medios da comarca, aos concellos que integran a 
comarca e aos valores do concello de Camariñas, segundo datos do IGE do 2006. 

  
Taxa 

bruta de 
natalidade 

Taxa bruta 
de 

mortalidade

Índice de 
avellentamento

Idade media 
á 

maternidade

Índice 
sintético de 
fecundidade 

Taxa bruta 
de 

nupcialidade

Camariñas 5,4 10,4 128,8 29,4 0,9 2,8 

Vimianzo 6,3 11,3 148,7 30,9 0,9 2,3 

 Zas 5,3 13,3 185,7 31,4 0,8 1,9 

Terra de 
Soneira 5,7 11,7 151,3 30,6 0,9 2,3 

   A 
Coruña 7,9 10,1 128,1 31,5 1 4,2 

Galicia 7,7 10,6 133,5 31,3 1 4 

 

A taxa bruta de natalidade en Camariñas no 2006 é de 5,4, é dicir, prodúcense 5,4 
nacementos por cada 1.000 habitantes do concello, cifra máis baixa que a taxa bruta de 
mortalidade (10,4),  o que segue a tendencia dos valores do resto dos concellos e dos totais 
comarcal, provincial e galego.  

No referente ao índice de avellentamento, que mide a porcentaxe de poboación de 65 e máis 
anos pola poboación de 0 a 14 anos, Camariñas ten un valor medio, debido a que hai 128,8 
vellos por cada 100 mozos, preto dos índices dos concellos da comarca, dos valores da 
comarca (151,3) e dos valores provincial (128,1) e galego (133,5). 

Os valores da idade media á maternidade de Camariñas, os concellos da comarca, o total 
comarcal,  provincial e galego sitúanse próximos aos 30 anos, sendo o valor máis baixo para o 
concello de Camariñas (29,4) e o máis alto para o concello de Zas (31,4), este último incluso 
superior aos valores comarca e galego. Así, Camariñas mantén a tónica xeral dos últimos anos 
en Galicia, atrasando a chegada de fillos, ben pola constitución tardía dos novos fogares, polas 
dificultades laborais da parella ou a falla de apoios institucionais para favorecer a conciliación 
de vida laboral e familiar.  

O número medio de fillos por muller mantén a mesma tónica en Camariñas, así como na 
provincia da Coruña, na comunidade autónoma galega, na Terra de Soneira, e tamén no resto 
dos concellos da comarca, con valores próximos a un fillo por muller, sendo o valor máis baixo 
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o do concello de Zas (0,8) e o máis alto o da provincia da Coruña e o galego (1,0), aínda que 
moi lonxe da cifra de 2,1 fillos por muller, que garanten o relevo xeracional. 

Na taxa bruta de nupcialidade (número de matrimonios por cada mil habitantes), Camariñas 
sitúase nun 2,8 por mil, similar ao valor da comarca (2,3) e algo máis lonxe das cifras da media 
galega (4,0) e da provincial coruñesa (4,2). De tódolos xeitos, actualmente o índice de 
nupcialidade pode non axustarse ás consecuencias esperadas destas unións formais, xa que 
cada vez están máis estendidas as unións consensuais sen vínculo legal, que non están 
rexistrados nos datos estatísticos estándares. 

Índice de dependencia: hai moita diferenza entre os valores do 2001 e do 2007, tomados do 
Anuario Social de España de La Caixa do ano 2004 para os datos do 2001 e dos Indicadores 
de Poboación do IGE para o ano 2007, tal como se representa no seguinte cadro, 
producíndose un forte ascenso Neste índice indícase porcentualmente o peso da poboación 
inactiva (nenos e maiores) respecto da poboación potencialmente activa: Camariñas presenta 
un índice de dependencia máis baixo que o comarcal, pero máis alto que o provincial e o 
galego. Se o comparamos cos valores dos outros concellos da comarca no ano 2007, 
Camariñas sitúase nunha posición intermedia entre o 62,7 de Vimianzo e o 66,7% de Zas. 

Índice de 
dependencia (%) 2001 2007

Camariñas 48,6 63,1

Vimianzo 49,7 62,7

Zas 51,8 66,7

Terra de Soneira 50,0 63,9

Coruña (A) 45,0 57 

GALICIA 48,3 60,1

 

Nos seguintes cadros detállase unha serie de índices referidos á poboación que leve dun xeito 
ou doutro a valorar o estado de estrutura da poboación e as súas posibles tendencias nos 
vindeiros anos: índice de infancia, de xuventude, de dependencia infantil, de dependencia de 
maiores, de vellez, de senectude e de avellentamento, tanto para o concello de Camariñas 
como para os concellos que integran a comarca da Terra de Soneira, así como os valores 
medios  comarcal, provincial e galego, nos anos 2001 e 2002, tomados do Anuario Social de 
España de La Caixa  do ano 2004. 

2001 (%) 
Índice de 
infancia  

Índice de 
xuventude 

Índice de 
dependencia 

infantil 

Índice de 
dependencia 

maiores 

Índice 
de 

vellez
Índice de 

senectude 
Índice de 

avellentamento

Camariñas 13,3 21,3 19,7 28,9 19,4 10,1 146,8 

Vimianzo 12,2 21,8 18,3 31,4 21,0 10,8 171,3 

Zas 10,8 20,6 16,4 35,4 23,3 13,9 216,1 

Terra de 
Soneira 12,1 21,2 18,1 31,9 21,2 11,6 178,1 

Coruña (A) 11,5 22,3 16,7 28,4 19,6 11,2 169,9 

GALICIA 11,7 22,0 17,4 30,9 20,8 11,9 177,3 
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2002 (%)  
Índice de 
infancia 

Índice de 
xuventude 

Índice de 
dependencia 

infantil 

Índice de 
dependencia 

maiores 

Índice 
de 

vellez 
Índice de 

senectude 
Índice de 

avellentamento 

Camariñas 12,7 20,5 19,1 31,1 20,7 9,5 162,8 

Vimianzo 11,7 21,3 17,5 32,6 21,7 11,8 185,8 

Zas 10,6 20,2 16,2 37,0 24,1 13,8 228,7 

Terra de 
Soneira 11,7 20,7 17,6 33,6 22,2 11,7 192,4 

Coruña (A) 11,5 21,7 16,7 29,1 20,0 11,2 174,1 

GALICIA 11,6 21,5 17,2 31,5 21,2 11,9 182,8 

 

Os índices de dependencia son bastante elevados, pois a poboación inactiva e con 
requirimentos de atención moi específicos, como a infancia e a vellez, están condicionadas por 
unha poboación en regresión. Esta situación terá que ser afrontada en Camariñas con axudas 
ás familias endóxenas, buscando que as familias novas se queden no concello e que as vellas 
sigan permanecendo, mediante servizos e equipamentos axeitados ás novas necesidades das 
familias no seu contorno habitual, procurando que a calidade residencial e ambiental sexan os 
principais factores de reclamo, sen esquecer o desenvolvemento de actividades económicas 
que permitan que a poboación permaneza neste concello. 

O índice de infancia mídese polo número de nenos entre 0 e 14 anos por cada 100 anos. 
Camariñas conta cun índice de infancia no ano 2002 do 12,7%, máis alto que os valores das 
medias comarcal, provincial e galega e que os valores dos outros concellos. 

O índice de dependencia infantil mide o número de nenos entre os 0 e 14 anos por cada 100 
adultos en idade de traballar (15-64 anos). O índice de Camariñas é de 19,7 en 2001 e de 19,1 
en 2002, valores lixeiramente superiores que os valores da media comarcal, provincial e 
galega e que os valores dos outros concellos. 

O índice de xuventude indica a porcentaxe de mozos entre 15 e 29 anos sobre a poboación 
total. No 2002 en Camariñas ese índice é do 20,5%, valor moi similar á media comarcal e 
lixeiramente inferior á media provincial e á galega. 

Polo tanto, Camariñas é un dos concellos do conxunto comarcal de poboación cunha 
poboación nova pouco importante, condicionada pola regresión e polo avellentamento da 
poboación. 

No seguinte cadro detállanse, segundo datos tomados do Anuario Social de España de La 
Caixa do ano 2004 e do Atlas Socieconómico de Galicia Caixanova do ano 2007, o índice de 
estrutura da poboación en idade potencialmente activa e o índice de reemprazo da poboación 
potencialmente activa, valores moi útiles para proxectar o futuro próximo das necesidades da 
poboación municipal. 

% 

Índice 
estrutura 

poboación en 
idade 

potencialmente 
activa (2001) 

Índice 
estrutura 

poboación en 
idade 

potencialmente 
activa (2006) 

Índice 
reemprazo da 
poboación en 

idade 
potencialmente 
activa (2001) 

Índice 
reemprazo da 
poboación en 

idade 
potencialmente 
activa (2006) 

Camariñas 116,4 94 125,5 92,5 
Vimianzo 108,2 95,6 117,3 77,9 

Zas 110,3 90,4 115,1 90,9 
Terra de Soneira 111,6 93,7 119,3 85,7 

   Coruña (A) 118,2 104,4 126,9 88,3 
GALICIA 117,2 105,6 121,6 91,5 
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O índice de estrutura da poboación en idade potencialmente activa é a poboación 
potencialmente activa (de 15 a 39 anos) sobre a poboación de 40 a 64 anos. No ano 2006 o 
concello de Camariñas ten máis de 100 (125,5) mozos potencialmente activos por cada 100 
activos entre os 40 e 64 anos, valor alto a nivel estatístico, superior aos valores dos concellos 
da comarca e do conxunto galego, e lixeiramente inferior ao valores provincial (126,9). 

No referente ao índice de reemprazo de poboación en idade potencialmente activa, que é a 
poboación de 15 a 24 anos sobre a poboación de 55 a 64 anos, no ano 2006 o concello de 
Camariñas ten o valor máis alto dos concellos da Terra de Soneira, xa que hai 92,5 mozos 
entre os 15 e os 24 anos por cada 100 veciños entre os 55 e os 64 anos. Con respecto aos 
valores comarcal, provincial e galego, é un chisco máis alto que todos eles: así pois, 
Camariñas ten valores esperanzadores para a renovación da súa poboación. 

2.2.7. MOVEMENTOS MIGRATORIOS. 

Para analizar os movementos migratorios de Camariñas tómanse como fonte os datos do Atlas 
Socioeconómico de Galicia Caixanova (2007),  que se basean na Estadística de Variaciones 
Residenciales do 2006 do INE, referidos á inmigración interior, que son as altas no Padrón 
Municipal de Habitantes dende outras provincias do estado español, á inmigración exterior, 
que son as altas rexistradas no padrón procedentes do estranxeiro, e á emigración interior, 
que son as baixas no padrón pola saída de residentes a outros municipios españois. 

No seguinte cadro, detállanse os totais de poboación referidos á inmigración interior por sexo 
e grupos de idade  para  cada un dos concellos da comarca,  e para os totais comarcal, 
provincial e galego. 

Inmigración 
interior Total Homes Mulleres

0-14 
anos 

15-29 
anos 

30-64 
anos 

65 e 
máis 

Camariñas 133 65 68 26 40 63 4 

Vimianzo 133 67 66 12 38 73 10 

Zas 49 28 21 6 9 28 6 

Terra de Soneira 315 160 155 44 87 164 20 

Coruña (A) 12.051 6.143 5.908 1.579 2.953 4.883 2.636 

GALICIA 19.934 10.306 9.628 2.829 6.194 9.262 1.649 

 

O 68% da inmigración interior de Camariñas procede de Galicia, é dicir que hai 90 habitantes 
procedentes doutros concellos de Galicia, un 11% procede de Canarias (14), un 10% de 
Cataluña (13), e o 11% restante distribúese entre Baleares, Madrid e Asturias. 

Na seguinte gráfica represéntanse as porcentaxes de inmigración interior por grandes grupos 
de idade. Indican un peso moi grande dos inmigrantes interiores en plena idade laboral (30-64 
anos), así como da poboación infantil e xuvenil, sendo marxinal a presenza de poboación de 
65 e máis anos. A poboación dependente asociada á inmigración interior neste concello 
representa un 23% fronte a un 77% da poboación activa.  
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% de inmigración interior de Camariñas por grandes grupos de idade 
(2006)

20%

30%

47%

3%

0-14 anos

15-29 anos

30-64 anos

65 e máis

 

No que se refire á inmigración exterior, que son as altas no concello procedentes do 
estranxeiro, no seguinte cadro amósanse os datos para o concello de Camariñas e para o 
resto dos concellos da comarca, así como os provinciais coruñeses e os galegos. Camariñas é 
receptor dun total de 74 persoas procedentes do estranxeiro, dos que 44 son homes e 30 
mulleres, o que supón unha chegada relativa de estranxeiros nese ano, se se compara coa 
inmigración interior. 

Inmigración 
exterior Total Homes Mulleres

0-14 
anos 

15-29 
anos 

30-64 
anos 

65 e 
máis 

Camariñas 74 44 30 12 15 42 5 

Vimianzo 74 42 42 8 14 51 1 

Zas 38 22 16 4 16 18 0 

Terra de Soneira 186 108 88 24 45 111 6 

Coruña (A) 8.093 4.433 4.470 563 2.873 4.931 536 

GALICIA 22.948 11.632 11.316 1.569 7.317 12.605 1.457 

 

Na gráfica seguinte detállanse as porcentaxes, segundo os grandes grupos de idade dos 
inmigrantes exteriores en Camariñas. Como se pode apreciar, o 59% está comprendida entre 
os 15 e os 64 anos,  un 32% entre 0 e 14 anos, e o 9% entre os 65 e máis anos: isto supón 
que a poboación dependente suma un 41%, mentres que a poboación activa suma un 59%.  
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% de inmigración exterior de Camariñas por grandes grupos de idade 

(2006)

16%

20%

57%

7%

0-14 anos

15-29 anos
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65 e máis

 
As baixas no Padrón municipal cara outros municipios do estado español, que é a emigración 
interior, na Estadística de Variaciones Residenciales do 2006 do INE, supón para o concello de 
Camariñas unha perda de 172 habitantes. No seguinte cadro detállanse segundo o sexo, os 
grandes grupos de idade. 

Emigración 
interior Total Homes Mulleres

 0-14 
anos

15-29 
anos 

 30-64 
anos 

 65 e 
máis 

Camariñas 171 78 93 16 64 78 13 

Vimianzo 197 107 90 30 68 86 13 

Zas 132 69 63 6 40 76 10 

Terra de 
Soneira 500 254 246 52 172 240 36 

Coruña (A) 11.685 5.995 5.690 1.511 3.068 4.648 2450 

GALICIA 21.372 11.133 10.239 2.163 4.737 7.083 7.389 

 

Na seguinte gráfica pódese apreciar que o 17% dos emigrantes interiores son poboación 
dependente, na que hai máis persoas entre 0 e 14 anos, cun 19%, e o 83% é poboación 
activa, na que hai máis individuos do grupo entre 30 e 64 anos, cun 41%: isto indica a perda 
de poboación activa, que probablemente se traslada fóra do concello de Camariñas para 
buscar traballo debido a unha situación de recesión demográfica e económica. 
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% de emigración interior de Camariñas  por grandes grupos 
de idade (2006)

9%

37%
46%

8%

 0-14 anos

15-29 anos

 30-64 anos

 65 e máis

 
O 58% da emigración interior de Camariñas ten como destino outros concellos galegos, o que 
supón unha perda de 100 habitantes, o 19% a Canarias (33), o 11% a Baleares (19), e o 12% 
restante, o que supón unha perda de 20 habitantes, que se dirixen a Cataluña, Andalucía, 
Madrid, Asturias, Castela e León, Castela - A Mancha, Comunidade Valenciana e País Vasco.   

Segundo o sexo, hai unha maior proporción de homes na inmigración, tanto exterior como 
interior, e unha maior proporción de mulleres na emigración interior. 

% migracións Homes Mulleres
Emigración interior 46% 54% 
Inmigración exterior 53% 47% 
Inmigración interior 56% 44% 

 

O saldo migratorio do concello de Camariñas no ano 2006, segundo datos do Atlas 
Socioeconómico de Galicia Caixanova (2007), que toman como fonte a Estadística de 
Variaciones Residenciales do 2006 do INE, é positivo, como resultado de restar a emigración 
interior aos dous tipos de inmigración, exterior e interior: Hai 171 emigrantes interiores e 28 
emigrantes exteriores, 199 emigrantes, e 133 inmigrantes interiores e 74 inmigrantes 
exteriores, que suman 207 inmigrantes, o que supón un saldo migratorio positivo de 8 persoas. 

Así, Camariñas presenta unha taxa de migración do 1,27‰. Esta taxa representa o saldo 
migratorio relativizado polo total da poboación, sendo positivo, e por riba dos outros concellos 
da comarca, así como do valor total comarcal, pero inferior aos da provincia da Coruña e ao 
galego.  

Este concello ten un saldo migratorio positivo, ao igual que a Terra de Soneira, a provincia da 
Coruña e Galicia, e a diferenza dos outros concellos da comarca, onde se produce un saldo 
migratorio negativo. En porcentaxes da taxa de migración a máis alta é a de Camariñas e a 
máis baixa é a de Zas. 

  Saldo migratorio Taxa de migración (‰) 
Camariñas 8 1,27 
Vimianzo -6 -0,71 

Zas -28 -4,55 
Terra de Soneira -53 -2,6 

Coruña (A) 7.644 6,77 
GALICIA 17.601 6,36 
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Segundo o Padrón Municipal de Habitantes do INE do ano 2007, contabilízanse 87 
estranxeiros no concello de Camariñas. No seguinte cadro detállase a procedencia dos 
inmigrantes exteriores residentes neste municipio, por continentes e sexo. 

Orixe Homes Mulleres Totais

Unión Europea 17 13 30 

Europa do Leste 0 7 7 

África do Norte 7 6 13 

América do Sur 17 9 26 

Outros 2 9 11 

Totais 43 44 87 

 

Segundo a orixe, en termos porcentuais a presenza de europeos é a máis importante, cun 
42,5% do total de 87 persoas, sumando o 34,5% de procedentes de países da Unión Europea 
e o 8% dos países do Leste de Europa, seguidos dos sudamericanos, cun 29,9%, e un 14,9% 
de norteafricanos. Segundo sexo, hai maioría de mulleres do total procedentes de Europa 
(Unión Europea e a Europa do Leste) e maioría de homes do total de procedentes dos países 
da Unión Europea, de América do Sur e de África do Norte. Na seguinte gráfica, represéntanse 
os valores porcentuais segundo sexo, para o total dos estranxeiros no Padrón Municipal de 
Habitantes do ano 2007 do INE en Camariñas, onde se aprecia unha maior presenza de 
mulleres que de homes. 

% de inmigrantes exteriores segundo sexo en Camariñas (2007)

Homes
49%

Mulleres
51%

 
Na seguinte gráfica detállase o sexo e continente de procedencia dos estranxeiros residentes 
en Camariñas no ano 2007. Pódese apreciar unha maior presenza de mulleres europeas e de 
homes dos países da Unión Europea e sudamericáns. 
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Número de inmigrantes exteriores segundo sexo e nacionalidade en Camariñas 
(2007)
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2.2.8. INSTRUCIÓN DA POBOACIÓN. 

Neste apartado faise referencia aos datos extraídos do Censo de Poboación e Vivendas do 
INE do ano 2001, para a contextualización comarcal: as gráficas e cadros son de elaboración 
propia empregando esa fonte. Os niveis formativos no conxunto comarcal amósanse no 
seguinte cadro en porcentaxes para unha comparación máis axeitada dos datos. 

Nivel de 
estudos (%) 

Analfabetos e 
sen estudos 

Estudos 
primarios

Estudos 
secundarios 

Estudos 
universitarios 

Camariñas 44,0 28,3 25,0 2,7 

Vimianzo 42,6 29,4 24,8 3,2 

Zas 32,3 33,6 30,6 3,4 

Terra de 
Soneira 40,0 30,3 26,5 3,1 

Coruña (A) 22,3 26,5 40,5 10,6 

Galicia 23,9 28,2 38,6 9,3 

 

Pódese apreciar que Camariñas presenta valores altos de persoas analfabetas e sen estudos, 
cunha porcentaxe do 44% e, máis aínda, se se teñen en conta os valores dos outros concellos 
da comarca, xa que ningún supera ese valor. Con respecto aos valores do total comarcal, son 
lixeiramente máis altos, diferenza que se aumenta para os casos coruñés e galego, que son 
case a metade (1,97 e 1,84 respectivamente) do valor camariñán. 

Para os estudos primarios, equipáranse os valores porcentuais do concello de Camariñas, dos 
concellos da comarca da Terra de Soneira,  do total comarcal, da provincia da Coruña e de 
Galicia, que se sitúan entre o 26,5% e o 33,6%.  

