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1 INTRODUCIÓN 

A posta en marcha do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Norte (en 

adiante GALP GAN) comeza tras a recente creación da Asociación co mesmo nome, na que se 

ve representado o conxunto do territorio no que a partir de agora comezará a estar presente 

no seu desenvolvemento e posta en valor, incorporando día a día a novas entidades que se 

adhiran a ela para facer desta nova etapa dun novo espazo participativo, representativo e 

motivador no novo período de programación do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (en 

adiante FEMP) 2014 - 2020. 

Xustamente, coas ditas premisas a Asociación ten iniciado o seu camiño poñendo en marcha o 

deseño e definición da súa estratexia, de tal xeito que, se poidan dar resposta ao conxunto 

de retos, compromisos, obxectivos e prioridades aos que haberán de marcar a axenda no 

mencionado período. 

Estratexia que se enmarca tamén nos compromisos asumidos polo GALP Golfo Ártabro Norte 

no convenio asinado coa Consellería do Mar da Xunta de Galicia o pasado 13 de outubro de 

2015, unha vez elixido entre os grupos de acción local candidatos a desenvolver a nova 

programación FEMP dentro dos seus concellos. 

Aínda que a Asociación do GALP Golfo Ártabro Norte é de recente creación o que supón non 

contar por agora cunha estrutura organizativa e de recursos humanos, case o seu conxunto de 

territorio ten participado xa no anterior programa a través do Grupo de Acción Costeira Golfo 

Ártabro, cuestión que sen lugar a dúbidas tamén lle permite non partir de cero e asumir xa 

novas propostas e esixencias de cara o futuro. 

En calquera caso, a Estratexia de Desenvolvemento Local participativo (en adianta EDLP - 

Golfo Ártabro Norte) que se detallará a continuación neste documento busca deseñar e 

concretar un conxunto de ferramentas e modelos de actuación e organizativos que sexan o 

máis realistas posibles e que atendan ás inquedanzas e esixencias do seu territorio, sendo 

quen de poder dar o impulso que o territorio en xeral e o sector do mar en particular están a 

demandar dentro da súa proposta de futuro. 

Por outra banda, este documento ten sido elaborado, consensuado e definido a partires o que 

supón na súa esencia unha importante achega do conxunto de axentes do territorio que 

posteriormente se mencionarán, o que permite ser inicialmente moi optimistas e 

especialmente responsable coas expectativas e motivacións que durante as distintas sesións 

plenarias e temáticas puxeron de manifesto. É, por tanto, un reto de máxima relevancia que 

todos estes axentes se involucren no desenvolvemento da EDLP - Golfo Ártabro Norte e, como 

efecto dinamizador, se consiga atraer a moitas máis entidades que fagan novamente deste 

Grupo unha referencia a nivel galego, nacional e europeo pola súa participación e resultados. 

Polo tanto, a continuación pasarase a entrar no deseño, definición e concreción dos distintos 

contidos que, atendendo ao establecido no anteriormente mencionado Convenio asinado coa 

Consellería do Mar da Xunta de Galicia, no que o GALP Golfo Ártabro Norte se comprometía e 

asumía elaborar unha estratexia de desenvolvemento local participativo na súa zona 

pesqueira de actuación, conforme á metodoloxía, estrutura e contidos mínimos fixados no 

mesmo. 
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2 PREMISAS ESENCIAIS NA ELABORACIÓN DO PLAN 

A realidade dun territorio é complexa e, como tal, coñecela en profundidade é tamén unha 

tarefa ardua e esixente. Neste sentido, os simples datos cuantitativos non permiten achegar 

un coñecemento preciso sobre todas as dimensións das actividades que se están a 

desenvolver no territorio ou, sobre todo sobre as que os diferentes axentes implicados no 

mesmo teñen intención ou interese de poñer en marcha, dentro da súa visión estratéxica 

específica. 

Por este motivo, para poder ter un coñecemento preciso e completo sobre o que se está a 

facer na actualidade e sobre o que se quere facer no territorio do Golfo Ártabro Norte por 

parte dos principais actores e motores de cambio, resultou imprescindible contar coa 

participación destas partes interesadas no proceso de definición estratéxico, como resultou 

igualmente manter a súa participación durante o desenvolvemento do mesmo, para realizar 

un seguimento e manter un control que permitise achegar todos os puntos de vista do 

territorio e afiance o éxito das medidas a adoptar. 

