Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) do GALP Costa da Morte

1 DATOS DO GRUPO
1.1 Datos identificativos do grupo

Denominación

ASOCIACIÓN GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA COSTA DA
MORTE

NIF

G70181797

Enderezo

LUGAR A CAMPOSA S/N, BUÑO. MALPICA DE
BERGANTIÑOS (A CORUÑA), 15111

Teléfono

981707378

Fax

981711352

Enderezo
electrónico

gac3@accioncosteira.es

Representante legal

EVARISTO LAREO VIÑAS (Presidente)
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1.2

Datos resumo do grupo

Nº

ENTIDADES SOCIAS

% REPRESENTACION

51

ENTIDADES QUE
PESQUEIRO

REPRESENTAN

AO

SECTOR

11

21,57 %

ENTIDADES
SOCIAL

QUE

REPRESENTAN

AO

SECTOR

21

41,18 %

ENTIDADES QUE
ECONÓMICO

REPRESENTAN

AO

SECTOR

10

19,61 %

ENTIDADES
PÚBLICO

REPRESENTAN

AO

SECTOR

9

17,65 %

6

28,57%

QUE

MULLERES NA XUNTA DIRECTIVA

RESUMO DE REPRESENTACIÓNS

% DEREITOS DE VOTOS NA
ASEMBLEA XERAL

% DEREITOS DE VOTO NA
XUNTA DIRECTIVA

Sector pesqueiro

21,57 %

48 %

Sector público

17,65 %

19 %

Sector social

41,18 %

14 %

Sector económico

19,61 %

19 %
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2 DEFINICIÓN DA ZONA PESQUEIRA

2.1 Delimitación do territorio

Relación de municipios (mínimo
de 6)

Comarca na que se inclúe o
municipio

1

Cabana de
Bergantiños

Bergantiños

2

Camariñas

Terra de Soneira

3

Carballo

Bergantiños

4

Laracha, A

Bergantiños

5

Laxe

Bergantiños

6

Malpica

Bergantiños

7

Muxía

Fisterra

8

Ponteceso

Bergantiños

9

Vimianzo

Terra de Soneira

Poboación
(2013)

4.716

5.874

31.366

11.375

3.267

5.875

5.162

TOTALES

5.964

7.849

81.448

Total de
9
municipios
Nº Total de
3
Comarcas

8

Poboación
(2014)

% da
Superficie do poboación do
municipio
municipio
(kms 2)
sobre o
(2011)
conxunto da
súa comarca

4.623

100,20

6,71%

5.774

51,60

31,40%

31.288

186,10

45,39%

11.443

126,00

16,60%

3.207

36,80

4,65%

5.768

61,20

8,37%

5.068

121,20

22,56%

5.893

92,00

8,55%

7.710

187,30

41,93%

80.774
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2.2 Xustificación da coherencia xeográfica, económica, social e
cultural
O GALP “Costa da Morte” está integrado por nove (9) municipios das comarcas de
Bergantiños, Fisterra e Terra de Soneira. Entre os nove municipios suman un total de
80.774 no ano 2014 e de 81.448 no ano 2013, nunha superficie de 962 kms2 , e cómpre
salientar que: 1) os municipios presentan una continuidade xeográfica lineal, e 2) a
poboación supón o 90,27% da poboación da comarca de Bergantiños. Identitariamente,
son municipios pertencentes á Costa da Morte, con fortes raíces co mar e a pesca,
sendo Carballo o centro de referencia en termos de actividades relacionadas coa
prestación de servizos.

Polo tanto, o futuro GALP Costa da Morte cumpre cos requirimentos acerca da
poboación do territorio de actuación do grupo de acción local, que non terá menos de
10.000 nin máis de 150.000 habitantes, segundo establece o artigo 33.6 do
Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de
decembro de 2013, e a Orde do 6 de abril de 2015 pola que se fai pública a convocatoria
de selección de candidatos a grupos de acción local do sector pesqueiro para a
elaboración de estratexias de desenvolvemento local Participativo no período de
programación do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 2014-2020 en Galicia
(DOG nº 71 do 16 de abril de 2015).
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A densidade de poboación é de 84 habitantes/km2, algo por debaixo da media da nosa
comunidade autónoma (93 habs/km2). Carballo e A Laracha actúan como
dinamizadores demográficos da zona, xa que o territorio ven perdendo poboación no
período comprendido entre 1999 e 2013 (0,09%), que sería mais acentuado (-14%) se
non fora polo efecto dinamizador destas dúas poboacións.

Como consecuencia, o promedio do índice de envellecemento desta zona é do 240,91,
é dicir: por cada 100 menores de 20 anos, hai case 241 persoas de máis de 65 anos.

O envellecemento da zona proxéctase noutros indicadores demográficos, como é o caso
do índice de dependencia global: a poboación dependente (menores de 15 anos e
maiores de 65) é do 54%, nun efecto claramente provocado polo envellecemento xeral
da poboación e pola dinamicidade de Carballo (que ten un índice de dependencia do
67%). Neste sentido, Carballo segue a actuar como “polo” do futuro GALP 3, mentres
que o resto de municipios presentan unha notable similitude.