Nos estudos secundarios, Camariñas presenta unha porcentaxe do 25%, similar aos outros 
concellos da comarca e ao total comarcal, e só ten por baixo a Vimianzo, pero tan só dúas 
décimas (24,8%), salientando que o concello de Zas ten a porcentaxe máis alta (30,6%); con 
respecto aos totais provincial e galego, estes son superiores ao camariñés, multiplicándoo por 
1,62 e 1,54 respectivamente. 

Con relación aos estudos universitarios, Camariñas ten a porcentaxe máis baixa no conxunto 
dos concellos da comarca (2,7%), destacando pola maior proporción de estudos universitarios 
Zas (3,4%). Con respecto ao valor comarcal, a porcentaxe camariñá é lixeiramente inferior e 
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no que respecta aos valores provincial e galego a diferenza é moito maior, case cuadriplicando 
(3,9) e algo máis do triplo (3,4) respectivamente da porcentaxe de Camariñas.  

Na seguinte gráfica detállase a representación das porcentaxes dos niveis de estudos do 
concello, da comarca, da provincia da Coruña e de Galicia para unha mellor comprensión dos 
datos. 

% de niveis de estudos (2001)

32,3

23,922,3

40,042,644,0

28,226,5
30,333,6

29,4
28,3

38,6

26,5
30,6

24,8

40,5

25,0

2,7 3,2 3,4 3,1 10,6 9,3

Camariñas Vimianzo Zas Terra de
Soneira

Coruña (A) Galicia

Analfabetos e sen estudos Estudos primarios

Estudos secundarios Estudos universitarios
 

Pódese concluír que Camariñas presenta uns niveis formativos baixos, cunha maioría de 
porcentaxe de poboación sen estudos (44%), que se asocia ás persoas de maior idade. A 
poboación con estudos primarios representan o segundo grupo en importancia, agrupando a 
algo máis dun cuarto da poboación, e teñen niveis próximos ás porcentaxes comarcal, 
provincial e galega, e a suma das porcentaxes de poboación con estudos secundarios e 
universitarios é a máis baixa dos diferentes niveis de estudos, que é similar con respecto ao 
valor comarcal, pero  hai moita diferenza cos valores da Coruña e de Galicia, o que indica que 
hai unha proporción mínima de poboación preparada para desempeñar traballos altamente 
cualificados. 

2.2.9. ACTIVIDADE DA POBOACIÓN. 

A taxa de actividade en Camariñas é relativamente alta. Das 5.534 persoas potencialmente 
activas en 2001, 2.274 (o 41,1 %) eran activas. A poboación ocupada acadaba as 2.060 persoas 
e o paro afectaba a 214 (o 9,4% sobre da poboación activa). 

Desagregadas por sexos, estas cifras evidencian grandes diferenzas. Así pois, mentres que a 
taxa de actividade masculina acadaba ao 54,1 % dos homes potencialmente activos, a 
feminina, situábase só no 28,7 %. 

A distribución da poboación activa por sectores indica que un 29,2  % traballa no Sector Primario 
(agricultura, gandería, e pesca), un 36,7 % no Secundario (Industria e Construción) e un 34,1 % 
nos Servizos. 

A ocupación na construción e na pesca é case enteiramente masculina (98 % e 81 %, 
respectivamente). No agro tamén é maioritaria a presenza dos homes, pero menos 
acusadamente (51 %). 

No que atinxe á situación profesional da poboación activa hai que dicir que un 69 % son 
asalariados, un 22 % son autónomos (empresarios sen asalariados). Os empresarios que teñen 
asalariados supoñen un 7 %. 
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Os asalariados repártense maioritariamente na industria e na construción (un 45 %) e nos 
servizos (un 33 %). O sector primario (agricultura, gandería, e pesca) ocupa a un 22%. 

Onde predominan os empresarios sen empregados é no sector primario (51 %) e nos 
servizos (41 %). 

Os empresarios maioritarios son os do sector secundario (industria e construción), que supoñen 
máis dunha terceira parte do total (39,9 %). Logo sitúanse os do sector primario (34 %) e os 
servizos (26 %). 

A poboación (cifras de 2001) con maior taxa de paro é a que traballa nos servizos, cun 30 % do 
total. A construción ten un 17 % e o sector agrario un 16 %. 

A poboación parada que busca o primeiro emprego representa o 23 % do total de parados. 

A poboación inactiva, acadaba en 2001 a 3.260 persoas. Pero no caso de Camariñas non é 
enteiramente exacta a consideración de inactivos a todos os que coma tal figuran nas estatísticas. 
Tanto no colectivo de "retirados" coma no de "labores da casa" (especialmente, no caso das 
mulleres) hai que facer mención das palilleiras, oficio estendido extraordinariamente no concello, 
sobre todo en Camariñas, cuxo desempeño ten tanta importancia na renda familiar dispoñible. 

Dentro dos inactivos, as mulleres representan o 62 %.  
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2.3. A ECONOMÍA DE CAMARIÑAS. 

2.3.1. NIVEIS DE RENDA. 

Recóllense os datos do ano 2005 sobre a situación da Renda Familiar, expresada en € por 
habitante, tomando como fonte o Anuario Socioeconómico de Galicia Caixanova do ano 2007, 
para os concellos da Terra de Soneira. Hai que destacar que o valor de Camariñas é superior ao 
comarcal, pero inferior ao provincial: nos concellos da Terra de Soneira, Camariñas ocupa un 
lugar intermedio, tendo Vimianzo o valor máis baixo e Zas o máis alto. 

2005 €/hab 

Camariñas 10.112 
Vimianzo 9.908 

Zas 10.188 
Terra de Soneira 10.050 

A Coruña 11.288 

2.3.2. ANÁLISE DOS SECTORES ECONÓMICOS. 

2.3.2.1. Notas introdutorias ao presente capítulo. 

a) A análise dos sectores económicos de Camariñas coidamos que ten que referenciarse á 
realidade comarcal na que se inscribe o termo municipal, porque así podemos dispor 
dunha fonte constante de comparación dos datos coas outras realidades territoriais 
próximas. Tamén cómpre facer referencia comparativa ao conxunto da provincia da Coruña 
para entender mellor o peso comarcal no conxunto provincial. 

b) Dado que na meirande parte dos concellos as actividades produtivas básicas son as do 
sector primario (agro, gandería, montes, pesca, marisqueo...) a achega estatística 
primordial dedícase a este sector. 

c) Non reproducimos aquí os datos de poboación activa por sectores, por telos incluídos xa 
no capítulo anterior. Tampouco os relativos á utilización do solo, porque xa están recollidos 
no capítulo 1.2. da presente Memoria. 

2.3.2.2. Sector Primario. 

a) Subsector agrario. 

Inclúe as actividades agrícolas, gandeiras e forestais. 

Analizadas as cuestións físicas no  capítulo 1.2. da presente Memoria "Usos do Solo, o solo 
rústico..., 1º) Cultivos", cómpre aquí analizar as variables económicas. 

Podemos observar que das 5.185 Ha. do Termo Municipal, en 1999, data do último Censo 
Agrario, as explotacións censadas só acadaban 2.706 Ha. (o 52,2 % do total), 
correspondendo a "Terras labradas" 183 Ha. (6,8 % das censadas). Se a estas lle engadimos 
os pradairos, a porcentaxe elevaríase ao 8,3 %. 

Pola contra, as terras con aproveitamento forestal supoñen o 62,9 % do total das censadas 
(superior en nove puntos á media comarcal; e extraordinariamente superior á media provincial, 
onde as explotacións forestais só acadan o 34,8 % das terras censadas). A media de participación 
das actividades agrícolas (terras labradas) é diferente, sendo o valor municipal (6,8%) inferior aos 
valores comarcal (7,6%) e provincial (12,6%), dándose as mesmas proporcións no pradairo. 
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1.999 Total Terras 
labradas

Terras para 
pastos 

permanentes 

Especies 
arbóreas e 
forestais 

Outras 
terras non 
forestais 

Camariñas 2.706 183 41 1.703 779 

Terra de 
Soneira 26.462 2.011 5.337 14.154 4.960 

A Coruña 509.597 64.183 137.082 177.452 130.879 

 

1.989 Total Terras 
labradas

Terras para 
pastos 

permanentes 

Especies 
arbóreas e 
forestais 

Outras 
terras non 
forestais 

Camariñas 2.810 335 72 2122 281 

Terra de 
Soneira 26.438 5.387 1.627 13.235 6.189 

A Coruña 537.981 78.560 114.413 208.132 136.876 

 

No que atinxe á evolución, en Camariñas prodúcese un descenso notorio das actividades 
agrícolas nos once anos transcorridos dende 1989 a 1999. Neste último ano, as explotacións 
censadas só supoñían o 52,2 % das terras do municipio; practicamente, só a metade. A 
porcentaxe de terras labradas baixou extraordinariamente (o 6,8 % do total, con descenso de 5 
puntos porcentuais).  

As terras dedicadas a aproveitamentos, (mentres que en Camariñas redúcese case á metade 
(45,4%) a superficie de terras labradas), no conxunto da comarca é dun 62,7 %  

O  número de explotacións descendeu no concello entre 1989 e 1999(6) un  8,6%  (na comarca 
descendeu un 12,9 % e na provincia un 22,5%). Neses anos, curiosamente, prodúcese un 
importante retroceso na concentración de terras, pasando, en Camariñas, de 13,6 parcelas por 
explotación a 20,3 parcelas/explotación, lixeiramente superior á media comarcal (18,3) e superior 
á media provincial (13,6 %) en 1999.  

As Unidades de Traballo Anuais (UTA) descenderon no concello un 48,4 %; e as Unidades 
Gandeiras (U.G) tamén decreceron, pero en menor medida, un 31,9 %. No que se refire ás 
primeiras o descenso comarcal é moito menor, 13,3 %; no que atangue ás segundas, prodúcese 
un incremento do 34 % (atribuíble a Vimianzo e Zas, únicos concellos onde a actividade agraria se 
mantén). 

1989 
Número de 

explotacións 
Con 

terras 
Sen 

terras

Número 
de 

parcelas 

Unidades 
gandeiras 

(UG) 

Unidades 
de traballo-
ano (UTA) 

Parcela x 
explotación

Camariñas 813 813 0 11.023 639 339 13,6 
Vimianzo 1.862 1.861 1 24.528 6.996 1.524 13,2 

Zas 1.257 1.257 0 18.670 6.383 1.201 14,9 
Terra de Soneira 3.932 3.931 1 54.221 14.018 3.064 13,8 

A Coruña 104.390 104.315 75 1.312.535 377.429 87.810 12,6 
 

                                                      
    6 Anos nos que se realizaron os últimos Censos Agrarios. 
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1999 Número de 
explotacións 

Con 
terras 

Sen 
terras

Número 
de 

parcelas 

Unidades 
gandeiras 

(UG) 

Unidades de 
traballo-ano 

(UTA) 

Parcela x 
explotación

Camariñas 743 742 1 15.089 435 175 20,3 

Vimianzo 1.645 1.644 1 26.870 8.951 1.268 16,3 

Zas 1.038 1.036 2 20.752 9.399 1.212 20,0 

Terra de Soneira 3.426 3.422 4 62.711 18.785 2.655 18,3 

A Coruña 80.947 80.642 305 1.104.667 472.181 64.187 13,6 

 

As explotacións agrarias, polo xeral, son de reducidas dimensións. As inferiores a 5 Has. 
representaban o 95 % do total en 1989 e o 94,2 % en 1999. Na Comarca porén, o tamaño é 
superior, xa que as explotacións menores de 5 ha. supoñían o 65 % en 1989 e o  62,7 % en 1999. 

1.989 Explotación 
con terras 

>=0,1 a 
<5 

>=5 a 
<10 

>=10 a 
<20 

>=20 a 
<50 >=50 

Camariñas 813 776 23 11 1 2 

Terra de 
Soneira 5.748 3.947 917 613 228 43 

A Coruña 104.315 76.995 15.176 8.941 2.703 500 

 

 1.999 Explotacións 
con terras 

>=0,1 a 
<5 

>=5 a 
<10 

>=10 a 
<20 

>=20 a 
<50 >=50

Camariñas 742 699 30 7 2 4 

Terra de 
Sonería 3.422 2.144 624 467 167 20 

A Coruña 80.642 55.734 12.319 8.788 3.164 637 

 

Se analizamos só a superficie agrícola utilizada en Camariñas, as porcentaxes son moi 
superiores; así, o 99,4 % das explotacións teñen menos de 5 ha. de superficie dedicada a labores 
agrícolas.  

1.999 Explotacións 
con S.A.U. 

>=0 a 
<5 

>=5 
a 

<10 

>=10 a 
<20 

>=20 
a 

<50 
>=50 

Camariñas 512 509 2 1 0 0 

Terra de Soneira 2.827 2.359 329 127 12 0 

A Coruña 72.337 60.616 7.245 3.546 816 114 
 

Esa superficie, ademais, destínase practicamente na súa totalidade a cultivos herbáceos (99,4 % 
en 1989 e 98,9 % en 1999). As porcentaxes para a comarca e para a provincia son parellas. 
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1.989 Herbáceos Froiteiros Outros Total 

Camariñas 333 2     - 335 

Terra de Soneira 6.520 9      - 6.529 

A Coruña 76.492 931 12 77.435 

 

1.999 Herbáceos Froiteiro Outros Total 

Camariñas 181 2 - 183 

Terra de Soneira 1.996 14 2 2.012 

A Coruña 61.904 1.320 960 64.184 

 

No que respecta ao réxime de tenza, en Camariñas hai que sinalar que a superficie das terras 
das explotacións en propiedade acada o 99,4 % en 1999 e só o 60% en 1989. Estas porcentaxes 
son relativamente baixas se as comparamos coas cifras comarcais (86 % en 1985 e 96 % en 
1999) ou, mesmo, provinciais (86 % e 87,9 % respectivamente).  

1989 Superficie 
total Propiedade Arrendamento Parcería Outros 

Camariñas 2.810 1.680 20 14 1.096 

Terra de 
Soneira 26.437 22.327 1.106 23 2.981 

A Coruña 537.983 462.778 34.167 3.800 37.238 

 

1999 
Superficie 

total Propiedade Arrendamento Parcería Outros 

Camariñas 2.706 2.689 9 1 7 

Terra de 
Soneira 26.462 25.403 604 16 439 

A Coruña 509.597 448.057 22.503 1.195 37.841 

 

A cabana gandeira das explotacións non é moi cumprida tampouco en Camariñas, amais de 
estar en regresión (o número de Unidades Gandeiras) baixou un 31,9 % representando só un 2,3 
% da cabana comarcal. 

A composición, segundo datos de 1999, indica que o groso das Unidades Gandeiras pertencen a 
gando bovino, equino, e porcino. 

  1989 1999
Bovinos 317 161 
Ovinos 24 23 

Caprinos 1 3 
Porcinos 113 93 
Equinos 86 99 

Aves 97 52 
Coellas nais 1 6 

TOTAL 639 437 
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No que respecta ao grao de mecanización, coma é lóxico, en Camariñas os valores son 
coherentes co escaso nivel actual do traballo no agro, acentuadas se acaso, ao amosar cifras 
proporcionais absolutamente ínfimas. En 1989 as porcentaxes son: 16 % dos tractores, 7 % dos 
motocultores, 5 % das colleitadoras e 72 % do resto de maquinaria agrícola. En 1999 65 % dos 
tractores, 32 % dos motocultores, e 3 % do resto de maquinaria agrícola. 

1.989 Tractores Motocultores Colleitadoras Outras Total 

Camariñas 38 17 12 175 242 

Terra de 
Soneira 1.300 914 81 1.143 3.438 

 

1.999 Tractores Motocultores Colleitadoras Outras Total 

Camariñas 64 31 - 3 98 

Terra de 
Soneira 1.661 2.259 65 65 4.050 

 

Pero a mostra máis palpable do rol actual do traballo especificamente agrario (agrícola e 
gandeiro) quizais sexa o referente ás circunstancias persoais dos titulares de explotacións. 
En Camariñas está o 22 % das explotacións da comarca da Terra de Soneira, pero o 19 % dos 
titulares non teñen na explotación a actividade principal (datos de 1999). O 76 % dos titulares 
teñen máis de 54 anos; e o 46 %, máis de 64  

Quizais para compensar un tanto esta situación teñamos que recorrer ao dato das axudas 
familiares: en Camariñas danse o 20 % das de toda a comarca. A xente que colabora na 
explotación tiña este labor coma principal (no 38 % dos casos; cifras de 1999). En 1989 eran do 
11,7 %. 

b) As actividades forestais 

De acordo cos datos do IGE, das 3.930 Ha. de monte existente en Camariñas no ano 2004, 2.553 
Ha. (o 65 % do total) eran de monte madeireiro e 1.378 ( o 35 %) eran non madeireiro. 

Superficie 
total do 
concello 

Superficie 
forestal Arborizada Desarborizada 

4.315 3.930 2.553 1.378 

 

En Camariñas, como xa vimos no capítulo 1.2. da presente Memoria Informativa, os recursos 
forestais inclúen: a) o piñeiro, coa variedade de pinus pinaster que se dá no 70 % de toda a 
franxa litoral do concello; e de pinus radiata, que se dá no interior con masas pouco espesas (25 
% de recubrimento). Ao leste, danse masas mesturadas desta conífera. b) o eucalipto  dáse en 
masas illadas, cun recubrimento situado arredor do 70 %. Tamén se dan asociacións das dúas 
especies anteriores. 

Sobre das frondosas tradicionais -castiñeiro, carballo, etc.-, e no que atinxe ao aproveitamento 
económico, pódese dicir que é nulo. 

A explotación forestal adoece dun minifundismo acusado (aquí non houbo aínda 
concentración parcelaria forestal e, que saibamos, pouco ou nada se ten feito no eido dunha 
silvicultura moderna). Non hai respecto, pero coas quendas de corta, non pode haber control de 
prezos, co cal a renda forestal segue en picado cara abaixo (cousa por outra banda, que atinxe a 
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case toda Galicia); a loita contra os incendios non é quen de obter os resultados arelados cando 
as condicións climáticas non axudan; etc. 

De calquera xeito, coidamos que existen condicións para mellorar extraordinariamente os 
resultados da explotación forestal dos montes camariñáns, a pouco que se adopten remedios 
para as eivas apuntadas. 

 

c) A pesca 

A actividade pesqueira é un dos principais motores da economía camariñán. Fala por si mesmo o 
dato de que neste concello a pesca ocupa ao 26,65 % da poboación activa en 2001: 549 persoas, 
445 homes e 104 mulleres. 

De calquera xeito, e dende o punto de vista económico, trátase dun sector cunha infraestrutura 
modesta, que supón o 2,25 % do número de buques galegos e 0,6 % das Toneladas de Rexistro 
Bruto tamén galegos. 

A flota camariñán é unha flota de baixura (con buques de menos de 30 TRB) e de litoral (cerco e 
superficie con buques inferiores a 120 TRB). En Camelle non hai cerco e dominan as artes 
menores, case por completo, de superficie. 

CAMARIÑAS Nº 
 BARCOS TRB GT POTENCIA  

CV 
POTENCIA

 KW 
ARTES  

MENORES 127 380,74 362,91 3937,26 2895,47 

CERCO 8 264,73 293,95 1570 1154,58 CALADERO NACIONAL 
 (Cant/Noroeste) 

PALANGRE 
FONDO 3 230,29 150,74 371 272,83 

Totais 138 722,05 807,6 5878,26 4322,88 
 

No porto de Camariñas7 descargáronse no ano 2007 3.497 Tm. un 91,3 % son peixes, o 4,1 % 
son cefalópodos, e o 3,6 % son bivalvos. 

 2007 Tm 
PEIXES 3.194

CRUSTACEOS 13 
BIVALVOS 127 

EQUINODERMOS 20 
CEFALOPODOS 143 

TOTAL 3.497
 

Nesta infraestrutura descargáronse entre 2003 e 2007 16.802 toneladas, das que o 92,6 % son 
peixes, o 3,7 % bivalvos, e o 2,4 % cefalópodos. Supón unha descarga media nula de 3.112 
toneladas de peixe, 16 de crustáceos, 125 de bivalvos, 29 de equinodermos, e 79 de cefalópodos. 

2003-2007 Tm 
PEIXES 15.558

CRUSTÁCEOS 79 
BIVALVOS 626 

EQUINODERMOS 145 
CEFALÓPODOS 395 

TOTAL 16.802

                                                      
7 Para o porto de Camelle non hai datos dispoñibles na fonte que manexamos, a Consellería  de Pesca e 

Asuntos Marítimos da Xunta de Galicia. 
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No porto de Camariñas a evolución das capturas pódese sintetizar así: 

- Peixes: dende 2003 ata 2006 prodúcese un aumento continuo nas capturas, para descender 
bruscamente no ano 2007.  

- Bivalvos: ascenso continuo ata 2006, e descenso en 2007. 

- Crustáceos: teñen a mesma evolución que os anteriores grupos. 