Deste xeito, ademais, ao implicar de inicio mediante accións participativas aos axentes 

relevantes do territorio estase a xerar un maior vínculo e recoñecemento cos resultados 

acadados no proceso de planificación, incidindo tamén na súa maior involucración tanto no 

seguimento das accións previstas como na análise dos seus resultados. 

Por outra banda, os requirimentos fixados na distinta normativa á que está sometido o 

desenvolvemento dos grupos de acción local do sector pesqueiros, tales como o Fondo 

Europeo Marítimo e de Pesca e demais regulamentos que o desenvolven, tamén esixen incidir 

en fórmulas de elaboración e concreción dos referidos plans estratéxicos participativos, o 

que supón un importante reto para poder definir, determinar e delimitar os retos, obxectivos 

e prioridades das distintas zonas de actuación, logrando un enfoque integrado e o propio 

marco de procedemento.  

En calquera caso, para abordar unha análise da Estratexia de Desenvolvemento Local 

Participativo do Golfo Ártabro Norte (EDLP - Artabro Norte en adiante) dun xeito acorde co 

asentamento metodolóxico asumido na súa elaboración, é preciso incidir e resaltar os 

seguintes aspectos: 

Inclusión das cifras do Concello de Ferrol: Aínda que o Concello de Ferrol se incorpora ao 

GALP Golfo Ártabro Norte atendendo á poboación asentada nel que están directamente 

vinculados co sector do mar (en concreto, 670 persoas segundo o Estudo de análise de 

resultados do Eixe IV do Fondo Europeo de Pesca do GAC 2 - Golfo Ártabro presentado na 

candidatura do GALP GAN aos grupos de acción local do sector pesqueiro - FEMP 2014 - 2020), 

no diagnóstico da situación actual tense en conta de dous formas. Por un lado no seu 

conxunto, contando co concello completo e, por outro lado, sen o concello. Esta decisión 

tense tomada xa que en ningunha estatística oficial tense a posibilidade de obter datos 

estatísticos e cifras que permitan obxectivar o dito diagnóstico en proporción a referida 

poboación vinculada ao sector do mar (as referidas 670 persoas).  

Poñamos un exemplo gráfico co caso da densidade de poboación. Se para o Concello de Ferrol 

(por outra banda o máis extenso do territorio) se tomase só as 670 persoas como poboación 

para o cálculo deste ratio, daría unha densidade de 8,11 habitantes / Qm2, a centésima 
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parte do dato estatístico publicado polo IGE e tomado como referencia neste diagnóstico. 

Ademais, neste caso, as conclusións serían erróneas completamente (nun caso daría un 

territorio densamente poboado e noutro totalmente despoboado). 

Isto é tamén así porque dificilmente se entendería non representar os distintos recursos cos 

que conta o seu territorio e que poden ser de grande utilidade para o desenvolvemento da 

EDLP- Golfo Ártabro Norte, como por exemplo o seu equipamento educativo (FP e 

Universidade), patrimonio cultural e medio ambiental e outros. 

Cifras evolutivas: Dada a situación vivida dende a posta en marcha do anterior plan 

estratéxico zonal - PEZ do Golfo Ártabro - e dada a evolución que as cifras macroeconómicas 

teñen asumido dende o 2008, considerouse moi importante incidir nas cifras evolutivas con 

posterioridade ao 2010, entendendo que cun horizonte temporal de cinco anos era máis que 

suficiente como para atender á interpretación dos últimos acontecementos sociais, laborais, 

económicos e culturais acontecidos no territorio do GALP GAN, incorporando un prazo 

anterior só nos casos nos que a estrutura e contido da estratexia incluída como Anexo II ao 

convenio entre a Consellería do Mar da Xunta de Galicia e o propio GALP GAN así o esixiron. 