A nivel económico, o paro rexistrado no sector primario (dentro do que se inclúen as
actividades pesqueiras e marisqueiras) é do 3,54%. Unha vez máis, destaca o baixo
porcentaxe de Carballo (1,62%, máis orientado ao sector servizos) e as altas
porcentaxes de camariñas (8,39%9, Malpica (6,65%) e Muxía (5,98%),as localidades
máis caracteristicamente pesqueiras do GALP. Se temos en conta o número de
traballadores en calquera réxime de afiliación vencellados ás actividades do sector
pesqueiro, a porcentaxe é só do 0,11%, coas cantidades absolutas máis altas nas
localidades de Camariñas, Malpica, Muxía e carballo, o que revela que os municipios
“centrais” no desenvolvemento de actividades vencelladas ao sector pesqueiro e
marisqueiro segue n a ser as mesmas que no período de programación anterior, e que
segue a existir unha demanda de emprego no sector primario proporcionalmente máis
alta nestes municipios que no resto do GALP.

Precisamente, a dinamicidade das empresas relacionadas co sector primario é mais
acentuada nas localidades de Camariñas, Malpica, e A Laracha (por este orde), nas que
a porcentaxe de empresas vinculadas ao sector pesqueiro é de 6,43, 5,42 e 5,10%
respectivamente, sendo o promedio de empresas nestes sectores unicamente do
4,04%. Téñase en conta que este dato está en liña coa evolución do PIB nos sectores
da agricultura e pesca en Galicia, que rolda o 4,3% do PIB fronte ao 5,7 % no ano 2000.

No que respecta ao nivel educativo da poboación, o 21,5% ten estudios primarios
finalizados, e un 3,17 da poboación se declara analfabeta.
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Cómpre analizar, así mesmo, se o territorio candidato a GALP presenta unha certa
homoxeneidade ou coherencia en termos da riqueza producida polos seus habitantes e
da renda dispoñible daqueles. Neste sentido, a riqueza media producida polos
habitantes da zona (11.903 €/habitante) é superior á renda dispoñible por habitante
(12.593 €/habitante), o que fai pensar na disposición de rendas que proveñen de
prestacións contributivas ou non contributivas.

Os datos sobre o benestar da poboación na zona analizada fan pensar en rendas
contributivas, xa que só o 0,03 % da poboación é receptora de pensións non
contributivas. Esta porcentaxe sitúa á zona candidata á constitución do GALP 3 moi por
baixo da media autonómica e da provincia (ambas ás dúas do 25). O mesmo pode
dicirse da porcentaxe de poboación que percebe rendas sociais, cun porcentaxe medio
do 0,003 da poboación, e unha vez máis moi por baixo do 0,444% da Comunidade
Autónoma, e o ‘,26 da provincia de A Coruña.

Respecto aos equipamentos e servizos que contribúen a garantir o benestar da
poboación, a zona ten un promedio de 0,86 médicos de atención primaria por cada 1.000
habitantes, algo por riba da media da provincia (0,82), e sen diferenzas significativas
entre concellos, máis alá dos casos de Vimianzo en Ponteceso, con cifras algo
superiores.

No caso da educación, hai 5,44 centros de ensino por municipios, aínda que neste caso
Carballo tamén actúa como polo de concentración, con 16 centros de ensino. A cifra
está lixeiramente por baixo do promedio provincial (6,04), e quedaría aínda máis
afastada sen on fora polo efecto re-equilibrador de Carballo (neste caso, e excluíndo a
Carballo, o nº de centro baixaría ata os 4.13 por concello).

É necesario, así mesmo, no eido das infraestruturas, os 7 portos máis importantes da
Zona da Costa da Morte son:





Caión
Malpica
Corme
Laxe



Camelle




Camariñas
Muxía

En termos, de infraestruturas, unicamente hai autovía (AG-55) desde A Coruña ata
Carballo, o resto de estradas son comarcais (AC), e nin sequera con elas se cubre todo
o territorio, xa que case á metade das capitais dos municipios que compoñen a Zona 3
non se pode chegar a través de esta tipoloxía de estradas, estas son: Malpica, Laxe,
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Camariñas e Muxía. O tren unicamente pasa por A Laracha. O resto dos concellos non
teñen acceso a este tipo de transporte.

Porén, a costa da Morte segue a ser un espazo de enorme valor. Dentro da rede Natura
2000, tense incluído para a súa declaración como LIC’s os seguintes espazos, e que
seguen a ser un dos seus principais activos:




LIC Costa da Morte.
ZEPA Costea da Morte.
LIC Río Anllóns-Cabo Vilán

2.3 Resumo de datos sociodemográficos, económicos e culturais

Resumo
de
datos
sociodemográficos,
económicos e culturais GALP Costa da Morte
Municipios

9

Superficie (km2)

962 km2

Poboación (2013)

81.448 habs

Densidade poboación (2013)

84 habs/km2

Evolución da poboación (1999-2013)

-0,09%

Renda dispoñible bruta por habitante (2009)

12.593 €

Indicador municipal de renda dos fogares1

77,2

Índice de envellecemento (2013)

214

1

O dato ofrecido polo IGE é de 1996. Na sección adicada á economía, pódense atopar indicadores sobre
renda con datos máis actualizados.
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