En razón da baixa tonelaxe da flota e da ausencia de grandes armadores, a oferta caracterízase 
por unha alta fragmentación na súa orixe, o cal dificulta as posibilidades de control de prezos e a 
fixación de normas de presentación. Doutra parte, a demanda atópase perante un mercado moi 
amplo (numerosos postos en todo o litoral), de xeito  que se mantén desleigada da organización 
comercial de cada porto. 

O equilibrio entre oferta e demanda só atopa unha vía de canalización a través das Confrarías de 
Pescadores de cada porto. Mais estas teñen unha vocación máis social que económica. 

O sector pesqueiro necesita poñerse ao día en aspectos estruturais, pero iso non quita para que 
na ordenación se teña moi en conta a súa importancia. 

2.3.2.3. O Sector Secundario. 

No ámbito comarcal o emprego no sector secundario figura en primeiro lugar, ao igual que no 
concello de Camariñas. 

Historicamente a industria comarcal obedece aos mesmos patróns que o resto da Galicia litoral: 
pesca e madeira. Despois dos anos de autarquía, a partires de 1960-1965 prodúcese un 
despegue nas actividades ligadas á construción (canteiras, poñamos por caso), pero as carencias 
estruturais (debilidade do capital autóctono, baixa cualificación profesional, eivas no sistema de 
comunicacións; etc.) determinan na actualidade un sector industrial moi ligado ás actividades 
tradicionais (artesanía téxtil, pequenas serrarías, etc.): xa que logo, os niveis de 
desenvolvemento industrial na comarca aparecen moi por baixo dos niveis medios 
provinciais. 

Un feito importante dende o punto de vista económico, -encadrable no subsector téxtil- é a 
existencia da artesanía do encaixe, actividade que supón un capítulo de grande significación 
na composición da R.F.D. (coma se albiscou xa con anterioridade) e que está moi lonxe de ter 
tocado teito. Cada ano cobra máis sona e o apoio institucional  que está a conseguir a 
estabilización definitiva desta específica industria camariñán. 

Para ver a importancia deste feito coidamos que abonda con ofrendar as cifras de "palilleiras" 
censadas en Camariñas.  

CAMARIÑAS 283 
CAMELLE 150 

PONTE DO PORTO 162 
XAVIÑA 58 
TOTAL 653 

2.3.2.4. Sector Terciario. 

No ámbito xeral comarcal, as actividades incluídas neste sector (comercio, servizos, transporte, 
etc.) son as que presentan un nivel ocupacional menos desenvolvido, tanto a nivel de volume 
de emprego coma no que atinxe a especializacións. É aquí onde máis abonda a empresa 
familiar, localizada preferentemente nos asentamentos máis urbanos (no concello: Camariñas, 
Ponte do Porto ou Camelle), en razón do meirande fluxo de persoas, bens e servizos ofertados. 

Dentro da comarca, Camariñas é o concello que dispoñía en 2006 do menor número de licenzas 
comerciais, 146 (29 % do total), concentradas, basicamente no sector da alimentación (49 %) e 
téxtil e calzado (19 %).  
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  Camariñas Vimianzo Zas
Terra 

de 
Soneira 

A 
Coruña 

Alimentación 62 69 45 176 9.542 

Téxtil e Calzado 28 28 32 88 4.617 

Farmacia 7 18 10 35 1.882 

Fogar 14 30 26 70 4.166 

Maquinaria 12 22 23 57 1.749 

Carburantes 4 3 2 9 444 

Resto Non 
Alimentación 19 23 25 67 4.974 

TOTAL 146 193 163 502 27.374 

 

O comercio polo miúdo ten en Camariñas 103 establecementos (2002), dos que o 45% 
corresponden a artigos novos en establecementos especializados, o 31% establecementos non 
especializados, o 17 % alimentos bebidas e tabaco; e o 5 % de produtos farmacéuticos, artigos 
médicos, beleza e hixiene. Os demais teñen menores porcentaxes. 

 2002 Número de 
establecementos 

Comercio polo miúdo en establecementos non 
especializados 32 

 Comercio polo miúdo de alimentos, bebidas e 
tabaco en establecementos especializados 17 

Comercio polo miúdo de produtos 
farmacéuticos, artigos médicos, beleza e hixiene 5 

Outro comercio polo miúdo de artigos novos en 
establecementos especializados 46 

Reparación de efectos persoais e utensilios 
domésticos 3 

Total 103 

 

No canto dos servizos financeiros (bancos, caixas, seguros), en Camariñas disponse do 35 % das 
licenzas (7 en total, correspondendo enteiramente a institucións financeiras). 

 2007

Bancos 4 

Caixas de aforros 3 

Cooperativas de crédito 0 

Establecementos financeiros de crédito 0 

Total 7 
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3. O MEDIO CONSTRUIDO. 
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3.1.  DESENVOLVEMENTO HISTÓRICO. 

Xa analizado no capítulo III. Sociedade, concretamente no capítulo 3.1. de igual título. 

3.2. SOLO URBANIZADO. 

3.2.1.  O SOLO URBANO. 

Existen delimitacións de Solo Urbano en Camariñas, Camelle,  Ponte do Porto e Arou. Na 
actualidade, esas delimitacións están desbordadas, pois o solo urbano -obxectivamente 
considerado, é dicir, aquel que dispón de servizos urbanísticos ou se atopa enclavado en zonas 
onde a consolidación pola edificación é superior a 2/3- traspasou as barreiras de carácter xurídico 
en todos os núcleos delimitados. 

Tamén existen delimitacións de solo urbano nos Núcleos Rurais: O Cotro, Chandeira, Costa de 
Gradar, Dor, A Grixa, Mourín, O Pión, O Outeiro, Os Pións, O Sisto, Pedrouzo e Os Rias.  

3.2.2. O SOLOS DOS NÚCLEOS RURAIS. 

En moitos casos a expansión do feito edificatorio dos núcleos urbanos enlazou cos núcleos rurais  
tradicionais próximos. Noutros casos a expansión dos propios núcleos rurais -sobre todo os 
asentados sobre da estrada LC-432 (Vimianzo-Camariñas), levou á formación de núcleos de 
hábitat sen solución de continuidade, que xa son, en esencia, núcleos onde prima a urbanización. 

3.3. OS USOS URBANOS DO SOLO. 

A información acerca dos usos urbanos reflíctese nos planos de información que serven de 
cartografía-base das presentes N.S.; que no que atinxe a tres núcleos urbanos -Camariñas, Ponte 
do Porto e Camelle, están a escala 1: 1.000, Arou a escala 1: 2.000 e no que respecta ao resto 
dos núcleos de poboación recóllese en planos a escala 1: 5.000-. 

Falando con rigor, só existen usos urbanos -ou sexa usos diversos distintos aos de vivenda e 
agropecuarios que decote xorden nos núcleos rurais- nos catro núcleos citados: Camariñas, 
Ponte do Porto, Camelle e Arou. 

Nos catro podemos detectar, ademais, usos residenciais diversificados (vivenda individual, 
vivenda colectiva) usos comerciais (oferta comercial tamén máis ou menos diversa), industriais, 
(industria pequena polo xeral, obradoiros, etc.), hostaleiros (cafés, bares, tabernas, restaurantes, 
hoteis, fondas, etc.), usos equipamentais (ensino, deporte, cultura, etc); portuarios 
(especialmente en Camariñas e Camelle; en menor medida en Arou e Ponte do Porto, por máis 
que aquí tamén se dean peiraos de atraque e mesmo ramplas-varadeiros -estaleiros para 
pequenas embarcacións) etc. Tamén se dá nos tres casos o uso agropecuario mesturado cos 
citados denantes, uso que se materializa  na existencia de pequenos hortos no interior das 
couzadas que se foron definindo na expansión urbana espontánea nos intersticios da edificación 
extensiva, ou nas zonas de bordo. 

3.3.1. O USO RESIDENCIAL. 

É o uso inmensamente maioritario nos tres núcleos urbanos. Concrétase por suposto nas 
vivendas unifamiliares e nas plantas altas da edificación en altura, mais tamén en moitas plantas 
baixas da edificación, sobre todo nas zonas máis antigas dos tres núcleos. Só nas plantas baixas 
da edificación destinada a vivenda colectiva, construídas máis recentemente, é que non aparece 
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este uso, por mor da mímese de dedicar con carácter xeral a planta baixa a usos terciarios ou a 
pequenos obradoiros, que se dá nas cidades e grandes vilas. 

Os únicos edificios que non conteñen uso residencial no interior dos tres núcleos son os que 
acollen as industrias, xeralmente de maior porte, os que acubillan usos equipamentais públicos ou 
privados (administrativos, sanitarios, docentes, relixiosos, etc.) ou os que están destinados a usos 
portuarios. 

3.3.2. USOS COMERCIAIS. 

Coma é lóxico e xa apuntamos, é nas catro concentracións urbanas onde se amorean os usos 
comerciais, fundamentalmente na vila capital  do concello, en Camariñas e en Ponte do Porto. 
Polo de agora a localización dos usos comerciais repártese entre as zonas antigas e as novas, 
pero obsérvase unha certa tendencia á expansión destes usos cara as zonas novas dende os 
cascos vellos. Unha política de rehabilitación acaída sería suficiente para contrarrestar esa 
tendencia. 

3.3.3. OS USOS INDUSTRIAIS. 

Coma se viu no capítulo 2.3.1.2 da presente Memoria, a industria camariñán non está moi 
desenvolvida. Ademais, parte da existente localízase fóra dos núcleos. Da localizada no interior 
hai que salientar, aparte da fábrica de conservas de Camariñas, os distintos obradoiros; ben os 
dedicados a fabricación de materiais de construción (aluminio, madeira, mármores, etc.), ben os 
de atención ao automóbil, maquinaria agrícola, etc. Os usos industriais localízanse 
fundamentalmente na vila de Camariñas e en Ponte do Porto. En Camelle e en Arou pódese 
dicir que son case inexistentes. 

3.3.4. OS USOS HOSTELEIROS. 

Aparecen nos catro núcleos de xeito espallado, aínda que se observa un certo atractivo nas zonas 
antigas, nas áreas próximas aos portos, etc. 

3.3.5. OS USOS EQUIPAMENTAIS. 

Existen estes usos nos catro núcleos, pero Camariñas é a vila que acolle o maior número de 
equipamentos. Non se advirte unha regra clara para a súa localización, fóra da clásica localización 
dos que precisan máis espazo (educativo, deportivo...,) para as zonas de bordo dos respectivos 
núcleos. Acontece isto con claridade en Ponte do Porto e Camelle e menos acusadamente en 
Camariñas, coma se pode observar de xeito doado nos planos de usos. 

3.3.6. OS ESPAZOS LIBRES. 

En todos os casos asistimos a unha cativa presenza destes usos na actualidade. É esta unha 
eiva que terá que corrixir o planeamento que agora se acomete. 

3.4. O PARQUE EDIFICATORIO RESIDENCIAL. 

Neste apartado, a través dunha serie de fontes estatísticas, análises gráficas e datos 
municipais, vaise perfilar a situación do parque de vivendas do concello de Camariñas. 
Analizaranse as características das vivendas (se son principais ou secundarias, se están 
baleiras ou non) e outros datos que achegan información para unha diagnose correcta. 
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Cos datos municipais sobre as licenzas, analizarase tamén a súa evolución nos últimos anos, 
ofrecendo deste xeito unha información moi valiosa para perfilar as tipoloxías edificatorias 
(vivendas unifamiliares, rehabilitacións, reformas, peches e muros, e obras menores, ...),  que 
son importantes para comprender a evolución do uso do solo, das tendencias de expansión 
dos núcleos, e tamén da evolución dos asentamentos. 

Nas seguintes páxinas vaise expoñer unha aproximación temporal dende 1960 ata 2001, 
cunha análise das variacións censuais do parque de vivendas. Farase unha aproximación 
dende o xeral ao particular, comezando pola situación comarcal para seguir co conxunto 
municipal e rematar coa evolución das parroquias. 

3.4.1. CONTEXTUALIZACIÓN NA COMARCA DA TERRA DE SONEIRA. 

O concello de Camariñas está situado no oeste da provincia da Coruña, na Costa da Morte, a 
89 km. da capital provincial. 

Dos tres concellos que integran a comarca da Terra de Soneira8, o máis poboado no ano 2007 
é Vimianzo, sendo o concello máis extenso, e o menos poboado é Zas, sendo o segundo 
concello en extensión. A densidade de poboación da comarca é baixa no seu conxunto, pois 
sitúase nos 54,2 hab/km2, e o máximo acádao o concello de Camariñas con 120,9 hab/km2. 

Para esta análise utilízanse os datos oficiais dos Censos de Poboación e Vivendas do INE dos 
anos 1960,1970, 1981,1991 e 2001. Os datos do último Censo de Poboación e Vivendas 
(2001) son de grande interese para caracterizar cada un dos concellos da comarca da Terra 
de Soneira, á que pertence este municipio, así como os do propio concello, e os datos do 
Nomenclátor para a evolución dos concellos e das parroquias. 

Polo que se refire ás vivendas a nivel comarcal, o concello de Camariñas supón o 44% do total 
das vivendas, segundo os datos do Censo do 2001 do INE. Os outros dous concellos 
repártense o 56% restante:  o 34%  sitúanse en Vimianzo e o 22% en Zas. 

Na seguinte gráfica represéntanse estas porcentaxes, apreciándose claramente a importancia 
do concello de Camariñas. 

% de vivendas da Terra de Soneira (2001)

44%

34%

22%

Cam ariñas

Vim ianzo

Zas

 
No seguinte cadro detállase o total de vivendas rexistradas en cada concello, nos censos 
dende 1960 ata 2001. 

                                                      
8 A comarca da Terra de Soneira está integrada polos seguintes concellos: Camariñas, Vimianzo e Zas. 
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  1960 1970 1981 1991 2001 

Camariñas 1623 1740 2528 3090 4228 

Vimianzo 2294 2293 3022 3362 3300 

Zas 1892 1620 1755 2183 2099 

Terra de Soneira 5809 5653 7305 8635 9627 

 

Na seguinte gráfica represéntase o cadro anterior para unha maior comprensión visual, na que 
se pon de manifesto a importancia de Camariñas, distanciándose de xeito evidente do resto 
dos concellos. 

Evolución das vivendas da Terra de Soneira (1960-2001)
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3.4.2.  O CONCELLO E AS PARROQUIAS DE CAMARIÑAS. 

O concello de Camariñas está constituído por catro parroquias, que son San Xurxo de 
Camariñas, Divino Espírito Santo de Camelle, San Pedro da Ponte do Porto e Santa María de 
Xaviña. 

Neste concello rexístranse dúas tendencias diferenciadas, unha á alza e outra descendente, 
no relativo á evolución no número de vivendas. No seguinte cadro detállanse o total das 
vivendas por parroquias de Camariñas entre 1970 e 2001, debido a que en 1960 a actual 
parroquia de Camelle formaba parte da parroquia da Ponte do Porto. 

Parroquias  1970 1981 1991 2001 

Camariñas 587 1099 1333 1906 

Camelle 293 567 669 957 

Ponte do Porto 386 514 699 846 

Xaviña 282 350 389 519 

Total concello 1548 2530 3090 4228 
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Na gráfica que segue, represéntanse os volumes dos totais das vivendas por parroquias nos 
últimos trinta anos. 

Evolución das vivendas de Camariñas por parroquias 
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3.4.2.1. San Xurxo de Camariñas. 

Entre 1970 e o 2001 o aumento de vivendas é do 224,7%. O período intercensual de maior 
ascenso é 1970-1981, cun 87,2%, e o de menor ascenso é 1981-1991, cun 21,3%. 

Evolución das vivendas da parroquia de Camariñas
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3.4.2.2. Divino Espírito Santo de Camelle. 

É a parroquia que máis incrementa o seu número de vivendas: entre 1970 e 2001 hai un 
aumento de vivendas do 226,6%. 

O período intercensual de maior ascenso é 1970-1981, cun 93,5 %, e o de menor incremento é 
1981-1991, cun 18% 
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Evolución das vivendas da parroquia de Camelle
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3.4.2.3. San Pedro da Ponte do Porto.  

Entre 1970 e 2001 hai un incremento de vivendas do 119,2%. O período intercensual de maior 
aumento é 1981-1991, cun 36%,  e o de menor ascenso é 1991-2001, cun 21%.   

Evolución das vivendas da parroquia de A Ponte do Porto
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3.4.2.4. Santa María de Xaviña. 

É a parroquia na que medra menos o número de vivendas: entre 1970 e 2001 hai un 
incremento do 84%.  

O período intercensual de maior aumento é 1991-2001, cun 33,4%, e o menor ascenso é 
1981-1991, cun 11,1%. 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CAMARIÑAS 
___________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

consultora galega s.l.                                                              Memoria Informativa 

80

Evolución das vivendas da parroquia de Xaviña
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3.4.3.  OS EDIFICIOS E AS VIVENDAS. 

Neste apartado analízanse as características dos edificios, das vivendas, dos fogares, así 
como dos locais do concello. As características, como o ano de construción, o número de 
plantas por edificios, o estado de construción e as características de construción dos fogares, 
son datos que, por unha banda, axudan ao coñecemento da realidade municipal, 
especialmente no relativo ás vivendas e aos seus habitantes, e pola outra a unha mellor 
comparativa co conxunto comarcal. 

Segundo o censo do INE do 2001, dos 7543 edificios destinados principalmente a vivendas do 
conxunto comarcal, o concello de Camariñas supón unha porcentaxe moi baixa, un 39%, que, 
en números absolutos, son un total de 2970. Na seguinte gráfica pódense apreciar as 
porcentaxes dos edificios de Camariñas e as dos restantes concellos que se inclúen na Terra 
de Soneira: Camariñas ten a máxima porcentaxe, cun 39%, e o Zas a mínima, co 23%.   

% de edificios da Terra de Soneira (2001)
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No seguinte cadro, pódense ver os totais de edificios por concello, segundo o ano de 
construción. 

Ano de 
construción  

Antes 
de 1900 

1900-
1920

1921-
1940

1941-
1950

1951-
1960

1961-
1970

1971-
1980

1981-
1990 

1991-
2001 TOTAL

Camariñas 209 172 237 182 272 394 721 469 314 2970 

Vimianzo 577 127 220 248 237 319 538 335 240 2841 

Zas 291 116 160 153 173 171 291 221 156 1732 

Terra de 
Soneira 1077 415 617 583 682 884 1550 1025 710 7543 

 

Na seguinte representación gráfica amósanse os valores de Camariñas e dos concellos da 
comarca. Pódese observar que Camariñas, ao igual que os restantes municipios da Terra de 
Soneira, ten unha tendencia ascendente dende 1900 ata 1980 e logo descendente ata 2001: 
as tendencias son máis acusadas no caso de Camariñas. 

Nº de edificios dos concellos da Terra de Soneira por ano de 
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O estado de construción dos edificios destinados principalmente a vivendas de Camariñas, 
segundo datos do Censo do INE do 2001, é bo, xa que un 87,5% destes edificios están en bo 
estado, agrupándose os valores dos concellos nun intervalo que vai do 87,5% do concello de 
Camariñas ao 92% de Vimianzo.  

Para unha información máis completa, no seguinte cadro detállanse os totais de estado de 
conservación dos edificios destinados principalmente a vivendas, nos concellos da comarca e 
do conxunto da comarca. 

Estado do edificio Ruinoso Malo Deficiente Bo TOTAL 

Camariñas 61 78 231 2600 2970 

Vimianzo 32 32 162 2615 2841 

Zas 20 51 109 1552 1732 

Terra de Soneira 113 161 502 6767 7543 

 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CAMARIÑAS 
___________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

consultora galega s.l.                                                              Memoria Informativa 

82

Camariñas ten o valor máis baixo nos edificios en bo estado (87,5%) nos concellos da 
comarca, onde Vimianzo ten a porcentaxe máis alta co 92%, e un valor máis baixo do total 
comarcal (93%). Con respecto a edificios en estado deficiente, este concello ten unha 
porcentaxe do 7,8%, similar á do conxunto comarcal (6,7%), onde Vimianzo ten a porcentaxe 
máis baixa, cun 5,7%, e Camariñas a máis alta. A mínima porcentaxe restante repártese entre 
os edificios en estado malo e ruinoso: nas seguintes gráficas represéntanse as porcentaxes 
segundo o estado do edificio do concello de Camariñas e do conxunto comarcal. 

Estado dos edificios do concello de Camariñas (2001)
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Estado dos edificios da Terra de Soneira (2001)
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3.4.3.1. Edificios do concello. 

No concello de Camariñas hai un total de 2970 edificios, segundo os datos do Censo do 2001 
do INE, nos que hai que salientar a importancia da parroquia de San Xurxo de Camariñas, que 
suma o 40% do total. Do resto salienta o grupo formado polas parroquias de Camelle e Ponte 
do Porto, que suman un 45% do total. O 15% restante localízase na parroquia de Xaviña. 
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Nas seguinte gráficas represéntanse os principais núcleos por maior importancia de 
porcentaxe e as porcentaxes correspondentes ás parroquias, para unha apreciación máis 
visual. 