Organización sen estrutura: Tamén é preciso chamar a atención a que o GALP GAN tense 

constituído como división do anterior GAC Golfo Ártabro, o que supuxo a constitución dunha 

asociación nova e, polo tanto, sen unha estrutura inicial, xa que a existente tense quedado 

para a constitución do outro grupo de acción local. Por iso, a evolución orzamentaria 

establecida neste plan estratéxico atende a unha posta en marcha que require previamente 

da creación da dita organización. Esta situación, obviamente, tamén haberá de terse en 

conta á hora de avaliar o propio desenvolvemento participativo para a elaboración da EDLP 

Golfo Ártabro Norte. 

Atención á estrutura e contidos do Anexo II do Convenio asinado. Nese sentido, e dado que 

así se establece no referido convenio, este documento tense axustado na estrutura fixada ao 

seu Anexo II, ampliándose naqueles casos que así se consideraban necesarios para reflectir a 

realidade, vontade e compromiso estratéxico da colectividade e axentes do GALP GAN, pero 

sen alterar a súa estrutura por considerarse a idónea por parte da propia Consellería do Mar. 

Evolución da proposta estratéxica feita no diagnóstico do período anterior: Na medida do 

seu valor como reflexo das actuacións desenvolvidas no anterior período dentro do GAC Golfo 

Ártabro, esta EDLP - Golfo Ártabro Norte parte das reflexións e a propia proposta estratéxica 

feita a mediados deste 2015 no estudo da análise de resultados do Eixo IV do Fondo Europeo 

da Pesca do GAC 2 - Grupo de Acción Costeira Golfo Ártabro, entrándose nun maior detalle e 

en lixeiras matizacións que suporán sen dúbida un valor engadido adicional ao xa feito 

anteriormente, poñendo novas metas e novos instrumentos para que se poida acadar o éxito 

no ano 2020. 

Recursos educativos: Do mesmo xeito, aínda que o domicilio social se atopa no concello da 

Coruña, a Universidade da Coruña conta con dous campus na cidade de Ferrol (Esteiro e 

Serantes), cuestión pola que se ten tamén moi presente como entidade de especial 

relevancia no desenvolvemento de distintas accións e propostas de futuro dentro do presenta 

EDLP - Artabro Norte tanto no ámbito da I+D como no ámbito do emprego, o emprendemento 

e a igualdade de oportunidades. Por outra banda, a UDC conta coa Fundación da Universidade 

da Coruña, entidade privada de carácter benéfico - docente de máxima referencia no 
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impulso de iniciativas de I+D e no emprego no ámbito universitario, constituída para a 

promoción, desenvolvemento e financiamento das actividades propias da UDC e as súas 

relacións coa sociedade, cuestións que se terán moi en conta no desenvolvemento do 

presenta EDLP - Golfo Ártabro Norte. 

Reflexo das valoracións feitas nos grupos de traballo participativos: Por outra banda, nesta 

EDLP - Golfo Ártabro Norte tense asumido ser o reflexo das achegas e valoracións de futuro 

feitas dende as distintas entidades que tiveron participado nos grupos de traballo 

desenvolvidos para enriquecer as propostas de valor a incluír na referida estratexia, 

atendendo loxicamente aos requirimentos normativos do marco de referencia nos que se 

circunscribe o GALP Golfo Ártabro para os vindeiros anos. 



 

 

ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 

DO GOLFO ÁRTABRO NORTE 

ESTRATEXIA DE DESENOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP) 

13 

3 DATOS DO GRUPO 

 

3.1 Datos identificativos do GALP Golfo Ártabro Norte 

 

Denominación 
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO 
GOLFO ÁRTABRO NORTE 

NIF G70454657 

Dirección Casa do Pescador. Curro, 33 - 15630 Miño (A Coruña) 

Teléfono  699 106 156 

Fax 981 782 755 

Enderezo electrónico galpgolfoartabronorte@gmail.com 
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3.2  Relación de asociados 

 

