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A illa de Gran Canaria sitúase no centro do Arquipélago Canario, no Océano 
Atlántico cunha superficie duns 1.560 km2 e cunha poboación computada no ano 
2017 de uns 843.158 habitantes segundo o ISTAC (Instituto Canario de Estadística). 
En cuanto a organización administrativa, a illa pertence ao Estado Español, dentro da 
comunidade autónoma das Illas Canarias e da provincia de Las Palmas, sendo a 
derradeira provincia creada no Estado Español até o momento, após fortes 
reivindicacións, no ano 1927, dividindo a antiga provincia de Canarias en dúas 
(Hernández Hernández, 2006). Tamén presenta unha administración a escala insular, 
o Cabildo, institución que pode ser considerada -dun xeito moi simplista- como 
substituta do papel da Deputación provincial, creada mediante a Ley de Cabildos de 
1912. No relativo á división municipal, Gran Canaria está dividida en 21 municipios, os 
cales son: 

 Agaete 
 Agüimes 
 Aldea de San Nicolás (La) 
 Artenara 
 Arucas 
 Firgas 
 Gáldar 
 Ingenio 
 Mogán 
 Moya 
 Palmas de Gran Canaria (Las) 

 San Bartolomé de Tirajana 
 Santa Brígida 
 Santa Lucía de Tirajana 
 Santa María de Guía 
 Tejeda 
 Telde 
 Teror 
 Valsequillo de Gran Canaria 
 Valleseco 
 Vega de San Mateo 

 
Destes municipios sobresae a capital insular: Las Palmas de Gran Canaria (ou 

vulgarmente e de xeito non oficial, Las Palmas), onde se concentra unha boa parte da 
poboación da illa, do mesmo xeito que os servizos e as comunicacións. Esta cidade 
tamén é capital da comunidade autónoma, ex aequo coa veciña Santa Cruz de 
Tenerife, por mor de cuestións histórico-políticas coñecidas baixo o nome de “Pleito 
Insular”. Esta cidade foi crecendo cara os municipios vindeiros, xa dende un primeiro 
momento como veremos máis adiante co caso do municipio de San Lorenzo de 
Tamaraceite. Mais primeiro debemos comentar toda a evolución histórica que 
podemos documentar dende a nosa posición

División dos aborixes canarii previa á Conquista 
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A primeira división en territorios da illa nace cos primeiros poboadores. Aínda 
que as fontes son difusas e descoñecemos o momento primixenio destas divisións, 
preséntasenos unha acta levantada en 1476, conservada e resumida por Abreu 
Galindo na súa Historia. A partir desta podemos establecer unha correlación de dez 
“cantóns”, aínda que existen mencións de diversos autores a doce deles. No traballo 
Instituciones políticas indígenas de Gran Canaria (Álvarez Delgado, 1982) se nos 
presenta unha posibilidade de reconstrución destes dous cantóns restantes. Estas 
estruturas territoriais estarían baixo o poder dun guayre ou caudillo, que debería 
render contas ao Guanarteme ou rei, existindo dous destes últimos.  

Polo tanto a illa quedaría dividida no guanartemato de Agáldar, cos cantóns de 
Agáldar (Gáldar), Arehucad (Arucas), Agaete, Tejeda, Agirawan (Fontanales, Moya) y 
Artebirgo (lugar de tendas); e co guanartemato de Telde, cos cantóns de Tildet 
(Telde), Ad-tamarasit (Tamaraceite), Utiaca (San Mateo), Agüimes, Tirajana y 
Arguineguín. (idem, pág. 273). 

Construción dos municipios actuais 
  

Xa coa Coroa castelá instalada nas Illas, Pedro de Vera, o castelán que 
finalizará o sometemento da Illa de Gran Canaria, procederá ao reparto de terras entre 
os novos colonos e aqueles que xa habitaban a illa. A súa situación difire doutras 
estruturas insulares por mor do axente da conquista: As illas de Lanzarote, 
Fuerteventura, La Gomera y El Hierro quedarán baixo dominio señorial, mentres que 
Gran Canaria, Tenerife e La Palma quedarán baixo dominio reguengo. Neste 
repartimento divídese a illa en catro distritos (Pérez, 2012), quedando o Suroeste 
reservado para a Coroa e tres para o reparto entre os colonos: O de Gáldar dende La 
Aldea de San Nicolás até Azuaje; o de Las Palmas, dende Azuaje até Jinamar 
aproximadamente, e o de Telde, abranguendo dende Jinámar até os barrancos do sur. 

Xa ben entrado o século XVI é cando aparecen os primeiros concellos con 
elección de alcalde real, mais cunha estreita vinculación á estrutura parroquial 
existente, sendo os seguintes poboamentos: : Agaete, Agüimes, (La) Aldea, Artenara, 
Arucas, Firgas, Gáldar, Guía, La Vega (Santa Brígida), Moya San Lorenzo, Tejeda, 
Telde, Teror e Tirajana, alén da propia capital, Las Palmas. (Suárez Grimón, 1993, pág. 
128).  

Esta situación vaise manter até o século XIX, cando van xurdindo novas 
parroquias, agás no caso de Firgas e de Valleseco -dependentes de Arucas e Teror 
respectivamente-, que reclaman, do mesmo xeito que as súas antecesoras, o dereito a 
se constituíren en concellos independentes. Deste xeito nacerán os concellos de 
Valsequillo, segregado de Telde; e de La Vega de San Mateo, segregado de La Vega -
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actualmente Santa Brígida-, en 1802. Pouco despois, entre 1812 e 1814 xorden no sur 
os concellos de Mogán, segregado de Tejeda; Santa Lucía de Tirajana, separándose 
de San Bartolomé de Tirajana; e Ingenio, segregado de Agüimes. A última escisión 
municipal virá da man de Valleseco, que se escindirá de Teror no ano 1842. 

O caso do Municipio de San Lorenzo 
 

Aínda que a Guerra Civil Española deixou poucos episodios de batalla directa 
nas Illas, esta deixou unha forte pegada na organización territorial da contorna da 
cidade, aínda, de Las Palmas -o engadido non foi tal até 1954-, xa que o limítrofe 
concello de San Lorenzo decidiu en sesión plenaria no ano 1939 anexionarse ao 
municipio de Las Palmas, outorgándolle máis da metade do seu territorio actual e 
incluíndo zonas de posterior expansión da cidade como serían os barrios de 
Guanarteme, Escaleritas, Schamman, Tamaraceite ou Siete Palmas, entre outros.  

Polo que amosan investigacións como a tese doutoral “Estudio 
Microhistórico de San Lorenzo de Tamaraceite” de Juan Francisco Santana 
Domínguez (2006), a anexión moi probablemente foi cursada de xeito ilegal por 
presións e coaccións do gobernador civil na época. Mais alén das consecuencias 
políticas, fica este como a última, mais seguramente non a derradeira, modificación 
na estrutura da organización territorial da illa de Gran Canaria.  
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Mapas Orientativos 
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