% de edificios por núcleos do concello de Camariñas (2001)
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% de edificios por parroquia no concello de Camariñas (2001)
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De tódolos edificios do concello, o 66% son de dúas plantas, o 14% de tres, o 11% de unha, o 
7% de catro e o 2% de 5 plantas, tal como se representa na seguinte gráfica. 
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Nº de plantas x edificio no concello de Camariñas (2001)
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3.4.3.2. As vivendas. 

As vivendas familiares censadas polo INE no ano 2001, suman un total de 4228. Estas 
vivendas están localizadas nun total de 2970 edificios no conxunto municipal. 

No seguinte cadro detállanse as diferentes tipoloxías de vivendas familiares no concello. 

Vivendas familiares Totais

Principais 2129

Secundarias 406 

Baleiras 1692

Totais 4228

 

Unha vivenda familiar, segundo o glosario do Censo de Poboación e Vivendas do INE do 
2001, considérase principal cando é utilizada toda ou a maior parte do ano como residencia 
habitual de unha ou máis persoas; secundaria cando é utilizada só parte do ano, de forma 
estacional, periódica ou esporádica e non constitúe residencia habitual de unha ou varias 
persoas; e desocupada ou baleira cando non é a residencia habitual de ningunha persoa nin é 
utilizada de forma estacional, periódica ou esporádica por ninguén (trátase de vivendas 
deshabitadas). 

Na seguinte gráfica represéntanse en porcentaxes os tipos de vivendas familiares do concello 
de Camariñas. Salienta o 50% das vivendas principais, que son un total de 2129, fronte ao 
40% das vivendas baleiras, que son un total de 1692, e ao 10% das vivendas secundarias, que 
son un total de 406.  
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% de tipo de vivendas familiares do concello de Camariñas 
(2001)
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Segundo as cifras de cada un dos concellos da comarca, os valores da comarca da Terra de 
Soneira, da provincia da Coruña e da comunidade galega, o municipio de Camariñas ten nas 
vivendas principais valores máis baixos que as porcentaxes dos valores das entidades de 
maior rango (comarca, provincia e autonomía).  Nas vivendas secundarias hai valores 
similares entre o concello de Camariñas e a comarca (sendo lixeiramente superior a do 
concello) e con respecto á provincia da Coruña e á porcentaxe galega estas son lixeiramente 
superiores á do concello. Nas vivendas baleiras, Camariñas ten a porcentaxe máis alta de 
tódalas entidades territoriais, sendo máis do dobre das porcentaxes coruñesa e galega. 

Con respecto aos concellos da comarca, Vimianzo, o máis extenso, é o que ten unha 
porcentaxe maior de vivendas principais, mesmo por riba das porcentaxes comarcal, coruñesa 
e galega. Camariñas, sendo o concello menos extenso, ten a menor porcentaxe de vivendas 
principais, cun 50,4%, que é inferior a tódalas porcentaxes, incluíndo á comarca, provincia da 
Coruña e Galicia. 

Nas vivendas secundarias, o concello de Camariñas, sendo o concello menos extenso, ten a 
porcentaxe máis alta de tódolos concellos (9,6%), que é lixeiramente máis alta que a da Terra 
de Soneira, pero lixeiramente máis baixa que as da Coruña e Galicia. O concello de Zas, o 
segundo en extensión, é o que ten a porcentaxe máis baixa (5,8%), por baixo da comarcal, 
provincial e autonómica. 

Nas vivendas baleiras, o concello de Camariñas, o menos extenso, ten a porcentaxe máis alta 
de tódolos concellos (40,0%), que é mais alta que a da comarca, que a provincial e a 
autonómica. O concello de Vimianzo, o máis extenso, ten a porcentaxe máis baixa (17,0%), 
que é a máis baixa de tódolos concellos e tamén da Terra de Soneira, da Coruña, e de Galicia.  

Vivendas 
familiares TOTAL

Principais 
convencionais (%)

Secundarias 
(%) 

Baleiras 
(%) 

Camariñas 4228 50,4 9,6 40,0 

Vimianzo 3300 76,2 6,8 17,0 

Zas 2099 76,1 5,8 18,1 

Terra de 
Soneira 9627 64,8 7,8 27,3 

Coruña (A) 525402 69,3 11,9 17,6 

Galicia 1308363 68,8 12,7 17,5 
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Segundo o glosario do Censo de Poboación e Vivendas do INE do ano 2001, a superficie útil 
da vivenda é a medida no interior dos muros exteriores da vivenda, non comprendendo os 
sotos, faiados, e bufardas non habitables, e tampouco se inclúen as terrazas abertas nin os 
xardíns. 

No concello de Camariñas un 24% das vivendas principais teñen entre 76 e 90 m2, que son un 
total de 1383 vivendas, seguido do 20% das vivendas de 91 a 105 m2, que suman un total de 
1179 vivendas. 

As restantes vivendas principais por porcentaxes ordenadas de maior a menor son: 15% as 
vivendas de 106 a 120 m2, o 12% as vivendas de 61 a 75 m2, o 11% as vivendas de 121 a 150 
m2, e 9,2% . As porcentaxes máis baixas correspóndense coas superficies útiles máis baixas e 
máis altas, por baixo dos 60 m2 e por riba dos 150 m2: hai que salientar que as vivendas cunha 
superficie útil entre 76 e 120 m2  representan un 59%, que son un total de 1.249 vivendas. 

Na seguinte gráfica represéntanse estas porcentaxes para unha mellor comprensión. 

% de vivendas familiares principais do concello de Camariñas segundo 
a súa superficie útil (2001)
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No seguinte cadro detállanse as superficies útiles das vivendas principais de cada un dos 
concellos da comarca da Terra de Soneira e do conxunto comarcal. 

Superficie útil 
da vivenda 

Ata 30 
m2 

30-45 
m2 

46-60 
m2 

61-75 
m2 

76-90 
m2 

91-105 
m2 

106-120 
m2 

121-150 
m2 

151-180 
m2 

Máis de 
180 m2 TOTAL

Camariñas 7 47 129 253 507 424 309 243 108 102 2129 

Vimianzo 12 96 218 355 549 459 407 186 89 144 2515 

Zas 14 48 132 198 327 296 225 147 95 115 1597 

Terra de 
Soneira 33 191 479 806 1383 1179 941 576 292 361 6241 

 

Segundo o glosario do Censo de Poboación e Vivendas do INE do ano 2001,  no número de 
cuartos inclúense as habitacións que posúe a vivenda, non incluíndo os cuartos de baño, 
vestíbulos, corredores e terrazas abertas, e incluíndo a cociña e as terrazas pechadas. 
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Por número de cuartos ou habitacións, das 2.129 vivendas principais do concello de 
Camariñas, o 29% ten 5 cuartos, o 26% ten 4 e o 21% ten 6, o que supón que o 76% das 
vivendas principais deste concello teñen entre 4 e 6 habitacións. Na seguinte gráfica pódese 
apreciar a distribución porcentual das vivendas, segundo o número de habitacións coas que 
conta.   

% de vivendas familiares principais do concello de Camariñas
 x nº de habitacións (2001)
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No cadro seguinte, detállanse as cifras de habitacións de cada un dos concellos que se 
integran na comarca da Terra de Soneira e do total comarcal. En tódolos concellos, así como 
tamén no total comarcal, hai un maior número de vivendas de 5 e 6 cuartos, agás en Verea, 
onde hai máis de 4 e 5 cuartos.  

Nº de habitacións 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ou máis TOTAL

Camariñas 3 76 275 524 584 416 122 90 19 20 2129 

Vimianzo 21 77 328 652 692 457 156 67 37 28 2515 

Zas 3 21 56 119 330 483 291 160 65 69 1597 

Terra de Soneira 27 174 659 1295 1606 1356 569 317 121 117 6241 

 

En relación ás características das instalacións básicas dos edificios destinados principalmente 
a vivendas, hai que sinalar que a meirande parte dos concellos están ben cubertos en canto ao 
abastecemento público de auga. No concello de Camariñas hai un 80,5% de edificios 
destinados a vivenda con traída pública, fronte ao 18,5% de abastecemento privado e tan só 
32 edificios destinados a vivenda, que supón o 1,1%, non teñen auga corrente. O conxunto 
comarcal presenta uns valores máis baixos que o municipio camariñán, xa que o 59,6% dos 
edificios destinados a vivendas teñen abastecemento público de auga, o 38,4% teñen 
abastecemento privado e o 2% non teñen abastecemento, que son un total de 151.  

No seguinte cadro detállanse os valores numéricos de cada uns dos concellos e do total 
comarcal. 

Auga corrente Totais
Abastecemento 

público 
Abastecemento 

privado 
Non ten auga 

corrente 

Camariñas 2970 2390 548 32 

Vimianzo 2841 1910 835 96 

Zas 1732 199 1510 23 

Terra de Soneira 7543 4499 2893 151 
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Os servizos públicos de evacuación de augas residuais están regularmente cubertos no 
territorio, pois no conxunto comarcal hai un 48,2% con rede de sumidoiros e só o concello de 
Camariñas supera este valor, xa que predominan outro tipo de evacuación en Vimianzo e, 
sobre todo, en Zas, que acada unha porcentaxe do 62,8%. As porcentaxes sen evacuación de 
augas residuais son ínfimas en Camariñas e máis elevadas nos outros concellos, salientando 
Vimianzo, onde supoñen o 27,6% do total.  

No seguinte cadro detállanse os valores numéricos e porcentuais de cada uns dos concellos e 
do total comarcal. 

Evacuación de 
augas residuais Totais 

Rede de 
sumidoiros 

Outro 
tipo 

Non 
ten 

  % rede de 
sumidoiros

 % outro 
tipo 

 % non 
ten 

Camariñas 2970 2264 594 112 76,2 20,0 3,8 

Vimianzo 2841 1017 1041 783 35,8 36,6 27,6 

Zas 1732 356 1087 289 20,6 62,8 16,7 

Terra de Soneira 7543 3637 2722 1184 48,2 36,1 15,7 

 

Na gráfica seguinte detállanse as porcentaxes de edificios destinados a vivenda con rede de 
sumidoiros, na que cada un está conectado a unha rede xeral de evacuación, de cada un dos 
concellos sobre o total comarcal. Hai que salientar que o 62% dos edificios con rede de 
sumidoiros da comarca se concentran só no concello de Camariñas, mentres que os outros 
dous concellos, Vimianzo e Zas, suman só o 38%: a porcentaxe máis alta corresponde a 
Camariñas, co 62%, e a máis baixa Zas, co 10%. 

% de edificios destinados a vivendas da Terra de Soneira 
con conexión á rede de sumidoiros (2001)

62%

28%

10%

Camariñas
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Zas

 
No referente a outros tipos de evacuación de augas residuais, o edificio posúe unha instalación 
propia de evacuación de augas, tal como unha fosa séptica ou outra análoga, ou ben dispón 
doutros sistemas como evacuación directa, con ou sen depuración, a un pozo, ríos, lagos, mar, 
sumidoiro, etc. O 40% concéntrase só no concello de Zas e os outros dous restantes, Vimianzo 
e Camariñas, suman o 60% restante: a porcentaxe máis alta corresponde a Zas, co 40%, e 
máis baixa a Camariñas, co 22%. 
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% de edificios destinados a vivendas da Terra de Soneira con 
outro tipo de evacuación de augas residuais (2001)
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Nos edificios destinados a vivenda que non dispoñen dun sistema de evacuación de augas 
residuais nin sequera evacuación directa sen depuración a ríos, lagos, mar, etc,  o 67% se 
concentra no concello de Vimianzo, mentres que os outros dous concellos, Zas e Camariñas, 
só suman o 33%. A porcentaxe máis alta corresponde a Vimianzo e a máis baixa a Camariñas, 
co 9%. 

% de edificios destinados a vivendas da Terra de Soneira sen 
evacuación de auga residuais (2001)
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Tan só 19,7% dos edificios destinados a vivenda do concello de Camariñas contan con 
sistema de auga quente central, e un 80,3% carecen del. A porcentaxe do conxunto comarcal 
é moito máis baixa, cun 2,5% de edificios con auga quente: aquí salientan como valores 
extremos o máximo do concello de Camariñas, co 19,7%, e o mínimo do concello de Vimianzo, 
co 4,9%.   

No seguinte cadro detállanse os valores numéricos de cada un dos concellos e do total 
comarcal, e ademais inclúense as porcentaxes dos edificios destinados a vivenda que contan 
con auga quente central para unha análise máis completa. 
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Auga quente central Totais Ten Non ten % Ten % Non ten 
Camariñas 2970 75 2895 19,7 80,3 
Vimianzo 2841 561 2280 4,9 95,1 

Zas 1732 85 1647 9,6 90,4 
Terra de Soneira 7543 721 6822 2,5 97,5 

Un dato de interese cara a perfilar as condicións de habitabilidade e calidade de vivendas nos 
edificios destinados a vivenda é saber se dispoñen de ascensor ou de garaxe e o número total 
de prazas de garaxe de cada concello. No seguinte cadro apréciase como tódolos concellos 
teñen edificios destinados a vivenda con ascensor, salientando Vimianzo co 59% do total da 
comarca, e en Camariñas hai 3, que supón o 11%.  

Ascensor Totais Ten Non ten
Camariñas 2970 3 2967 
Vimianzo 2841 16 2825 

Zas 1732 8 1724 
Terra de Soneira 7543 27 7516 

Dos 2970 edificios destinados principalmente a vivendas do concello de Camariñas, tan só o 
15,4% dispón de garaxe, que é a porcentaxe máis baixa dos concellos da comarca, sendo a 
máis elevada o 21,4%, que corresponde a Vimianzo. No cadro seguinte pódense constatar as 
cifras dos edificios destinados principalmente a vivendas que dispoñen de garaxe e as súas 
porcentaxes e os edificios que non dispoñen de garaxe. 

Dispoñibilidade de garaxe Totais Ten Non ten % Ten % Non ten 
Camariñas 2970 457 2513 15,4 84,6 
Vimianzo 2841 607 2234 21,4 78,6 

Zas 1732 356 1376 20,6 79,4 
Terra de Soneira 7543 1420 6123 18,8 81,2 

Xa por último, no referente ao número de prazas de garaxe nos edificios destinados 
principalmente a vivendas, do total de 2970 edificios do concello de Camariñas o 15,4% contan 
con garaxe, que son 457. Destes o 13% conta cunha praza de garaxe, o 2% con dúas, o 1% 
entre tres e cinco, e o 84% non teñen garaxe. Na seguinte gráfica represéntanse as 
porcentaxes do concello de Camariñas e no cadro as cifras de cada un dos concellos da 
comarca e do total comarcal. 

% de edificios destinados a vivendas do concello de Camariñas 
por nº de prazas de garaxe (2001)

84%

1%
2%

13%

1

2

3 a 5

Non é aplicable

 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CAMARIÑAS 
___________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

consultora galega s.l.                                                              Memoria Informativa 

91

En tódolos concellos e no total comarcal hai unha grande maioría dos edificios destinados 
principalmente a vivenda, que teñen 1 e 2 prazas de garaxe e a proporción que supera as 3 
prazas é mínima. Hai que salientar para tódolos concellos e tamén para o total comarcal, o 
elevado número de edificios que non contan con garaxe. 

Nº de prazas de garaxe TOTAL 1 2 3 a 5 Máis de 5 Non é aplicable 

Camariñas 2970 393 46 15 3 2513 

Vimianzo 2841 507 68 26 6 2234 

Zas 1732 271 66 13 6 1376 

Terra de Soneira 7543 1171 180 54 15 6123 

3.4.4. OS FOGARES. 

Segundo o glosario do Censo de Poboación e Vivendas do 2001 do INE, considérase fogar ao 
conxunto de persoas que residen habitualmente na mesma vivenda. As diferenzas entre fogar 
e familia son: 

a) O fogar pode ser unipersoal, mentres que a familia ten que constar, polo menos, de 
dous membros. 

b) Os membros dun fogar multipersoal non teñen necesariamente que estar 
emparentados, entrementres que os membros dunha familia si. 

Dos 6.242 fogares que están censados no total comarcal, o 26% localízanse no concello de 
Zas, salientando que o 74% restante se localizan nos outros dous concellos, Vimianzo e 
Camariñas. Hai que ter en conta que as superficies municipais son heteroxéneas, así como o 
número de habitantes, resultando as densidades de poboación dispares. No seguinte cadro 
detállanse: a superficie, a poboación e a densidade de poboación no ano 2005 de cada 
concello e do total comarcal. 

Concello  Poboación (2005) Superficie (km2) Densidade 

Camariñas 6467 51,9 124,6 

Vimianzo 8466 187,4 45,2 

Zas 5780 133,2 43,4 

Terra de Soneira 20713 372,5 55,6 

 

Na seguinte gráfica represéntanse as porcentaxes de fogares por concellos. A máis alta 
corresponde a Vimianzo, que é o concello máis extenso, co 40%, e a máis baixa a Zas, que é 
o segundo concello máis extenso, co 26%. Camariñas é o segundo concello por número de 
fogares,  co 34% do total comarcal, e o menos extenso. 
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% de fogares por concello na Terra de Soneira (2001)
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No cadro seguinte detállanse as cifras dos tipos de fogares de cada concello e do conxunto 
comarcal para unha información máis precisa. 

Tipo de fogar 
(grandes 
grupos) TOTAL 

Fogares 
unipersoais

Fogares 
multipersoais 

que non forman 
familia 

Unha familia
sen outras 

persoas 

Unha familia, 
con outras 

persoas non 
emparentadas 

Dúas ou máis 
familias sen 

outras 
persoas 

Camariñas 2130 405 8 1689 28 0 

Vimianzo 2515 418 6 2047 39 5 

Zas 1597 240 5 1308 35 9 

Terra de Soneira 6242 1063 19 5044 102 14 

 

Do 34% que supoñen os fogares camariñeses no conxunto comarcal, un 80% está constituído 
por unha soa familia sen outras persoas, o 19 % por fogares unipersoais, e 0 1% por unha 
familia, con outras persoas non emparentadas, tendencia que tamén se presenta nos 
concellos restantes e no total comarcal.  
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% dos tipos de fogares no concello de Camariñas (2001)

19%

0%

80%

1% 0%
Fogares unipersoais

Fogares multipersoais que
non forman familia

Unha familia sen outras
persoas

Unha familia, con outras
persoas non emparentadas

Dúas ou máis familias sen
outras persoas

 
A porcentaxe máis alta dos fogares do concello de Camariñas corresponde aos fogares con  
tres membros, co 23,1%, que é máis elevada que a comarcal (20,7%), provincial (22,6%) e 
galega (21,8%) e dos concellos. O 21,8% son fogares de dous membros, e o 20% son fogares 
de catro membros. 

Nos concellos hai unha dicotomía entre, nos que hai máis fogares con tres membros e nos que 
hai máis con máis de 4 membros. Nos primeiros inclúese a Camariñas, co 23,1%, e nos 
segundos as porcentaxes van do 34,0% de Zas ao 25,6% de Vimianzo. 

Na Terra de Soneira hai máis fogares con máis de catro membros (24,5%), e na Coruña e 
Galicia hai máis con 2 (23,3% e 23,4%). 

No seguinte cadro detállanse as porcentaxes de fogares, segundo o número dos seus 
membros, para  unha información máis precisa,  así como o número medio de membros por 
fogar. O concello de Camariñas está máis próximo á provincia e á Comunidade que á comarca 
no que se refire a número de membros por fogar, sendo 3,0 para Camariñas, 3,4 para a Terra 
de Soneira, 3,0 para A Coruña e 3,0 para Galicia. 

Tamaño do fogar 

1 
persoa 

(%) 

2 
persoas 

(%) 

3 
persoas 

(%) 

4 
persoas 

(%) 

Máis de 4 
persoas 

(%) 

Nº medio 
de persoas 

x fogar 

Camariñas 19,0 21,8 23,1 20,0 16,0 3,0 

Vimianzo 16,6 18,8 20,6 18,4 25,6 3,4 

Zas 15,0 14,1 17,8 19,0 34,0 3,8 

Terra de Soneira 17,0 18,6 20,7 19,1 24,5 3,4 

Coruña (A) 18,8 23,3 22,6 20,0 15,3 3,0 

Galicia 19,7 23,4 21,8 19,7 15,4 3,0 

 

No réxime de tenza da vivenda, o 67,0% dos fogares de Camariñas teñen vivenda en 
propiedade, cifra que é a máis baixa do agrupado comarcal, provincial e do conxunto galego. 
Hai que salientar que máis dun cuarto dos fogares de Camariñas teñen vivenda noutro réxime. 