DENOMINACIÓN DA 
ENTIDADE 

NIF DOMICILIO SOCIAL SEXO SECTOR 
TIPO DE 

ENTIDADE 
DATA 

CONSTITUCIÓN 
NUMERO 

ASOCIADOS 
DATA ADHESIÓN 

1 Cofradía de Pescadores 

de Miño 
G15035306 Porto s/n 15630 Miño M Pesqueiro Confraría   19/05/2015 

2 
Confraría de Pescadores 

Santiago Aposto de 

Barallobre  

G15033188 
Muelle de Barallobre 

s/n 15528 Fene 
V Pesqueiro Confraría  147 19/05/2015 

3 Confraría de Pescadores 

Viregen del Carmen de 

Pontedeume 

G15036742 
Av. Saavedra Meneses 

s/n Pontedeume 
M Pesqueiro Confraría  61 19/05/2015 

4 Confraría de Pescadores 

San Telmo de Mugardos  
G15035108 

Cantón de Coia nº 19 

Mugardos 
M Pesqueiro Confraría  63 19/05/2015 

5 Concello de Paderne P1500650F 
Consistorio,nº 10 

Paderne 
V Público Concello   19/05/2015 

6 Concello de Narón P1505500G 
Praza de Galicia s/n 

Narón 
V Público Concello   19/05/2015 

7 Confraría de Pescadores 

e Mariscadores de 

Ferrol 

G15035116 
Edificio Lonxa Muelle 

Curuxeiras, s/n - Ferrol 
M Pesqueiro Confraría  264 11/09/2015 

8 Concello de Ares P1500400E 
Av. Saavedra Meneses 

nº12 Ares 
V Público Concello   11/09/2015 

9 
Concello de Fene P1503600G 

Av. Do Concello s/n 

Fene 
V Público Concello   11/09/2015 

10 
Concello de Mugardos P1505200D 

Av. De Galicia, 45 

Mugardos 
M Público Concello   11/09/2015 

11 Concello de 

Pontedeume 
P1507000F 

R/Real, 13 15600 

Pontedeume 
V Público Concello   11/09/2015 
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DENOMINACIÓN DA 
ENTIDADE 

NIF DOMICILIO SOCIAL SEXO SECTOR 
TIPO DE 

ENTIDADE 
DATA 

CONSTITUCIÓN 
NUMERO 

ASOCIADOS 
DATA ADHESIÓN 

12 Asociación de Veciños 

San Estebo de Quintas 
G15333974 Pazo,5 Quintas Paderne V Asociativo Asociación 23/05/1991 80 11/09/2015 

13 
Concello de Neda P1505600E 

Avda. de Algeciras, 34 

Neda 
M Público Concello   07/10/2015 

14 Asociación de Turismo 

Sostenible de A Coruña 
G70271408 

Lugar de Sas,44 

Paderne 
V Empresarial 

Asociación 

Empresarial 
28/05/2010 7 26/11/2015 

15 Club do Mar de 

Mugardos 
G15097363 

R/ Cantón de Cora 16 

Mugardos 
V Asociativo 

Club Nautico 

Deportivo 
 455 26/11/2015 

16 Concello de Ferrol P1503700E 
Praza de Armas, s/n 

Ferrol 
M Público Concello   26/11/2015 

17 
Concello de Miño P1504900J R/Carreira nº38 Miño V Público Concello   26/11/2015 

18 
Concello de Cabanas P1501500A 

R/do Concello nº3 

Cabanas 
V Público Concello   26/11/2015 

19 Confraría de Pescadores 

de Ares y San Vicente 

de Redes 

G15033236 
Avda. Saavedra 

Meneses, 26 Ares 
V Público Confraría   26/11/2015 

20 Club Nautico Ría de 

Ares 
G15114192 

Av. General Gabeiras, 

s/n Ares 
V Asociativo Club Náutico 30/01/1986  26/11/2015 

21 Asoc. de Custodia do 

Patrimonio Cult. 