Nas vivendas en aluguer, Camariñas destaca entre concellos da comarca, aínda que ten unha 
porcentaxe inferior á provincial e á galega, e nas que teñen outro réxime, salientan Vimianzo e 
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Camariñas que duplican os valores dos conxuntos provincial e autonómico e lixeiramente 
superiores ao valor comarcal. 

Fogares 
segundo o 

réxime de tenza 
da vivenda (%) 

Fogares 
con 

vivenda en 
propiedade

Fogares 
con 

vivenda 
en 

aluguer 

Fogares 
con 

vivenda 
noutro 
réxime 

Fogares con 
dispoñibilidade 

de segunda 
vivenda 

Camariñas 67,0 7,0 25,9 5,4 

Vimianzo 74,9 3,7 21,4 7,3 

Zas 69,6 2,1 28,3 2,5 

Terra de Soneira 70,9 4,4 24,7 5,4 

Coruña (A) 74,6 12,6 12,8 11,0 

Galicia 77,5 10,5 12,0 10,7 

3.4.5. OS LOCAIS. 

Na comarca da Terra de Soneira contabilízanse un total de 1.212 locais, dos que o 47% se 
localizan no concello e o 53% corresponde aos concellos de Vimianzo e Zas, co 29% e 24% 
respectivamente. Na seguinte gráfica represéntanse estas porcentaxes. 

% de locais por concello da Terra de Soneira (2001)

47%

29%

24%

Camariñas

Vimianzo

Zas

 

3.4.5.1. Locais activos e inactivos. 

Os locais pódense clasificar en locais activos e inactivos. O concello de Camariñas conta co 
47% dos locais comarcais, dos que o 55,8% son locais activos, a segunda cifra máis baixa dos 
concellos e do conxunto comarcal. Na gráfica seguinte represéntanse os volumes e o seu valor 
numérico para maior detalle: obsérvase que Camariñas ten, en conxunto, as maiores cifras de 
locais activos e inactivos, feito que se explica porque o total de locais do concello supón un 
47% do total comarcal. Como cifras máis baixas salienta en locais activos Zas e en inactivos 
Vimianzo. 
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Nº de locais x actividade dos concellos da Terra de Soneira 
(2001)

320

253

332

16

252

39

Local activo Local inactivo

Camariñas Vimianzo Zas
 

Porcentualmente, os locais activos dos concellos da comarca ofrecen esta representación, na 
que hai que ter en contado o explicado anteriormente. 

% de locais activos por concellos da Terra de Soneira (2001)

55,8

95,4
86,6

Camariñas Vimianzo Zas
 

3.4.5.2. Tipoloxías dos locais. 

Segundo o glosario do Censo de Poboación e Vivendas do 2001 do INE, considérase local a 
todo recinto estruturalmente separado e independente que non está exclusivamente dedicado 
a vivenda familiar e no que se levan ou se poden levar a cabo actividades económicas 
dependentes dunha empresa ou institución. O recinto debe estar situado nun edificio, 
ocupándoo total ou parcialmente. 

Do total de locais da comarca, o 25,4% son inactivos, polo que non se poden englobar en 
ningunha categoría, xa que non desenvolven actividade algunha. O 74,6% dos restantes locais 
son activos e distribúense de xeito diferente, segundo as actividades: o 34% son locais 
comerciais e o 30% son oficinas, destacando o 25% dos non aplicables. Con porcentaxes máis 
baixas, o 5% son locais industriais, o 3% dos locais destínanse para equipamentos educativos, 
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un 1% cada un para equipamentos culturais ou deportivos, de saúde e de benestar social. 
Salienta o 0% dos locais agrarios. 

Na seguinte gráfica detállanse as porcentaxes para apreciar, dun xeito más representativo, os 
valores para os locais da comarca. 

%  dos locais da Terra de Soneira por tipoloxías (2001)

34%

30%

0%

25%

1% 3%
1%

1%

5%

Equipamentos de saúde (ambulatorio,
centro de saúde, hospital)

Equipamentos educativos (escola,
facultade, gardería )

Equipamentos de benestar social (clube
de anciáns, centro de servizos sociais,
centro de día...)
Equipamentos culturais ou deport ivos
(teatro, cine, museo, sala de exposicións,
polideport ivo...)
Local comercial

Oficinas (inclúe tamén o resto dos
servizos)

Local industrial

Local agrario

Non é aplicábel

 
No cadro que segue amósase o número total de locais por concello e o total comarcal. Hai que 
destacar a cifra de 272 locais comerciais activos en Camariñas fronte aos 212 do resto dos 
concellos, así como os 92 locais de oficinas de Camariñas fronte aos 98 dos outros 9 concellos 
da comarca: como é obvio, hai que concluír que Camariñas ostenta as cifras de maior volume 
do conxunto comarcal. 
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Camariñas 3 8 1 7 112 165 22 2 253 573

Vimianzo 3 8 4 4 126 163 24 0 16 348

Zas 6 16 6 4 174 37 9 0 39 291

Terra de Soneira 12 32 11 15 412 365 55 2 308 1212

 

No concello de Camariñas, do total de 573 locais, 320 son activos: do total, o 20% son 
comerciais, o 29% dedicados a oficinas e ao resto dos servizos, e o 4% locais industriais e un 
1% cada un para educativos, culturais ou deportivos, e de saúde benestar social e local 
agrario. Salienta o 0% dos locais agrarios e os dos de benestar social. Na seguinte gráfica 
amósanse estas cifras dun xeito máis ilustrativo. 
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% de locais de Camariñas por tipoloxías (2001)
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3.4.5.3. O concello e as súas parroquias. 

Dos 573 locais localizados no concello de Camariñas, o 48% sitúanse na parroquia de San 
Xurxo de Camariña e o 52% restante nas outras tres parroquias: o 32% na parroquia de San 
Pedro da Ponte do Porto, o 15% na parroquia do Divino Espírito Santo de Camelle e o 5% na 
parroquia de Santa María de Xaviña. 

% de locais do concello de Camariñas por parroquia (2001)

48%

15%

32%

5%

Camariñas

Camelle

Ponte do Porto
Xaviña

 
No seguinte cadro compútase o total de locais por parroquias. Do número total do concello, 
destacan os 272 que suma a parroquia de Camariñas, co máximo de locais (272), e o mínimo 
en Xaviña (29). 

Parroquias 
Nº de 
Locais

Locais Parroquia 
Camariñas 

Locais parroquias 
agás Camariñas 

Camariñas 272 272 - 
Camelle 87 - 87 

Ponte do Porto 185 - 185 
Xaviña 29 - 29 
Total 573 272 301 
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3.4.6. CONCLUSIÓNS DA EVOLUCIÓN DO PARQUE EDIFICATORIO E A OCUPACIÓN. 

Das cifras da evolución do parque de vivendas do Termo Municipal podemos tirar as seguintes 
conclusións: 

1º) O groso da edificación destinada a vivenda localízase no interior dos catro núcleos 
urbanos (Camariñas, Ponte do Porto e Camelle e Arou). Para o conxunto municipal catro 
de cada cinco vivendas aséntanse en núcleos que consideramos coma urbanos.  

2º) Se analizamos as cifras observamos que o número de vivendas en Camariñas non fixo 
máis que medrar dende 1970 a 2001. Nese período experimentou un crecemento do 
143 %. 

3º) Nos últimos vinte anos medrou considerablemente o número de vivendas valeiras. Así, 
mentres en 1970 apenas chegaba ao 6 %, en 1991 acada xa ao 30 % e en 2001 ao 40%. 
Ao noso xuízo, iso indica dous fenómenos: a) Que unha parte do parque se destina ao 
aluguer de temporada, de xeito, digamos non profesional ou amateur, isto é, sen incluír 
nas estatísticas hoteleiras; e, b) O sector da construción de vivendas é o destinatario 
principal do aforro da poboación, que non ve mellor xeito de investir os montantes 
aforrados. 

4º) Camariñas  ten unha porcentaxe de desocupación de vivendas superior á media 
comarcal e á provincial. Dalgún xeito vén significar unha sobreoferta de vivendas de 
temporada para residentes, coma apuntabamos, que aquí é superior por mor de existir no 
concello un índice turístico lixeiramente máis alto. 

5º) A porcentaxe de vivendas ocupadas con carácter de principal ou primeira residencia é 
abrumadora. As vivendas secundarias ou de segunda residencia, polo de agora, son 
escasas. 

6º) O crecemento do parque edificatorio é moito maior nas zonas urbanas que nas rurais, 
cousa lóxica, máxime se se ten en conta o peso absoluto do parque de edificios dos 
núcleos urbanos. 

3.5. AS LICENZAS DE CONSTRUCIÓN NO CONCELLO DE CAMARIÑAS. 

Os datos facilitados polo Concello sobre as licenzas de obra concedida no termo municipal, 
son unha fonte informativa de grande interese, xa que nesta información se poden localizar as 
licenzas por parroquias, podéndose clasificar por tipos a súa evolución temporal... O tramo 
temporal que se considera é o 1988-1993, que son os datos máis actualizados dos que se 
dispón. 

As licenzas rexistradas no municipio ofrecen unha fiel información da evolución da dinámica 
residencial, a tipoloxía edificatoria, e as tendencias de expansión ou especialización no 
territorio (residencial colectiva, unifamiliar, uso industrial ou agrícola,...). 

O conxunto das licenzas que se analizan refírense ás licenzas de vivendas colectivas, de 
vivendas unifamiliares de nova construción, así como aquelas vivendas que acometen obras 
de rehabilitación, ampliación ou reforma; as licenzas de galpóns, garaxes, e alboios, as de 
naves e locais e as de peches e muros.  

3.5.1. O conxunto municipal. 

Entre 1988 e 1993 o total de licenzas relativas á construción suman un total de 651 no 
conxunto municipal. O ano de maior número de actividade, referido ás licenzas municipais, é o 
ano 1988, cun total de 1.340 licenzas, e o ano de menor actividade é o 1993, con 71 licenzas. 
Na seguinte gráfica detállase o total das licenzas municipais por anos, sen especificar as 
tipoloxías das mesmas. 
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Evolución do total de licenzas no concello de Camariñas
 (1988-1993)

108 107

126 105

71

134

1988 1989 1990 1991 1992 1993

 
Por parroquias, do total de 691 licenzas, o 39% localízase en Camariñas, seguido dun 21% en 
Xaviña e en Camelle, e un 19% na Ponte do Porto: na gráfica seguinte represéntanse as 
porcentaxes de licenzas por parroquia do concello de Camariñas. 

% de licenzas por parroquias (1988-1993)

39%

19%

21%

21%

Camariñas
Ponte do Porto
Camelle
Xaviña

 
No seguinte cadro detállanse os totais das licenzas por ano e por parroquia para unha maior 
información. Pódese apreciar que do conxunto das parroquias, Ponte do Porto é a de menor 
actividade, cun total de 123 licenzas, o que supón unha media de 20,5 licenzas por ano, e 
Camariñas a de maior actividade, con 257, cunha media anual de 42,8 licenzas. 
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Licenzas por 
ano Camariñas Ponte do 

Porto Camelle Xaviña Total 

1988 55 25 24 30 134 

1989 42 17 15 34 108 

1990 41 16 31 19 107 

1991 54 26 27 19 126 

1992 37 25 25 18 105 

1993 28 14 13 16 71 

Total 257 123 135 136 651 

3.5.2. As tipoloxías das licenzas. 

Das 651 licenzas municipais para estes anos, hai que sinalar que porcentualmente se reparten 
por tipos do seguinte xeito: o 42% para rehabilitación ou reforma e adición de vivendas, o 34% 
para galpóns, garaxes e alboios, o 13% para vivendas unifamiliares novas, o 11% para 
vivendas colectivas novas. Deste conxunto o 66% refírese a vivendas e o 44% restante 
desagrégase entre galpóns, garaxes e alboios. 

% das licenzas por tipoloxías (1988-1993)

11%

13%

7%

35%

10%

19%

5%

Viv.colect.

Viv.unif.

Adición

Reforma

Garaxe

Galpón

Agraria

 

No que se refire ao parque de vivendas, tanto de unifamiliares de nova construción, como 
reformado ou ampliado, hai que  indicar que neste período de seis anos (1988-1993) ponse no 
mercado unha media de 71,2 vivendas por ano. 
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Ano Viv.colect. Viv.unif. Ampliación Reforma Garaxe Galpón Ind. Pesq. Agraria TOTAL

1988 3 31 6 45 15 26 1 1 6 134 

1989 18 11 9 24 13 26 1 - 6 108 

1990 12 12 8 41 14 14 2 - 4 107 

1991 18 20 9 41 6 27 2 - 3 126 

1992 17 8 10 32 9 21 1 1 6 105 

1993 4 4 2 42 5 8 - - 6 71 

T. período 72 86 44 225 62 122 7 2 31 651 

Vivenda colectiva. Os anos de maior actividade de construción de vivendas son anos 
intermedios, dende 1989 ata 1999, cunha media para este período de 16,25 licenzas para 
construción colectiva, sendo os anos de maior peso 1989 e 1991, con 18 licenzas, e o de 
menor 1988, con só 3. 

Vivenda unifamiliar. Os anos de maior intensidade na construción de vivendas unifamiliares 
son 1988, cun total de 31 licenzas, seguido de 1991, con 20, cunha media para este período 
de 14,3 vivendas anuais, sendo o bienio final (1992-1993) o de menor peso con 8 e 4 licenzas 
respectivamente. As 86 vivendas unifamiliares supoñen o 20 do total de vivendas de tódolos 
tipos, para este período. 

Ampliación ou reforma da vivenda. Contabilízanse un total de 269 licenzas nesta ampla 
categoría, sendo a media anual de 44,8. O ano de maior actividade é o 1998, con 51 licenzas, 
seguido de 1991 e 1990, con 50 e 49 licenzas respectivamente, sendo os de menor actividade 
1993 e 1992, con 44 e 42 respectivamente.  

Na seguinte gráfica represéntase o total das vivendas xeradas por licenzas de construción, no 
conxunto municipal entre 1988 e 1993. 

Nº  total de vivendas xeradas por licenza no concello de Camariñas 
(1988-1993)

72
86 269

Vivendas colectivas Vivendas unifamiliares Ampliación ou reforma de vivenda
 

Na gráfica que segue detállanse as vivendas xeradas por ano, segundo sexa licenza de 
vivendas unifamiliares, colectivas, ou ben sexan ampliacións ou reformas de vivendas xa 
existentes. 
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Nº de vivendas xeradas por licenza por ano no concello de Camariñas 
(1988-1993)
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Galpóns, garaxes e alboios. No conxunto municipal hai un total de 184 licenzas, cunha 
media anual de 30,6. O ano de maior actividade é o 1988, con 51 licenzas, e o de menor o 
1993, con 13.   

No seguinte cadro represéntase o volume total das licenzas das tipoloxías de garaxes, galpóns 
e alboios, no conxunto municipal, no período 1998-1993. 

Total de licenzas de garaxes, galpóns e alboios no concello de 
Camariñas (1998-1993)

62

122

Garaxes Galpóns e alboios
 

Na seguinte gráfica, detállanse os totais por anos para unha información máis detallada. 



 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE CAMARIÑAS 
___________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

consultora galega s.l.                                                              Memoria Informativa 

103

Nº de licenzas de garaxes e galpóns por ano
 no concello de Camariñas (1988-1993)
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3.5.3. As parroquias. 

O concello de Camariñas ten catro parroquias e un total de 26 entidades singulares de 
poboación. Nos seguintes apartados detállanse as tipoloxías das licenzas por parroquias, e 
segundo os anos de referencia, en cadros para unha información máis detallada. 

3.5.3.1. San Xurxo de Camariñas. 

Das 257 licenzas no conxunto parroquial, o 65% está referido a vivenda, un 28% para galpóns, 
garaxes e alboios, e un 7% para construcións produtivas. 

Licenzas 
Camariñas 

Vivendas 
colectivas 

Vivendas 
unifamiliares

Ampliación 
ou refoma 
de vivenda

Galpóns, 
garaxes e 

alboios 

Comercio 
e 

Industria
Pesqueira Agrarias TOTAIS

1988 2 17 15 17 - - 4 55 

1989 11 9 8 14 - - - 42 

1990 7 2 19 9 1 - 3 41 

1991 7 10 15 19 2 - 1 54 

1992 14 1 10 9 1 1 1 37 

1993 1 3 16 5 - - 3 28 

Total  42 42 83 73 4 1 12 257 

3.5.3.2. Divino Espírito Santo de Camelle. 

Das 135 licenzas no conxunto parroquial,  o 70% está referido a vivenda,  o 27% a galpóns, 
garaxes e alboios, e a porcentaxe restante a construcións produtivas. 
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Licenzas 
Camelle 

Vivendas 
colectivas 

Vivendas 
unifamiliares

Ampliación 
ou refoma 
de vivenda

Galpóns, 
garaxes e 

alboios 

Comercio 
e Industria Pesqueira Agrarias TOTAIS

1988 1 4 13 5 - - 1 24 

1989 1 - 6 7 - - 1 15 

1990 4 8 9 9 - - - 31 

1991 4 1 16 6 - - - 27 

1992 1 3 13 8 - - - 25 

1993 1 1 87 2 - - - 13 

Total  12 17 66 37 - - 2 135 

3.5.3.3. San Pedro da Ponte do Porto. 

Das 123 licenzas no conxunto parroquial, o 63% está referido a vivendas, o 28% para galpóns, 
garaxes e alboios, e o 8% a construcións produtivas. 

Licenzas 
Ponte do 

Porto 

Vivendas 
colectivas 

Vivendas 
unifamiliares 

Ampliación 
ou refoma 
de vivenda

Galpóns, 
garaxes e 

alboios 

Comercio 
e Industria Pesqueira Agrarias TOTAIS

1988 - 4 9 11 1 - - 25 

1989 5 - 3 7 - - 2 17 

1990 1 2 8 4 1 - - 16 

1991 7 7 8 3 - - 1 26 

1992 2 1 12 6 - - 4 25 

1993 2 - 7 4 - - 1 14 

Total  17 14 47 35 2 - 8 123 

3.5.3.4. Santa María de Xaviña. 

Do total parroquial de 136 licenzas, o 64% son para vivendas, o 29% para galpóns, garaxes e 
alboios o 20% para outras, e o 7% para construcións produtivas.. 

Licenzas 
Xaviña 

Vivendas 
colectivas 

Vivendas 
unifamiliares

Ampliación 
ou refoma 
de vivenda

Galpóns, 
garaxes e 

alboios 

Comercio 
e 

Industria
Pesqueira Agrarias TOTAIS

1988 - 6 14 8 - 1 1 30 

1989 1 2 16 11 1 - 3 34 

1990 - - 13 6 - - - 19 

1991 - 2 11 5 - - 1 18 

1992 - 3 7 7 - - 1 18 

1993 - - 12 2 - - 2 16 

Total  1 13 73 39 1 1 8 136 
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3.5.4. Os datos do IGE. As licenzas no período 2000-2006. 

O Instituto Galego de Estatística da Xunta de Galicia publica os datos das obras e licenzas 
realizadas nos concellos a través da Estadística de construcción de edificios do Ministerio de 
Fomento. Na data da realización desta memoria, están dispoñíbles os datos municipais do 
intervalo 2000-2006: con todo é conveniente sinalar que a proporción real de nova edificación é 
seguramente maior, expoñente da presión construtiva real existente nestes anos (o novo parque 
construído é sempre maior que o solicitado legalmente). 

No seguinte cadro, detállanse os datos correspondentes a Camariñas para este período. 
Como se pode apreciar, están divididos en licenzas de nova planta e licenzas de rehabilitación. 
En ámbolos dous casos, poden ser obras con ou sen demolición previa, tal como consta na 
información: pódese apreciar unha estabilidade nas obras de nova planta, cunha media anual 
de 10,43, cunha lixeira progresión á baixa. A meirande parte (88%) de obras de nova planta 
non implican demolición. 

Nova planta Rehabilitación 

Edificios 
  

Total 
Con 

demolición 
previa 

Sen 
demolición Total

Total
Demolición 

parcial 
previa 

Sen 
demolición

En 
locais 

Só 
demolición 

total 
TOTAL

2000 13 2 11 11 5 3 2 6 0 24 

2001 15 4 11 28 20 7 13 8 0 43 

2002 17 2 15 18 11 4 7 7 0 35 

2003 4 0 4 7 7 3 4 0 0 11 

2004 5 0 5 6 6 2 4 0 1 12 

2005 10 1 9 13 11 7 4 2 0 23 

2006 9 0 9 13 12 11 1 1 0 22 

Total 73 9 64 96 72 37 35 24 1 170 

 

Na gráfica que segue, pódese ver a representación dos volumes de licenzas de nova planta e 
de rehabilitación no concello de Camariñas. 