Vedoreira 

G70397385 Montecelo,60 Paderne V Asociativo 
Asociación 

Cultural 
25/05/2013 10 26/11/2015 

22 Asociación de 

Empresarios Turístico 

Refuxios do Rio Mandeo 

G70362041 
Lugar de Sas, 44 

Paderne 
M Empresarial 

Asociación 

Empresarial 
  26/11/2015 

23 Ardóbriga Asociación 

Cultura para protección 

do patrimonio 

 
Casa Vella s/n Boebre 

Pontedeume 
V Asociativo 

Asociación 

Cultural 

protección do 

patrimonio 

  26/11/2015 
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DENOMINACIÓN DA 
ENTIDADE 

NIF DOMICILIO SOCIAL SEXO SECTOR 
TIPO DE 

ENTIDADE 
DATA 

CONSTITUCIÓN 
NUMERO 

ASOCIADOS 
DATA ADHESIÓN 

24 Cabanas KDM   V Asociativo 
Asociación 

Deportiva 
  

26/11/2015 

25 Asociación Recreativa 

de Pescadores Caaveiro 
  V Asociativo 

Asociación 

Recreativa 
  

26/11/2015 

26 
Club Náutico de Miño G15626997 Porto de Miño s/n Miño  Asociativo 

Club 

Deportivo 

Náutico 

17/07/1991 174 

26/11/2015 

27 
Asociación Veciños San 

Pantaleón 
G15052731 

Edf. Servizos 

MúltiplesUrb. 

Montecelo 

V Asociativo 
Asociación 

Veciños 
6/09/1978  

26/11/2015 
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3.3 Composición da Xunta Directiva 

 

 ENTIDADE REPRESENTADA NIF DOMICILIO 
POSTO QUE OCUPA NA 

ASOCIACIÓN 
SECTOR SEXO 

1 Confraría de Pescadores de Miño 32405394G Av. Do Porto S/N Miño PRESIDENCIA Pesqueiro M 

2 Concello de Paderne 32403032B Consistorio,nº 10 Paderne VICEPRESIDENCIA Público V 

3 
Confraría de Pescadores Virgen 

del Carmen de Pontedeume 
32621760D 

Av. Saavedra Meneses s/n 

Pontedeume 
SECRETARÍA Pesqueiro M 

4 
Confraría de Pescadores Santiago 

Apóstol de Barallobre 
32644567T Muelle de Barallobre s/n Fene TESOURERÍA Pesqueiro V 

5 
Confraría de Pescadores San 

Telmo de Mugardos 
32626766R Cantón de Coia nº 19 VOGAL Pesqueiro M 

6 
Confraría de Pescadores e 

Mariscadores de Ferrol 
32707649Q 

Edificio Lonxa Muelle de 

Curuxeiras, s/n Ferrol 
VOGAL Pesqueiro M 

7 
Confraría de Pescadores de Ares y 

San Vicente de Redes 
 

Avda. Saavedra Meneses, 26 

15624 Ares 
VOGAL Pesqueiro V 

8 Concello de Narón 32628360P Praza de Galicia s/n Narón VOGAL Público V 

9 Concello de Mugardos 32654665R Avda. de Galicia, 45 - Mugardos VOGAL Público M 

10 Clube Náutico de Miño 32815913L Rúa Porto, S/n - Miño VOGAL Asociativo M 
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 ENTIDADE REPRESENTADA NIF DOMICILIO 
POSTO QUE OCUPA NA 

ASOCIACIÓN 
SECTOR SEXO 

11 Asociación Vedoeira 32418625X Montecelo, 60 - Paderne VOGAL Asociativo V 

12 KDM Cabanas 76407257S Praia da Madalena - Cabanas VOGAL Asociativo V 

13 
Asoc. Empresarios Turístico 

Refuxios do Mandeo 32606474H Lugar de Sas, 44 - Paderne VOGAL Empresarial M 
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3.4 Datos resumo do Grupo 

 

TIPOLOXÍA DE ENTIDADE Nº % Representación 

Entidades sociais 11 40,74% 

Entidades que representan ao sector pesqueiro 6 22,22% 

Entidades que representan ao sector social 9 33,33% 

Entidades que representan ao sector económico 2 7,40% 

Entidades que representan ao sector público 10 37,03% 

Mulleres na xunta directiva 7 53,85% 

 

RESUMO DE REPRESENTACIÓN 
% DEREITOS DE VOTO NA 

ASAMBLEA XERAL 
% DEREITOS DE VOTO 
NA XUNTA DIRECTIVA 

Sector pesqueiro 22,22% 46,15% 

Sector público 37,03% 23,07% 

Sector social 33,33% 23,07% 

Sector económico 7,42% 7,71% 

 



 

 

ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 

DO GOLFO ÁRTABRO NORTE 

ESTRATEXIA DE DESENOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP) 

20 

4 DEFINICIÓN DA ZONA PESQUEIRA 

 

4.1 Delimitación do territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Coherencia xeográfica, económica, social e cultural 

A cohesión social, cultural e económica do territorio do GALP GAN ven dende moi lonxe. 