Nº de licenzas de nova planta e de rehabilitación
no concello de Camariñas (2000-2006)
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No seguinte cadro, detállanse as tipoloxías dos edificios, segundo sexan edificios residenciais 
ou non residenciais, e no caso de obras de edificios residenciais, as vivendas que se xeran por 
estas obras de edificación. Pódese apreciar como entre 2000 e 2002 aumentan lixeiramente as 
licenzas de edificios de nova planta, e, consecuentemente, tamén aumentan as vivendas de 
nova planta, para diminuír en 2003 e 2004, e logo aumentar en 2005 e 2006. 

Tamén se detallan as superficies destinadas a uso residencial e as de uso non residencial: así 
neste septenio a superficie de uso residencial en Camariñas, segundo os datos do IGE, é de 
29.213 m2,  e á de non residencial, ou comercial, é de 3.771. Calculando a media coas 
vivendas xeradas neste período, pódese establecer unha superficie media de uso residencial 
por vivenda de 176 m2. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Edificios de nova planta 14 15 17 4 5 10 9 74 

Residencial 9 8 12 1 4 9 8 51 

Non residencial 5 7 5 3 1 1 1 23 

Superficie de nova planta (m²) 3.574 3.137 4.914 621 1.130 12.301 7.307 32.984

Residencial  2.348 2.391 3.924 147 1.088 12.259 7.056 29.213

Non residencial  1.226 746 990 474 42 42 251 3.771 

Vivendas de nova planta  10 12 26 1 4 77 36 166 

Obras rehabilitación 6 23 17 10 6 16 23 101 

Edificios en rehabilitación 5 20 11 7 6 11 12 72 

Vivendas en rehabilitación 1 3 6 3 0 5 11 29 

Obras demolición 4 11 8 2 2 3 7 37 

Edificios en demolición 2 5 3 0 1 1 0 12 

Vivendas en demolición 2 6 5 2 1 2 7 25 

 

Na gráfica que segue represéntanse as porcentaxes de uso residencial de nova planta no 
concello de Camariñas, segundo os anos desta análise. 

% das superficies residenciais de nova planta 
en Camariñas (2000-2006)
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Na seguinte gráfica, detállanse as superficies de nova planta de uso non residencial no 
concello de Camariñas, segundo os anos desta análise. 
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% das superficies non residenciais de nova planta
 en Camariñas (2000-2006)
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3.6. TIPOLOXÍAS EDIFICATORIAS. 

3.6.1. TIPOLOXÍAS URBANAS. 

Dentro dos catro núcleo de maior grao urbano de Camariñas (Camariñas, Ponte do Porto, 
Camelle e Arou) conviven na actualidade tipoloxías edificatorias moi diversas. No que poderíamos 
denominar Cascos Históricos ou Cascos Vellos é onde nos podemos atopar –a pesares de 
actuacións de grande impacto levadas a cabo nos seus interiores nos dous últimos lustros- un 
abano de tipoloxías de arquitectura vilega tradicional -burguesa e mariñeira- que aínda se 
conserva ben nos exemplos que non se estragaron con intervencións desafortunadas. 

Trátase dunha edificación xeralmente de dúas plantas con algúns exemplos de tres, mormente 
construída entre medianeiras, con arrimo ou formando estreitas venelas; pero tamén se atopa a 
edificación exenta rodeada de horta e/ou xardín. Trátase de edificacións que utilizan coma 
material estrutural básico e de cerramento a pedra, en aparellos moi diversos para os paramentos 
exteriores (sillares, perpiaños, mampostería concertada e desconcertada, etc.). Esta última, 
adóitase enlucir e pintar ou encalar nas vivendas mariñeiras, deixando só sen pintar a pedra 
traballada nos recercados de ocos (portas, portas de aires e ventás) e tamén -en certos casos- os 
esquinais de encontro dos paramentos exteriores. A pedra proviña de canteiras de préstamo da 
propia zona. 

A carpintería tradicional -tanto interior coma exterior- era de madeira (no exterior, pintada; no 
interior, pintada ou vernizada). De madeira eran tamén os forxados e a estrutura da cuberta. A 
cubrición, sempre de tella de barro cocido (curva do país, ou plana). A cuberta construíase, 
adoito, con dúas, tres ou catro augas. 

Os frontes da edificación son irregulares, pero con tendencia á estreiteza (fóra dalgúns 
exemplos de vivenda da burguesía), coma corresponde ao patrón histórico das vilas mariñeiras 
("ancho de remo"). Os fondos adoitan ser tamén moi cativos. Case nunca exceden os 12 metros e 
non é raro baixar dos 8 metros. En consecuencia, as plantas -sobre todo nas couzadas interiores- 
son de pequena superficie nas tres vilas. Se acaso hai que consignar unhas dimensións maiores 
en Ponte do Porto que en Camelle; e aquí máis que en Camariñas, onde o mosaico se fai 
extraordinariamente pequeno. 

No que respecta á composición de fachadas asistimos a unha notoria diversidade. A maioría dos 
edificios dispoñen de dous ocos na planta baixa (porta e ventá). Outros dispoñen de tres: porta no 
centro e fiestras ás beiras. Adoitaba ser frecuente un notorio acerto compositivo a base de facer 
concordar os ocos da planta baixa cos da planta(s) superior(es). É corrente a construción de 
balcóns de diferente fasquía, en xeral corridos e de moi pouco voo. Nas vivendas burguesas 
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aparecen balcóns individualizados para dar saída a grandes ventás, voando lixeiramente. Cando 
non hai balcóns voados soen darse as portas de aire con varanda a pano co paramento exterior. 

Xa non é de agora a existencia de galerías e miradoiros, patróns construtivos de grande 
funcionalidade e beleza que se fundiron cos patróns tradicionais máis antigos cunha rapidez 
extraordinaria por todo o país. De primeiras, xurdiron coma cerramento de solainas e balcóns. 
Logo xa se construíron en edificios de nova planta. 

Os ocos de ventilación adoitan ser alongados (no sentido das xambas) ou tendendo á cuadratura. 
Nunca se construíron ocos horizontais (con linteis máis longos cás xambas) na edificación 
tradicional. 

Á beira desta edificación tradicional, e principalmente sobre dos eixes viarios principais das tres 
vilas, mais tamén en áreas de bordo dos conxuntos históricos, (sen ampliar o viario preexistente 
ou construíndo un novo viario  raquítico, incapaz de soportar a altura dos edificios que se 
construíron ás súas beiras) foron xurdindo edificacións en altura, sobre todo en Camariñas 
para varios núcleos familiares ou con división horizontal, nos que se esqueceron as tipoloxías e os 
patróns construtivos tradicionais, para producir uns exemplos que mimetizan -en xeral- o peor da 
arquitectura chamada "internacional". Amén dun grave atentado paisaxístico, supoñen unha 
macización incompatible coa estrutura urbana na que se inzan tales edificios, creando unhas 
disfuncións de moi difícil ou imposible corrección. 

Dende o punto de vista tipolóxico, son construcións que alteran as constantes construtivas -
patróns arquitectónicos- en todos as ordes: volume, altura, materiais da estrutura e de 
cerramento, cubertas, materiais de cubrición, aspectos compositivos, carpintarías, voos, etc. 

Esa degradación producida polo efecto combinado de factores coma: xurdimento de novos roles, 
aparición e desenvolvemento da especulación, falta de profesionalización dos axentes 
urbanísticos, ausencia de planeamento municipal, outro grao de aculturización da poboación, 
xeneralización de pautas de comportamento dun modelo social mundial uniformizador e 
esclerótico...; a listaxe de causas é abondo longa. Inclúe, por suposto, a ausencia de aplicación 
dunha mínima disciplina urbanística dende o xurdimento do fenómeno (anos 60-70) ata hai ben 
pouco tempo. 

O fenómeno do troco de tipoloxías é máis acusado en Camariñas, e en Camelle (aquí quizais 
obrigado polo afogo da topografía que facía difícil a extensión da vila). En Ponte do Porto 
prodúcese igualmente o proceso, pero o nivel de substitución da edificación tradicional ata agora 
foi menor. 

3.6.2. AS TIPOLOXÍAS RURAIS. 

Agás algúns exemplos de edificación pacega, nas parroquias de Xaviña e Ponte do Porto, no 
medio rural camariñán a edificación rural correspóndese coas características propias dunha 
"fábrica" agrícola. Non hai nas zonas rurais o que poderíamos chamar edificación burguesa, aínda 
que si se pode detectar a existencia dalgún edificio que por localizarse á beira da estrada, 
presenta unha fachada que se asemella a ese tipo de construción máis vilega. 

As edificacións tradicionais do  rural -que coma vimos, no Termo Municipal camariñán son notoria 
minoría- non ofrendan características singulares acusadas verbo das do resto da comarca e da 
Costa da Monte en xeral. 

A edificación residencial, por regra xeral, ten un chisco máis de altura de cornixa cá edificación 
mariñeira, determinada loxicamente, polos usos agrogandeiros propios desta zona, mesmo 
naquelas onde se combinan as faenas da terra coas do mar. E unha edificación, xeralmente sen 
voos; porén, existen exemplos de solainas e corredores. Son casas de pedra, pero con fábricas -
polo común- menos coidadas que as vivendas da vila. A maioría son de cachotería ou 
mampostería enlucida na edificación principal (ou nas zonas da "fábrica agrícola" que se utilizan 
coma residencia) e sen enlucir nas edificacións complementarias. 
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A pedra máis traballada, que se adoita deixar vista para acusar a verticalidade no caso dos ocos 
de aireación e iluminación, úsase preferentemente en xambas e linteis de portas e xambas, linteis 
e antepeitos de ventás. O resultado ten decote grande valencia compositiva. 

A edificación de carácter relixioso ten mostras de interese sobre todo en Xaviña, que dispón 
dunha interesante igrexa parroquial, especialmente no que respecta á ábsida. Houbo outras 
mostras de arquitectura relixiosa de valencia, pero xa desapareceron. 

As edificacións complementarias -hórreos, adegas, alboios, cortes, etc.- teñen igualmente 
representación importante no conxunto da edificación rural. 

Á beira das tipoloxías tradicionais, foi aparecendo aquí no rural, tamén nos últimos anos unha 
edificación desleigada do medio, que responde a usos xa non enteira nin maioritariamente 
agropecuarios e/ou mariñeiros; e que, polo mesmo, incorpora elementos típicos da edificación 
urbana. Soe disporse tanto en substitución da edificación tradicional coma en novas localizacións, 
xeralmente algo afastadas dos núcleos tradicionais en nidia expansión de mancha de aceite. É 
unha edificación exenta e illada (en moitos casos utilizouse o viario da concentración parcelaria 
confundíndoo con viario de urbanización). Hai unha pretensión de instalación do "chalete", 
mesturándose formas e patróns doutras latitudes en enxendros que, forzosamente, terán que 
resultar pouco axeitados cando a compoñente agropecuaria no uso aínda teña certo peso. 
Plantas, materiais, tratamento de cubertas, dimensións de ocos, voos compactos e ata técnicas 
construtivas equivocadas ou mal aprendidas constitúen un abondoso abano de despropósitos 
que, afortunadamente, aínda non se xeneralizaron de xeito irremediable. 
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4. INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS. 
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4.1. INFRAESTRUTURAS. 

4.1.1. REDES DE COMUNICACIÓN XERAL. 

No sistema de comunicacións de Camariñas pódense distinguir con claridade os seguintes tipos 
de vías: 

 

a) Viario de unión co exterior. 

Unha única vía de enlace co exterior ten presenza no Termo Municipal. Trátase da estrada de 
Vimianzo a Camariñas (AC-432), cuxa lonxitude total a través do concello (Ponte do Porto-
Camariñas) é de 9,2 Km. A plataforma é de 14-16 m. de media e a calzada, xunto coas beiras, ten 
un ancho medio de 10 e 13 m (en tramos con carril lento). É unha estrada de titularidade 
autonómica e o estado de firme, a sección e o deseño dos tramos urbanos son acaídos, logo da 
recente construción do proxecto de mellora deste importante viario de conexión interna da Terra 
de Soneira. 

Con esta mesma denominación (AC-432), pero cuxa titularidade corresponde á Autoridade 
Portuaria, temos a Estrada Camariñas-Cabo Vilán, de 5 Km. de lonxitude, con firme de 
tratamento superficial, en bo estado. Ten unha plataforma de 4,5 mts. e unha calzada de 4 mts. 
nos tres primeiros quilómetros e de 3 mts., nos dous últimos. O primeiro tramo apunta un estado 
de conservación aceptable. O segundo, regular. 

Existe outra estrada (DP-1603) de comunicación intercomarcal: a que une Ponte do Porto coa 
estrada de Berdoias a Muxía. Pero toda ela (fora do núcleo urbano de Ponte do Porto) se sitúa 
percorrendo por terras doutros concellos (Vimianzo e Muxía). 

 

b) Viario interparroquial. 

Aquí é preciso salientar as seguintes vías: 

1) Ponte do Porto - Camelle (DP-1601). É de titularidade provincial. Ten unha lonxitude de 5,33 
Km. A plataforma é de 7 mts., recentemente acondicionada. O estado de conservación, xa 
que logo, é bó. O firme é de tratamento superficial. 

2) Unha variante da mesma, -tamén de titularidade provincial- é a que leva a Arou dende a 
anterior. É a DP-1602, cunha lonxitude de 1,98 Kms., plataforma de 7 mts.; tamén con firme 
de tratamento superficial e en bó estado. 

3) Xa de titularidade municipal temos: 

3.1.) Estrada de Xaviña a Sta. Mariña., con 6,5 Kms. de lonxitude, con firme de tratamento 
superficial; plataforma de 7mts.  

      3.2.) Estrada Sta. Mariña-Arou, de 4,2 Kms. de lonxitude, con firme de zahorra e idénticas 
medidas de plataforma ca estrada anterior. O estado de conservación é malo. 

4.1.2. A REDE VIARIA URBANA E DOS NÚCLEOS. 

4.1.2.1. Vila de Camariñas. 

A rede de Camariñas articúlase actualmente sobre das seguintes vías: 

a) Estrada de Vimianzo. É a vía que pon en comunicación a vila co exterior. A chegada 
á vila recibe o nome de Avda. da Coruña, continuando cos nomes de Avda. de 
Ambrosio Feijóo e Alcalde Nogueira Patiño, estes xa na zona do porto. Esta vía 
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constitúese,  amais de acceso, en lindeiro e bordo sobre do que descarga o resto do 
viario. 

 

 b) Vías principais. 

    Historicamente considerado, o viario urbano básico de conformación da vila é o que, 
arrancando do porto leva ata a igrexa de San Xurxo, servindo de eixe central do Casco 
Histórico, mais tamén de rúa pola que canalizar fluxos cara a diversas zonas da vila. 
Moi angosta no inicio (Rúa San Miguel, Cantón da Leña), vai ensanchando 
progresivamente (Rúa Areal e Avda. de Eugenio López). 

Outros viarios importantes son: a estrada de Vilar (Estrada do Faro), e enlazando 
con ela e coa igrexa de San Xurxo, pechando o circo, Xoán Carlos I. 

Tamén ten certa importancia a Rúa Pinzón, que sae da Avda. Eugenio López e 
remata na Avda. da Coruña, xunto á praia de Area da Vila. 

  Do resto do viario habería que distinguir tres tipos: 

a) As vías do Casco Histórico, sinuosas, de trazado moi irregular e sempre 
estreitas, nos que a convivencia entre peóns e automóbil é  obrigada ou, 
simplemente, non serven para o trafico motorizado. 

b) O viario de construción recente de carácter regular obtido por ancheamento das 
pistas abertas polos servizos do Ministerio de Agricultura co gallo da realización 
da concentración parcelaria. 

c) O viario básico dos núcleos rurais incorporados á vila, semellante ao do 
Casco Histórico, pero cunha anchura lixeiramente maior. 

  O estado do viario é, polo xeral regular, sendo precisa  a mellora de pavimentación 
en moitas das rúas. O viario básico presenta un estado de conservación aceptable. 

4.1.2.2. Ponte do Porto. 

Ao igual que en Camariñas, a estrada de Vimianzo cumpre co rol de viario articulador básico. Mais 
aquí comparte esa función coa estrada de Berdoias e Muxía; cada unha, a unha banda do río: a 
primeira na ribeira dereita do Porto e a segunda na ribeira esquerda; ambas as dúas unidas pola 
ponte que lle dá nome á vila. 

Na marxe esquerda do núcleo tamén teñen importancia a rúa que leva dende a Ponte a Barrosas 
e a que vai a Carnés. 

Na marxe dereita, teñen significación, máis coma viarios de relación co exterior que coma viario 
urbano, as dúas vías que levan a Camelle, que se unen á saída da vila. 

O resto do viario divídese en: 

a) Primitivo rueiro histórico, conformador da "améndoa" que xerou a disposición da 
lene goda do río. 

b) O rueiro novo, en xeral de pouca longura. 

O estado de conservación é semellante ao de Camariñas. Os viarios principais (estradas) amosan 
unha conservación aceptable. A estrada de Bordoias ampliouse coma consecuencia das obras do 
paseo marítimo. 

4.1.2.3. Camelle. 

Do mesmo xeito  que en Camariñas é a estrada de Vimianzo a que articula basicamente a vila 
actual; en Camelle é a estrada de Ponte do Porto a que se vai convertendo en rúa e 
dispoñéndose coma eixe lonxitudinal básico que divide a Camelle en dúas metades. A 
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construción do Paseo Marítimo desdobra as comunicacións sur-norte converténdose en viario 
alternativo de grande importancia, sobre todo para o tráfico portuario. É no porto onde conflúen as 
dúas vías 

Do resto do viario cómpre salientar a Rúa do Campo, que leva ata a praia de Sabadelle, e o 
Camiño de Arou (pola costa). O resto do viario é estreito e sinuoso, respondendo ás 
características da súa primitiva función: camiños de acceso ás fincas. 

4.1.2.4. Viario interno dos núcleos. 

Aquí hai que distinguir entre as rúas urbanas existentes nos núcleos de Camariñas, Ponte do 
Porto,  Camelle e Arou do resto do viario dos núcleos rurais tradicionais. 

O primeiro ten unha lonxitude de 3.933 mts. e unha superficie de 17.670 m². Un 50 % está en bo 
estado, un 36 %, en estado regular, e un 14 % en mal estado.  

O viario interno do rural acada os 2.037,5 mts. de lonxitude e os 9.235,7 m².  Un 47 %, en bo 
estado, un 44 % en estado regular, e un 9 %, en mal estado. 

4.1.3. TRANSPORTE E PARQUE AUTOMOBILÍSTICO. 

4.1.3.1. Parque automobilístico. 

O parque automobilístico de Camariñas no ano 2006 é de 2.994 unidades, dos que os turismos 
supoñen o 79 %. 

Collendo o lustro 2001-2006 observamos que o incremento do parque total foi do 26 % (que 
supón un 3,7 % de incremento anual  acumulativo). Se collemos só o parque de automóbiles de 
turismo, o incremento no período foi do 24,4 % (un 3,5 % anual  acumulativo): a media sitúase en 
1 turismo por cada 2,6 habitantes. 

  Turismos Motos 
Furgonetas 
e camións Autobuses Tractores Outros Total 

2001 1.906 63 348 3 1 57 2.378 

2002 1.954 68 348 3 0 62 2.435 

2003 2.034 68 354 3 1 65 2.525 

2004 2.146 73 392 6 1 70 2.688 

2005 2.275 80 403 5 1 82 2.846 

2006 2.372 78 447 7 1 89 2.994 

 

4.1.3.2. O transporte público de viaxeiros. 

O transporte público regular de viaxeiros sírveo en réxime de concesión a empresa Transportes 
Finisterre. 

De luns a venres hai tres liñas de transporte dende Camariñas a: 

 - A Coruña. Tres Servizos: 6,30 h. 14 h. e 16,15 h. (este último con transbordo en 
Vimianzo. 

 - A Santiago. 6,30 h. (transbordo en Baio) e 16,15 h. 

 - A Cee. 7,15 h. (De luns a venres e en períodos lectivos). 
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Os sábados hai dous servizos á capital provincial: con saídas ás 6,30 h. e ás 19 h. (este cun 
transbordo en Vimianzo). 

Os domingos e días festivos: 

 - A Coruña. 6,30 (transbordo en Vimianzo) e 18,30 h. 

 - A Santiago. 6,30 (transbordo a Baio) e 18,30 horas. 

Todos os servizos teñen correspondencia de volta. 

Non é, en termos xerais, un bo servizo, pero as deficiencias súplense co transporte privado ou co 
servizo de taxis. 

4.1.4. AS INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS. 

4.1.4.1.   Abastecemento. 

O abastecemento de auga do concello de Camariñas pódese describir da seguinte maneira: 

A captación de augas faise no río Grande ao seu paso pola parroquia da Ponte do Porto, 
concretamente no lugar de Curros, mediante un equipo de bombeo de 108 m3/h, con dos reservas 
de uns 72 m3/h cada un. Dende esta captación, o auga é bombeada ata un depósito regulador 
principal de 1000 m3 e outro de 500m3 de capacidade, situado no  lugar de Pedras Grandes, 
tamén na parroquia da Ponte do Porto e a unha cota elevada de 125 m. Existe outra captación na 
parroquia de Camelle que só entra en funcionamento na época invernal cando o rego leva auga, 
esta captación leva o auga o depósito situado en Camelle de arriba, no lugar do Rodeiro. 