O Golfo Ártabro é a denominación común coa que se 

coñece a unión das rías da Coruña, Betanzos, Ares e 

Ferrol, cuxa autoría corresponde ao geógrafo Otero 

Pedrayo, e que dun xeito natural atende a un accidente 

xeográfico que permitiu unir estes espazos e morfoloxía 

ao redor da súa particular historia. 

Coincide co final da costa da Morte e o principio das Rías 

Altas, e tamén se corresponde co que os geógrafos 

grecorromanos Estrabón, Pomponio Mela e Plinio 

designaban como Portus Magnus Artabrorum. 

Esta rexión habitada polo pobo dos ártabros, do que 

Estrabón fala xa no libro III da súa Xeografía referíndose a eles como que «os ártabros teñen 

moitas cidades situadas nun golfo que os navegantes chaman porto dos ártabros». 

Na época do Imperio Romano xa asumiu un papel predominante no ámbito económico, 

servindo tanto de portos recollidos e tranquilos como centro neurálxico da Ruta do estaño,  e 

onde confluían as vías secundarias romanas do norte, Noroeste e Sur. 

Xa na idade media, coas distintas xeracións da familia dos Andrade, co seu Señorío de 

Relación de 
municipios 

Poboación 
2014 

Poboación 
afectada polas 

actividades 
pesqueira 

Superficie do 
municipio (Qms 2) 

1 ARES 5.741 5.741 18,3 

2 CABANAS 3.294 3.294 30,3 

3 FENE 13.498 13.498 26,3 

4 FERROL 70.389 670 82,7 

5 MIÑO 5.838 5.838 33,0 

6 MUGARDOS 5.417 5.417 12,8 

7 NARÓN 39.574 39.574 66,9 

8 NEDA 5.327 5.327 24,5 

9 PADERNE 2.502 2.502 39,8 

10 PONTEDEUME 8.117 8.117 29,3 

TOTAL 159.697 89.978 363,9 
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Pontedeume, o eixo do control económico e social trasládase a Pontedeume, dende onde esta 

familia consolida e asenta o seu poder na meirande parte de Galicia (chegando incluso ata 

Vilalba). 

Coa figura de don Fernán Pérez de Andrade ou Bo a familia alcanzou unha gran relevancia en 

tempos de Enrique II de Castela e os seus descendentes continuaron coa bonanza familiar 

sendo xa Fernando de Andrade (1477-1540) o primeiro que ostentou o título de conde de 

Andrade, título actualmente en posesión da casa de Alba, e segundo de Villalba. 

Esta saga familiar coa correspondente lealdade aos distintos reis da época lograron asentar 

un desenvolvemento económico e social ao redor de Pontedeume, tal e como agora se pode 

comprobar a nivel de patrimonio histórico, recoñecendo a súa pegada en distintos edificios e 

construcións que sobreviviron ata agora. 

Posteriormente, a crecente importancia estratéxica de Ferrol cun desenvolvemento industrial 

e naval potenciado no comezo da idade moderna (Séculos XVI e XVII e ata os nosos días) 

permitiron potenciar a mencionada coherencia económica, xeográfica, poboacional e cultural 

do Golfo Ártabro e dándose a coñecer como "Ferrolterra", o que da a entender o seu papel 

como eixo vertebrador no conxunto do seu territorio e actuando de polo económico de 

máxima referencia, substituíndo ao papel que a comezos da Idade Media tiña Pontedeume. 

Hoxe en día a cohesión é unha obviedade, actuando Ferrol e Narón como principais 

municipios industriais e empresariais que manteñen tamén o seu estatutos grazas á 

poboación dos concellos limítrofes, consolidando así un espazo vertebrado e moi integrado ao 

redor do Golfo Ártabro, mirando ao mar e ao conxunto do seu territorio. 