Dende o depósito principal, no lugar de Pedras Grandes,  aliméntanse senllos depósitos 
secundarios de regulación, un de 500 m³ no lugar da Croa-A Rega, para servir á vila de 
Camariñas, outro de 200 m3 no lugar do Rodeiro, para atender a parroquia de Camelle e outro de 
150 m3 para atender a demanda dos núcleos do norte da parroquia de Xaviña. Algúns lugares 
próximos á localización dos depósitos principais, en Pedras Grandes,  como Allo e Dor son 
servidos directamente destes. 

Deste xeito das catro parroquias do termo municipal de Camariñas (Camariñas, A Ponte do Porto, 
Xaviña e Camelle) o depósito da Croa-A Rega sirve ás parroquias de Camariñas e Xaviña, o do 
Rodeiro serve a Camelle, Arou e Santa Mariña; e tan só queda sen abastecemento de auga 
municipal a parroquia da Ponte do Porto. 

Na Ponte do Porto a rede de abastecemento é de tipo privado. Este tipo de abastecemento ten 
unhas instalacións moi antigas, utilizando uns diámetros moi pequenos e existindo numerosas 
perdas coa conseguinte perda de calidade e de potabilidade.  

Os núcleos rurais están todos conectados á rede xeral de abastecemento, aínda que algúns 
deles teñen as súas propias redes veciñais, depósitos e captacións que usan alternativamente. 
Estes núcleos serían: A Cancela, Lamastredo, Pescaduira, Brañas Verdes, Sta. Mariña, Brea e 
Lazo. As captacións veciñais realízase principalmente nos regatos ou mananciais que 
abondan nos montes e acumúlase por gravidade en depósitos situados nas ladeiras.  

4.1.4.2.   Saneamento. 

Respecto da rede de saneamento a situación actual é precaria, porén as súas condicións de 
funcionalidade e deseño son insuficientes para soportar a o desenvolvemento urbanístico 
previsto, sen antes realizar as actuacións previstas, hoxe en día en proceso de redacción.  

Existe un plan de saneamento integral para os núcleos urbanos de Camariñas, A Ponte do 
Porto, Camelle e Arou.  
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Na actualidade existe unha rede de saneamento de augas residuais no núcleo urbano de 
Camariñas, duns 1.332 metros de lonxitude, dos que un 60% está en bo estado e o 40% 
restante é algo deficiente.  

Existen algúns colectores en mal estado, como é o caso do da Rúa San Miguel, onde uns 300 
m de entubado non se asentaron ben e produciuse o afundimento do asfalto en varias zonas 
desta rúa. O mesmo lle sucede ao colector da Rúa Real, e a un tramo duns 30 m do colector 
da Rúa Pinzón. 

Non existe depuración integral neste núcleo, e as augas residuais vértense directamente ao 
mar. Deste xeito existen ata 9 puntos de vertido no núcleo;  

- 4 situados na zona centro do núcleo, xunto o paseo marítimo. 

- 3 situados na punta Ínsua. 

- 1 situado na zona da conserveira  

- 1 situado na praia de Area da Vila. 

Os puntos mais críticos serían os do centro da vila, xunto ao paseo marítimo, e tamén o da 
praia de Area da Vila. 

A rede existente en A Ponte do Porto configura un sistema unitario con, polo menos, doce 
verquidos directos ás canles naturais sen ningún tipo de tratamento previo. Estes verquidos 
son os seguintes: 

- 3 verquidos ao río Cuncheiro  

- 2 verquidos ao rego de Lazio 

- 6 verquidos á desembocadura do río Grande na ría de Camariñas 

- 1 verquido ao rego de Salgueiros 

Os dous puntos críticos do sistema son os seguintes: 

-A zona de confluencia do rego de Lazo co río Cuncheiros, acumulando seis verquidos no seu 
contorno 

-A necesidade de dispor dun colector na marxe esquerda e prever o cruce da ría para eliminar 
os catro verquidos directos desta marxe. 

Na actualidade existen dúas redes de saneamento de augas residuais, unha en Camelle e 
outra en Arou.  

Non existe depuración integral en ningún dos núcleos urbanos, e as augas residuais vértense 
directamente ao mar ou ben a regos. En Camelle existen un total de dez verquidos: 

- 3 verquidos ao rego do Camelle. 

- 5 verquidos ao mar na zona do fronte marítimo do núcleo. 

- 2 verquidos ao mar ao oeste da punta do Fraile. 

En Arou existen a súa vez un total de seis verquidos directos: 

- 3 verquidos directos ao rego de Cal da Fonte 

- 3 verquidos directos ao mar, dous na praia de Braña de Lazo e un na mesma praia de 
Arou. 

Pódese dicir que a rede de saneamento dos núcleos de Xaviña é practicamente inexistente, xa 
que só existe un tramo de rede do redor dos 600m lineais na estrada     AC-432 á altura da 
igrexa de Sta María de Xaviña. O verquido faise directamente ao rego de Lamastredo. 
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4.1.4.3. Tratamento de residuos sólidos. 

Dentro da clasificación recollida no Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2004-
2010 o Concello de Camariñas, debido ao valor do seu indicador de referencia Ic=0.20 (sostido 
nunha serie de parámetros poboacionais, xeográficos e socioeconómicos e polo tanto 
encadrado no grupo co valor entre 0-0.20), é considerado, co fin de facer corresponder a cada 
concello o custo real da recollida, en función das súas características definitorias e 
particulares, como rural. 

En canto ao sistema de recollida selectiva que se dá no concello poderíamos dicir, en xeral, 
que se trata dun modelo de instalación na beirarrúa de colectores para a recollida de envases 
xunto ós colectores tradicionais para a fracción xenérica, apoiado nalgúns núcleos, de cara a 
resolver os problemas que presenta a recollida selectiva no ámbito rural, por colectores de 
cartón e/ou vidro e mesmo en varias parroquias de puntos de contribución múltiple. 

As características da recollida son as seguintes: 

Existe servizo de recollida de lixo orgánico en tódolos núcleos, este é prestado por parte do 
concello, para o que conta con dous vehículos de distinta capacidade e dous operarios para a 
realización do mesmo (aínda que a dotación de persoal duplicase nos tres meses do vran), en 
horario de 6.00 a 11.30 horas de luns a sábado.  

DATOS TÉCNICOS DO CAMIÓN GRANDE DE RECOLLIDA DE BOLSA NEGRA: 

Núm. Identificación VF629AHB000000378 

Clasificación del vehículo: Nº Certificado: 

22 55 camión basurero 080501508013 

Marca: Renault Clase: --- 

Tipo: 29AHB Altura máx (mm): --- 

Variante: IV29AHB2(*) Anch. Máx. (mm): --- 

Denom. Comercial: PREMIUM 280.18 Vía anterior/Posterior 
(mm): 

2000/1834 (2) 

Tara (kg): 11950 Long. Máx. (mm): 8210 

MMA (kg): 18000 Vol. Post. (mm): 2700 

MMA 1r E (kg): 8000 Dist. Eje 1º/2º (mm): 4100 

MMR SF/CF (kg): ---/34000 Motor marca: RENAULT EURO 4C 

Nº de asientos: 3 Tipo: (D) DXI 7 28 

Neumáticos: 6: 315/80R22,5 (1) Nº Cilindr./Cilindrada 
(cm3): 

6/7146 

--- --- Pot.fiscal/Real 
(CVF/kw): 

33,62/206 

Fecha: 10/01/2008 

Observaciones: 

Contraseña Hom.: C1-2230 

VEHÍCULO PROCEDENTE DE LA U.E. LIMITADOR DE VELOCIDAD A 90KM/H. 

(*) CON VARIANTE 29AHB1 CON MTMA/MMA 7100KG EN EJE 1º Y MTMA 12600KG EN EJE 2º. 
MMR: 44000KG CON FRENO DE PARKING EN EJES 1 Y 2. (1) 156/150L. (2) 2109/1860. EQUIPA 
RECOLECTOR-COMPACTADOR DE BASURAS MARCA: FAUN, MODELO: VARIOPRESS. 
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DATOS TÉCNICOS DO CAMIÓN PEQUENO DE RECOLLIDA DE BOLSA NEGRA: 

Núm. Identificación WDB9700631K962281 

Clasificación del vehículo: Nº Certificado: 

22 55 camión basurero 1901/31997 

Marca: MERCEDES BENZ Clase: C1-1543 

Tipo: 970012 Altura total (mm): 3350 

Variante: CH/S/TH5 Anch. total (mm): 2550 

Denom. Comercial: 1323 Vía anterior/Posterior 
(mm): 

1955/1835 

Tara (kgf): 9540 Long. total (mm): 7740 

MTMA/MMA (kgf): 13500/13500 Vol. Post. (mm): 2740 

MTMA/MMA 1º E (kgf): 4700/4700 Dist. Eje 1º/2º (mm): 3560 

MTMA/MMA 2º E (kgf): 9300/9300   

MMR SF/CF (kgf): 750/14500 Motor marca: MERCEDES BENZ 

Nº de asientos: 3 Tipo: D/0M906LAIII/2 

Neumáticos: 6-285/70R19,5/J Nº Cilindr./Cilindrada 
(cm3): 

6/6374 

--- --- Pot.fiscal/Real 
(CVF/kw): 

31,39/170 

Fecha: 03/12/2004 

Observaciones: 

VEHÍCULO PROCEDENTE DE LA U.E. I. CARGA: 138/138. CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 CEE. 
INSTALADO EQUIPO RECOLECTOR-COMPACTADOR DE RESIDUOS URBANOS CON ELEVADOR 
DE CONTENEDORES MARCA CLG LIFTERS Y FARO ROTATIVO DE TRABAJO CON Nº DE 
HOMOLOGACIÓN E4-006509 (ECL65) 

 

A frecuencia da recollida é de todos os días para a capital municipal e de dous ou tres días á 
semana para o resto de poboacións do concello, segundo se recolle na seguinte táboa: 

Recollida de Contedores de Lixo Orgánico. 

Lugar Días 

Camariñas e os núcleos do seu contorno (Agrelo, Area 
da vila, Cabreira, Cancela, Cedeira, Cotariño, Cotro, 
Grixa, Millarenga, Mourin, Outeiro, Pións, Rías) 

Luns, mércores, venres e sábado 
(pasada rápida polo núcleo 
principal) 

Núcleos da parroquia de Xaviña (Cobadiña, Costa, 
Gándara, Pedrouso, Pións, Sixto, Tasaraño, Trasteiro, 
Xaviña) 

Martes, xoves e sábado (pasada 
rápida) 

Núcleos da parte alta da parroquia de Xaviña (Brañas 
Verdes, Brea, Cancela, Lamastredo, Pescadoira, Santa 
Mariña) e Lazo 

Martes e venres 

Núcleos da parroquia de Ponte do Porto (Allo, Dor, A 
Igrexa, Ponte do Porto, Xaras) 

Luns, mércores, venres e sábado 
(pasada rápida polo núcleo 
principal) 
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Camelle e Arou Martes, xoves e sábado (pasada 
rápida) 

 

Tamén se está a levar a cabo a limpeza periódica dos colectores.  

Os residuos recollidos son trasladados diariamente logo da sesión de recollida á planta de 
transferencia situada en Santa Comba dende onde SOGAMA (Sociedade Galega do Medio 
Ambiente S.A.) que é unha das entidades encargadas das operacións do proceso de xestión 
dos residuos sólidos urbanos de Galicia, se fai cargo deles. 

 

En SOGAMA e as súas instalacións procédese á recollida e separación previa dos residuos 
reciclables, e facilítase a entrega aos recicladores dos materiais que cada cidadán separou no 
seu domicilio, para posteriormente proceder á valorización enerxética dos non aproveitables.  

En canto á recollida de envases e materiais plásticos, é realizada pola empresa GLOBAL 
VAMBRU cunha periodicidade de dúas veces ao mes (mércores). 

Da recollida do vidro encárgase a empresa INGALP, que pasa polo menos unha vez ao mes a 
baleirar os colectores, ou antes, se lles é demandado por atopárense cheos. 

No tocante á recollida monomaterial de papel-cartón, está a cargo da empresa COREGAL que 
a efectúa, polo menos unha vez cada 15 días. 

Segundo a información municipal e os datos de campo recollidos no ano 2008 polo equipo 
redactor do PXOM, o rateo de colectores amosa os seguintes datos: o número total deles 
existentes nos núcleos de poboación é de 501, dos cales 390 corresponderían a lixo 
orgánico/fracción xenérica, 74 a envases, 16 a cartón e 21 a vidro, para atender a unha 
poboación de 6226 habitantes (INE 2010), o que se traduce nuns valores medios de 16 
habitantes/colector no primeiro caso e 84, 389 e 296 respectivamente nos seguintes. Na 
seguinte táboa amósase o grao de colectores de cada parroquia, en función do número de 
habitantes (INE 2010): 
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COLECTORES DE LIXO EN 
NÚCLEOS ORGÁNICO ENVASES CARTÓN VIDRO Poboación 

2010 
PARROQUIA DE CAMARIÑAS  147 33 5 10 
Nº de habitantes/colector 19,46 87,41 572,20 286,10 

2.861 

PARROQUIA DE CAMELLE  79 19 4 4 
Nº de habitantes/colector 17,04 72,76 336,50 336,50 

1.346 

PARROQUIA DE PONTE DO 
PORTO 88 14 4 4 
Nº de habitantes/colector 12,93 79,97 284,50 284,50 

1.138 

PARROQUIA DE XAVIÑA  76 9 3 3 
Nº de habitantes/colector 11,59 103,18 293,67 293,67 

881 

COLECTORES TOTAIS 390 74 16 21 
VALORES MEDIOS/HAB 15,96 84,14 389,13 296,48 

6.226 

 

Dos datos recollidos podemos salientar que a recollida da fracción xenérica/lixo orgánico 
atópase moi próxima ós valores medios na totalidade das parroquias, o que con pequenas 
variacións tamén sucede para a recollida de envases, o que nos fai pensar que o número de 
contedores está, polo menos, repartido de forma equitativa. Non sucede o mesmo coa 
recollida tanto do cartón como do vidro, cunha gran disparidade de valores que nos amosan 
que existe unha certa falta de cobertura dos mesmos, xa que, como se observa, a maioría en 
número concéntranse na parroquia de Camariñas, por ser onde se sitúa a capitalidade 
municipal, que conta con 5 colectores para cartón e 10 para o vidro. Tamén podemos 
constatar este desequilibrio se observamos, por exemplo, os datos das distintas parroquias. 

No que respecta á existencia dos puntos de contribución múltiple, sitúanse principalmente 
dentro de Camariñas capital, mentres que no resto das parroquias hai polo menos un en cada 
unha delas. 

En canto ao volume de residuos recollidos, segundo datos facilitados polo concello relativos ós 
12 meses de 2010 por tipos, temos o seguinte: 

Peso (Tn.) 
Meses (2010) ORGÁNICO ENVASES CARTÓN VIDRO 

Xaneiro 215,95 3,54 2,672 7 
Febreiro 184,84 3,22 2,94 11 
Marzo 220,74 4,56 4,32 7,5 
Abril 224,86 1,19 2,4 12 
Maio 219,13 0,98 3,34 9,5 
Xuño 218,14 2,17 2,88 11,7 
Xullo 271,39 1,12 4,41 13 
Agosto 274,84 1,54 4,01 14 
Setembro 217,75 1,07 2,745 10 
Outubro 207,81 0,92 2,19 7,5 
Novembro 199,4 1,51 3,58 7,4 
Decembro 205,14 2 2,9 8 
TOTAL (Tn.) 2.660 23,82 38,39 118,60 
Valor medio (kg/mes) 221.666 1.985 3.199 9.883 
Habitantes (2010) 6.226 6.226 6.226 6.226 
Valor medio (Kg)/Hab./mes 35,60 0,32 0,51 1,59 

Pódense observar nos ratios por habitante os efectos da non existencia en todo o territorio de 
puntos de recollida para materiais distintos da fracción xenérica, así como importantes 
variacións no volume de recollida de residuos que se incrementan notablemente cara aos 
meses do verán. 
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Hai outro tipo de residuos non convencionais que se xestionan de diferentes formas, e se 
recollen no seguinte cadro para completar a visión global do tratamento de residuos. 

OUTROS RESIDUOS PRODUCIDOS OU RECOLLIDOS NO ANO 2010: 

Mes 
Pilas 
(Tn) 

Voluminosos 
(m3) 

Limpeza de  camiños 
e praias. (m3) 

Residuos de 
obra (m3) 

Xaneiro  51 5 

Febreiro  58 45 

Marzo  74 60 

Abril  36 30 

Maio  34 0 

Xuño  29 5 30 

Xullo  30 78 0 

Agosto  19 30 35 

Setembro  58 30 55 

Outubro  50 0 

Novembro  44 15 

Decembro 0,100 51 0 

Total 0,100 534 143 275 
 

PERSOAL MUNICIPAL ASOCIADO ÁS TAREFAS DE RECOLLIDA DESTES RESIDUOS: 

Recollida de pilas, residuos voluminosos e obra: 

2 peóns (contrato anual) 

Limpeza de camiños e praias: 

5 peóns (contrato anual) 

15 peóns (contrato 2,5 meses na temporada de verán) 

As frecuencias da recollida selectiva é a que se recolle no seguinte cadro: 

RECOLLIDA DE SELECTIVA 
Papel Á demanda 
Vidro Á demanda 
Plástico Mércores (cada 15 días) 
Pilas Á demanda 
Voluminosos Á demanda os mércores alternos 

(cada dúas semanas) 
Aceite doméstico Á demanda 
Residuos de obra Á demanda 

 

Para a recollida do aceite doméstico, o Concello ten un contrato asinado coa empresa 
Protección Medioambiental S.L. (PMA). Esta empresa encárgase de colocar bidóns nos 
lugares seleccionados e de recollelos según aviso de telos cheos por parte dos 
supermercados onde están instalados. 

Os residuos de obra recóllense por persoal municipal e transportanse directamente para o seu 
reciclado a empresa SIAVI, que os procesa nas súas instalacións. 

Para a recollida doutro tipo de materiais o concello recolle a petición dos usuarios residuos 
voluminosos os mércores alternos (cada dúas semanas), procedendo de distinto xeito segundo 
o tipo de residuo para a súa eliminación, envío a xestor ou reciclado. 
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O punto limpo mais próximo é o existente en Muxía (no núcleo de Os Muíños, parroquia de 
San Xulián de Moraime), a só uns 9 km. do limite municipal de Camariñas. Trátase dun centro 
especializado no tratamento de residuos perigosos e/ou voluminosos e recolle residuos 
doutros concellos. Está orientado para que o público en xeral teña libre acceso a el co fin de 
evacuar eses materiais difíciles de descartarse polas vías normais: elementos da liña marrón, 
como mobles, mesas ou colchóns, outros de liña branca como frigoríficos ou lavadoras e un 
último apartado que inclúe materiais como ordenadores, entre outros. O obxectivo principal é 
facilitar ao cidadán e ás empresas unha alternativa que evite os vertedoiros a ceo aberto, os 
vertidos de desperdicios tóxicos en ríos, mares, etc, prácticas, por suposto, totalmente ilegais. 

4.1.4.4.   Subministración de enerxía eléctrica. 

A rede de subministración de enerxía eléctrica, dependente da empresa concesionaria (Electra 
del Xallas, s.a.), presentando un bo nivel de servizo acaído á demanda. Todos os núcleos do 
concello dispoñen de subministración de enerxía eléctrica.  

A alimentación principal realízase a través do tendido noroeste coa liña Mesón do  Vento-
Vimianzo de alta tensión (220KV), que sae da central situada no concello de Concello de 
Ordes ata a subestación de Vimianzo, de onde saen as liñas de media tensión que chegan ata 
Camariñas. Dúas son as liñas de media que penetran no concello de Camariñas, unha polo 
norte dando servizo ós núcleos de Arou e Camelle e outra polo sur do concello que dá servizos 
ós restantes núcleos de poboación, esta última liña é a que tamén dá servizo a piscifactoría 
situada en Rede Natura a carón do Faro do Vilán. 

A rede principal, de media tensión, distribúese na súa meirande parte sobre tendidos aéreos. A 
subministración –con tensión de 2.000 voltios, en media e 380 en baixa, é de boa calidade, por 
regra xeral.  

As potencias máximas dispoñibles (expresadas en Kw) son de 1.420 en Camariñas, de 175 en 
Camelle, de 360 en Ponte do Porto e de 50 en Arou. Os Núcleos Rurais teñen: 260, en Xaviña; 
100, en Dor; 50, en Santa Mariña; 25 en Brañas Verdes; e cantidades menores no resto. 

4.1.4.5.  Alumeado Público. 

Existe este servizo en todos os núcleos de poboación, tanto urbanos coma rurais. Servido a 220 
voltios, a potencia instalada é de 244 Kws. para todo o Concello, dos que o 82 % correspóndense 
cos núcleos urbanos e o 18 %, cós rurais (nos que Xaviña representa o 60 %). 

O servizo está automatizado en todos os casos. Existen 1.363 puntos de luz dos que 10 son de 
lámpadas incandescentes; 91, de lámpadas fluorescentes; e 1.262, de lámpadas de descarga. 
Destas últimas (92,6 % do total), os núcleos urbanos dispoñen do 78 % do total e os rurais o 22 
(deles, o 80 % están situados en Xaviña). 

O consumo municipal anual deste servizo sitúase nos 712.480 Kw/hora. 

4.1.4.6.  Telecomunicacións. 

4.1.4.6.1.  Teléfono. 

Existen no Termo Municipal 1.913 liñas telefónicas, das que máis da metade -ao 55 %- están 
instaladas en Camariñas. Ponte do Porto e Camelle teñen 300 liñas cada un -o que representa 
entre os dous, aproximadamente un 30 % do total- Xaviña conta con 150 liñas (un 8 %) e os 
demais núcleos cantidades inferiores (Arou, un 3 %; Dor, un 1,3 %; etc). 
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4.1.4.6.2. Televisión. 

A Primeira Cadea de TV cáptase ben en todos os núcleos, agás en Brañas (onde se capta mal). A 
Segunda Cadea cóllese ben en Camariñas, Camelle, en Dor, en Sta. Mariña, en Ponte do Porto 
en Xaviña. En Pións cóllese con algunha deficiencia. En Mourín, Arou e Brañas, cáptase mal. A 
TVG cáptase ben en tódolos núcleos, agás en Camelle e en Brañas. 

4.2. OS EQUIPAMENTOS PUBLICOS. 

4.2.1. EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO. 

O equipamento administrativo municipal localízase na Casa do Concello, localizado, 
obviamente, na vila de Camariñas. 

Aquí teñen acubillo: 

a) Na planta baixa: Salón de Sesións, Arquivo, Oficina Policía Municipal e os Servizos. 

 b) Na planta primeira: Secretaría, Oficinas e Alcaldía. 

 c) Na planta segunda: Oficina de urbanismo, sala de reunións. 

Os Xulgados localízanse na Rúa Areal da Cova, nº 51. Ademais de isto existen en Camariñas 
dependencias administrativas do Instituto Social da Marina (Camariñas), Confraría de 
pescadores (Camariñas e Camelle) e a Cámara Agraria en Ponte do Porto. 

O nivel dotacional administrativo ven de ser ampliado coa instalación da Oficina da Dirección 
Xeral de Fomento de Emprego nun inmoble contiguo ao Centro de Saúde. 

4.2.2. EQUIPAMENTO EDUCATIVO. 

Todo o equipamento docente é de carácter público, sendo o seu titular a Consellería de 
Educación. Componse dos seguintes elementos: 

1º) CEIP “ O AREAL”: situado na rúa Eugenio López, de Carmariñas. Imparte Educación Infantil 
e Primaria. 

2º) CEIP de Camelle: situado na praia de Camelle. Imparte Educación Infantil e Primaria. 

3º)  CEIP de  Ponte do Porto:  situado na estrada de Vimianzo, na banda esquerda e xa preto do 
Allo. Imparte Educación Especial, Infantil, e Primaria. 

4º) EEEI de Xaviña: situada no lugar de Pedrouzo. Imparte Educación Infantil. 

5º) IES da Pedra da Aguia: situado na rúa Curros, de Ponte do Porto. Imparte Educación 
Secundaria Obrigatoria. 

4.2.3. EQUIPAMENTO DEPORTIVO. 

Neste momento, no Concello existe o seguinte equipamento deportivo: 

 a) 6 pistas polideportivas, repartidas polo territorio do seguinte xeito: 

  Camariñas: 2, unha cuberta e outra descuberta. 

  Camelle: 2 (descubertas): unha en Arou e outra en Camelle. 

  Ponte do Porto: 1 (descuberta)(9). 

                                                      
    9  Non se conta eiquí o Pavillón Polideportivo Cuberto do Colexio  Público. 
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  Xaviña: 1 (descuberta). 

b) Campos de Fútbol: En funcionamento só existe o de Camariñas. En Ponte de Porto 
hai un abandonado, nun terreo no que parte é de propiedade municipal e parte, 
privada. En Xaviña hai outro campo de Fútbol abandonado (en terreos privados). 
Complétase a enumeración co campo existente en Camelle. 

c)  En Camariñas non existen outro tipo de equipamentos deportivos que si son 
necesarios, tal coma poñamos por caso piscinas –polo menos en Camariñas e en 
Ponte do Porto-. Sería preciso, igualmente a reconstrución para acondicionado 
debidamente, do campo de fútbol de Camariñas, a cubrición das pistas polideportivas 
(amén de construír algunha pista polideportiva máis, poñamos por caso, en Santa 
Mariña). 

As instalacións deportivas existentes acadan unha superficie de 6.895 m², dos que 1.683 son 
cubertas. 

4.2.4. EQUIPAMENTO SANITARIO. 

A oferta actual de equipamento sanitario no Termo Municipal céntrase nos seguintes servizos: 

1º) Camariñas. Servizo Sanitario do I.S.M., sito na Casa do Mar. É un Centro de Saúde, de 
titularidade do dito Instituto, dispondo de 270 m². Edificio e instalación en bó estado. 

Conta con servizo de R.X. Aténdeno dous médicos (un do I.S.M. e outro do SERGAS) e un 
practicante, un celador e un auxiliar de clínica. 

Oferta un horario de 9 a 15 horas, pero ten servizo de gardas localizadas. 

Ten un servizo de análise periférico un día á semana. 

Conta con Ambulancia. 

2º) En Ponte do Porto existe tamén Casa do Médico, de titularidade municipal (en edificio de 185 
m², en estado regular). 

Conta con servizo de R.X. 

Aténdeo un médico de medicina xeral, un practicante (compartido con Camelle), un pediatra (dous 
día á semana). 

Tamén ten un servizo de análise periférico un día á semana. 

3º) Camelle. Existe aquí tamén un Centro de Saúde, dependente do I.S.M., dispondo de edificio 
de 179 m², en estado bo. 

Conta con R.X. 

Aténdeo un Médico de Menciña Xeral e un practicante (compartido con Ponte do Porto), e un 
celador. 

Para atención hospitalitaria, Camariñas depende do H.X. da Coruña. A situación mellorará unha 
vez que entre en servizo o Hospital da Costa da Morte que se está a construír en Cee. 

4.2.5. EQUIPAMENTO CULTURAL. 

O  equipamento especificamente cultural, redúcese a: 

1º) Biblioteca Municipal, de 98 m², con capacidade para 64 persoas e nun estado 
excelente. 

2º) Centro Cultural de Ponte do Porto, de 320 m², con capacidade para 200 persoas, en bo 
estado; tamén é de propiedade municipal. 
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3º) Museo Municipal do encaixe, de 140 m², situado na Praza do Concello, con aforo para 
90 persoas. 

4º) En Xaviña O Cruceiro, e de propiedade da Comunidade de Montes existe un teleclub, en 
edificio de 140 m² con eixido de 60 m². 

5º) Local social A Pergoliña situado no núcleo de Camelle 

6º) Museo de Man localizado no paseo marítimo de Camelle 

7º) Local social A Estivada en Arou 

4.2.6. EQUIPAMENTO COMERCIAL PÚBLICO.. 

Existen lonxas de poxa de peixe en: 

a) Camariñas en edificio con superficie cuberta de 520 m², de titularidade 
do Grupo de Portos da Xunta de Galicia, con xestión por concerto da 
Confraría. 

b) Camelle, con edificio de 50 m², en mal estado. Existe xa unha nova lonxa 
que aínda non entrou en servizo, de 254 m². 

Aparte das superficies cubertas utilízanse coma recintos para feiras, espazos públicos en Camelle 
(1.500 m²), e Ponte do Porto (1.250 m²), feiras que teñen periodicidade semanal. 

Non existe Mercado de Abastos, pero é dabondo a oferta comercial privada para o 
abastecemento das distintas poboacións, polo que non se considera necesaria a súa construción. 

4.2.7. EQUIPAMENTO ASISTENCIAL. 

Non existe equipamento residencial de ningún tipo. A residencia de anciáns que atende ás 
solicitudes de vellos de Camariñas localízase preto de Carballo. 

Si existe atención a domicilio, levada a cabo por dúas Auxiliares domésticas a media xornada. 

Infancia. Aténdese nos 4.143 m² que ocupa a Gardería Municipal de Camariñas, de recente 
construción. A súa labor compleméntase coa a atención a nenos con problemas que desenvolve a 
Comisión Interinstitucional do menor a través do equipo Psicopedagóxico operativo en Vimianzo. 

Estes servizos son coordenados e xestionados por unha Asistente Social que ten Oficina na 
Praza da Insuela. 

Saúde mental. Aténdese en Vimianzo, un día á semana por persoal especializado. 

Fomento do emprego. Aténdese na Oficina do Técnico Local de Emprego instalada na Casa de 
Pedra. 

4.2.8. CEMITERIOS. 

Existe cemiterio municipal en Camariñas con unha superficie de 11.544 m² e 3.876 nichos. De 
construción relativamente recente apenas ten enterramentos. 

Aparte do cemiterio municipal existen cemiterios parroquiais en Camariñas con 4.586 m² e 1.903 
prazas con un 75 % de saturación. En Camelle (1.450 m² e 700 prazas de enterramento, co 50 % 
de saturación); e en Xaviña, dous recintos, un de 2.900 m² e 1.300 prazas, ocupadas no 80 % e 
outro de 445 m² e 187 prazas, con saturación do 99 %. 

Existen posibilidades de ampliación en todos os citados. 

En Ponte do Porto estase xestionando actualmente a adquisición de terreos para a construción 
aquí dun novo cemiterio municipal. 
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4.3.  ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES. 

4.3.1. DOTACIÓNS NO SOLO DOS NÚCLEOS URBANOS. 

Nos solos urbanos das tres vilas a dotación de espazos libres e zonas verdes era moi cativo ata a 
construción dos Paseos Marítimos de Ponte do Porto, Camelle e Camariñas. Hoxe en día os 
estándares subiron considerablemente. Vexamos: 

a) Na capital do Concello hai que facer mención dos seguintes elementos: 

 - Paseo Marítimo:                                                     20.981 m² 

 - Parque do Castelo :       1.200 m² 

 - Praza do Concello:              630 m² 

 - Xardíns da Avda. da Coruña:       440 m² 

 - Xardíns de Antonio Feijóo:        830 m² 

 - Praza da Fonte:         500 m² 

 - Praza da igrexa de S. Xurxo:      245 m² 

 - Redonda da igrexa de S. Xurxo:          454 m² 

                     __________ 

       TOTAL 25.280 m2 

  

 b) En Ponte do Porto hai que sinalar: 

 - Paseo Marítimo de recente construción:  1.895 m² 

 - Espazos libres restantes:               9.617 m² 

         ________ 

       TOTAL 11.512 m² 

 

 c) En Camelle hai que citar: 

 - Paseo Marítimo de recente construción:             8.085 m² 

 - Praza da igrexa (Praza empedrada):  1.000 m² 

 - Parque infantil:       810 m² 

                     ________   
      TOTAL 9.895 m² 

 

En total, as zonas verdes e os espazos libres urbanos, acadan neste momento  unha superficie 
total de 46.687 m². Tendo en conta as poboacións das tres vilas, os ratios por habitante actuais 
(1991) son os seguintes: 

 Camariñas: 25.280 m²: 2.934 habitantes     = 8,61 m²/hb. 

 Camelle:         11.512 m²: 1.333      "                = 8,63 m²/hb. 

 P. do Porto:  9.895 m²:    995      "         = 9,94 m²/hb. 
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TOT. NUC. URB. 46.687 m²: 5.262     "                =  8,87 m²/hb. 

Poboac. total  46.687 m²:      6.998      "                = 6,67 m²/hb. 

4.3.2. DOTACIÓNS NOS SOLOS DOS NÚCLEOS RURAIS. 

En xeral son moi pequenas as dotacións de espazos libres dos núcleos rurais, agás si cabe en 
Xaviña, onde hai unha área de recreo de 630 m², o cal da un ratio claramente insuficiente. 

No resto dos núcleos rurais, fóra de pequenos curros ou ensanche de camiños, non atopamos 
máis dotacións deste tipo. 
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5. AFECCIÓNS. 
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5.1.  PLANEAMENTO EXISTENTE. 

Non existe, falando con propiedade, ningún tipo de planeamento xeral municipal en Camariñas. Si 
existen Delimitacións de solo urbano; de Camariñas, de Ponte do Porto, de Camelle, de Arou, e 
doutros núcleos rurais menores. Figuran todos eles nos planos de información. Datan do ano 
1981. En todos os casos ficaron obsoletas, xa que o consolidado urbano e a rede de servizos 
urbanos xa excederon as lindes daquelas delimitacións en todos os casos. 

No que atinxe os demais núcleos delimitados, agás as tres vilas máis Arou, cremos que 
independentemente da clasificación do solo, sería unha equivocación -coma vimos- consideralo 
coma núcleos urbanos. Trátase de núcleos rurais tradicionais que só porque non había daquela 
outro xeito  de tratalos urbanísticamente, foran obxecto dunha Delimitación de Solo urbano. 

A concesión de licencias, ata agora tense producido por aplicación do disposto nas N.S. 
Provinciais e por aplicación directa da Lei do Solo, resúmese no seguinte cadro: 

Planeamento de Desenvolvemento en Camariñas 
DATA_Aprob. 
Definitiva 

E.D. RUA GANDARA 16/10/2000

E.D. AVDA AMBROSIO FEIJOO NUM 3 01/10/2002

E.D. ALIÑACION ENTRE AVDA DA CORUÑA RUA VIRXE DO MONTE E RUA CRUZ 
DE CEDEIRA 26/06/2004

E.D. DAS PARCELAS SITAS NA RÚA ESQUIPA S/N, PONTE DO PORTO  26/04/2011

5.2. PLANEAMENTO NOS CONCELLOS LIMÍTROFES. 

O concello de Camariñas, linda tan só con dous concellos (Muxía e Vimianzo), posto que na 
súa maioría o fai co mar.  

Os datos de resumo das figuras de planeamento xeral para cada un dos concellos, amosase 
na seguinte táboa: 

CONCELLO Fig. Planeamento Xeral 
DATA_Aprob. 
Definitiva 

CAMARIÑAS D.S.U. 29/01/1981

N.S.M.P. 04/05/1995

M.P. NSMP PARA AMPLIACION DO NUCLEO RURAL DE VILARMIDE. 
PASANTES 26/06/2001MUXÍA 

M.P. NSMP PARA EDIFICIO DE USOS MULTIPLES ZONA DA 
CAMPOSA 05/12/2001

N.S.M.P. 01/07/1994

M.P. NSMNO NUCLEO DE BAIÑAS 07/07/1995VIMIANZO 

M.P. NSMP NUM 1 E 2 25/01/1997

 
Destes tres concellos, ningún ten aprobado a figura do PXOM estando Camariñas no momento 
da redacción deste documento, en fase avanzada da súa tramitación.  

Os concellos veciños de Camariñas (Vimianzo e Muxía) teñen como figuras de planeamento 
xeral, senllas Normas municipais de planeamento con data de Aprobación Definitiva do 
01/07/1994 (Vimianzo) e 04/05/1995 (Muxía). Estes dous concellos teñen modificacións 
puntuais posteriores a aprobación da antedita figura de planeamento xeral.  
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5.3. OUTRAS AFECCIÓNS. 

5.3.1. LEI DE COSTAS. 

Dado o carácter do Termo Municipal, que linda co mar nunha grande parte do seu perímetro, as 
afeccións dimanantes desa situación, caracterizada polo extenso dominio marítimo, son 
importantes. O feito de existiren no concello, ademais, grandes areais e sistemas de dunas, o 
territorio afectado pola lexislación sectorial é considerable. O deslinde do litoral costeiro camariñán 
está aprobado na súa totalidade. Neste intre tramítase unha modificación do mesmo (xa aprobada 
provisoriamente) para adaptala ás esixencias normativas da nova Lei de Costas. 

Tamén está afectado, neste caso o solo urbano da Vila, pola existencia de dous Portos 
pesqueiros dos que a delimitación está igualmente aprobada. 

Os deslindes aos que vimos de facer mención recóllense nos planos de ordenación das presentes 
Normas Subsidiarias. 

5.3.2. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 

Non existen B.I.C. declarados no Concello de Camariñas, nin que saibamos se está a tramitar 
ningún expediente de declaración. 

Non obstante, as Normas C. e S. da provincia da Coruña estableceron, ademais, protección 
especial coma integrantes do Patrimonio Histórico-Artístico aos seguintes elementos: 

 a) Xacementos arqueolóxicos. 

 - Castro de Mourín (en Camariñas). 

 - Castro de Coroado (Ponte do Porto). 

 b) Arquitectura relixiosa. 

 - Ermida da Nosa Sra. do Monte. Monte Farelo. 

 - Igrexa Parroquial de San Xurxo. Camariñas. 

 - Igrexa de Santa María. Xaviña. 

 - Igrexa de San Pedro de Ponte do Porto. San Roque. Campo. 

 c) Arquitectura civil. 

 - Pazo de Dor. Ponte do Porto. 

 d) Pontes. 

 - Ponte do Porto. Ponte do Porto. 

 Etnografía. 

 - Pombal. En Xaviña. 

 - Pombal. En Ponte do Porto. 

Coma se pode observar, o listado é claramente insuficiente. Só a título de exemplo, coidamos que 
faltan elementos de grande significación coma o Castelo (Batería do Soberano) o Pazo dos 
Mouzo, en Tasaraño. (Xaviña), as instalacións e edificacións do Faro de Cabo Vilán, o Cemiterio 
dos Ingleses, o cruceiro do Cruceiro, etc. 

5.3.3. ESPAZOS NATURAIS. 

Nas N.S.C. da Provincia sinálanse coma espazos naturais provinciais de interese os seguintes: 
Cabo Vilán e Illa de Vilán de Afora. 
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A delimitación colle aproximadamente o que é o cabo, nunha fondura duns 1.500-1.600 metros. 

Amén desta protección do Cabo tamén se declaran coma Sitio Natural de interese nacional (por 
O.M. de 1933) o camiño de Arou a Cabo Vilán, paisaxe esgrevia de extraordinaria beleza. 

E ultimamente, incluíronse na Rede Natura 2000 (amén do anterior) a costa dende Cabo Vilán 
cara a Ría de Camariñas nunha extensiva e fondura considerable (figuran delimitados en planos). 

De tódolos xeitos, seralle de aplicación o disposto pola lei 22/1988 de costas ( Artg. 23-30) asi 
como o disposto no Real Decreto R.D. 1471/1989. Rº General para el Desarrollo y ejecución de la 
Ley de Costas (BOE: 12//12/89 Artgs. 51 e 58).  

Na lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, tamén ten uns 
matices de aplicación que se dispoñen a través da Disposición Adicional 3ª ou a través do artigo 
13 da nomeada lei. 

5.3.4. ESTRADAS. 

Non existen estradas nacionais (do Estado). A única estrada autonómica é a AC-432 (Rede 
primeira complementaria), séndolle de aplicación o disposto na Lei de Estradas de Galicia (Lei 
4/1994 de 14 de Setembro). 

Para o caso das vías das que é titular a Deputación Provincial, estarase tamén ao disposto pola 
Administración Provincial. 

No caso dos camiños que percorren o concello, seralle de aplicación o disposto na lei de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia L9/2002 modificación 15/2004 artg. 
106 (Normas de Aplicación directa). 

5.3.5. AFECCIÓNS AGRÍCOLAS. 

Existen concentracións parcelarias en tres parroquias do Concello: Camariñas, Ponte do Porto e 
Xaviña. 

5.3.6. AUGAS. 

É de aplicación aos cursos de auga e regatos do Concello o disposto sobre do réxime de augas 
de superficie na vixente Lei de Augas. 

5.3.7. MONTES. 

Regulados pola Lei 43/2003 de Xefatura do Estado de 21 de novembro, de Montes (B.O.E. 
22/11/2003). 

5.3.8. PORTOS. 

Lei 48/2003, do 26 de novembro, de réxime económico e de prestación de servizos dos portos de 
interese xeral. 

Lei 27/1992, de 24 de novembro de Portos do Estado e da Mariña Mercante, modificado pola lei 
62/1997, do 26 de decembro. 