Froito desta evolución, as vías de acceso ou de comunicación coa meseta foron 

transformándose tamén en vías de maior capacidade, dando lugar co paso do tempo coas 

actuais estradas de alta capacidade (AP - 9 de conexión co eixo atlántico e con seis saídas ao 

longo do seu percorrido polo territorio do GALP GAN e a Autovía AG-64 que une Ferrol - Narón 

con As Pontes de García Rodríguez e co resto do eixo do Cantábrico), facilitando esa 

permeabilidade e comunicación entre os distintos concellos que compoñen o territorio, sen 

que isto supoña unha perda de identidade de cada un deles. 

Mencionar tamén a estrada N- 651 que une Ferrol coa meseta a través da súa conexión coa 

Ría de Betanzos, sendo a evolución natural das antigas vías de conexión que actualmente 

asume o principal eixo de vertebración deste territorio (o cal utiliza esta vía como eixo 

vertebrador) e o acceso á meseta. 

En materia de comunicacións tamén é de destacar unha cohesión potenciada coa 

comunicación de ferrocarril (que atravesa todos os concellos do GALP GAN menos Mugardos e 

Ares) e que une Ferrol e A Coruña e Ferrol e Betanzos. 

Dende unha perspectiva xeográfica, a Costa Ártabra atende á unión das tres rías (Betanzos, 

Ares e Ferrol) que confluíndo en ángulo recto, rematan dun xeito conxunto cara o Océano 

Atlántico, creando un espazo natural de especial beleza, riqueza pesqueira e valor 

medioambiental, consolidando a imaxe de territorio cohesionado. 

No ámbito do mar, a Ría de Ferrol tamén está a asumir ese papel de liderado que está 
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permitindo tamén consolidar a súa correspondente cohesión, consolidada tamén pola natural 

integración, colaboración e cooperación entre as distintas confrarías de pescadores que se 

distribúen o seu litoral. 

Por último, dentro da perspectiva cultural e patrimonial, tal e como se poderá argumentar 

máis adiante, o territorio do GALP Golfo Ártabro Norte ven asumindo outro papel moi 

importante na referida cohesión social e cultural, o que da claro exemplo o ben patrimonial 

de interese cultural "Comarca Eumesa" a través do Decreto 2234/1971 se recoñecía como 

"unha das máis pintorescas de Galicia", cunha privilexiada situación natural e abundante en 

restos arqueolóxicos e históricos, unidos as súas distintas localidades, o que tamén permite 

resaltar a súa coherencia e unidade, incluíndo a oito dos dez concellos que integran o GALP 

GAN. 
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4.3 Resumo dos datos sociodemográficos, económicos e culturais 

Resumo dos datos sociodemográficos, económicos e culturais do GALP GAN 

Municipios 10 

Superficie (km2) 363 Quilómetros cadrados 

Poboación (ano 2014) 

159.697 hb. (co Concello de Ferrol) 

89.308 hb (sen o Concello de Ferrol) 

89.978 hb (Poboación afectada GALP) 

Densidade poboación (2014) 

317,6 hb/qm2 (sen Ferrol) 

438,8 hb/qm2 (Con Ferrol) 

Evolución da poboación (1999-2013) 

+6.929 hb (Sen o Concello de Ferrol) 

-3.830 hb (Co Concello de Ferrol) 

Renda dispoñible bruta por habitante (2009) 

15.067 €/hb. (Co Concello de Ferrol) 

14.964 €/hb (Sen o Concello de Ferrol) 

Indicador municipal de renda dos fogares (2009) 

247.742 € (Co Concello de Ferrol) 

143.850 € (Sen o Concello de Ferrol) 

Índice de envellecemento (2014) 

149% (Sen o Concello de Ferrol) 

159% (Co Concello de Ferrol) 

Peso do sector pesqueiro (en relación coa 

poboación ocupada) (Ano 2011) (*) 

3,27% (Co Concello de Ferrol) 

4,04% (Sen o Concello de Ferrol) 

 

(*) Segundo a información obtida do Instituto Galego de Estatística as poucas observacións 

mostrais obtidas nos concellos de Cabanas, Miño, Neda e Paderne, os datos están afectados 

por un alto erro de mostraxe, polo que a dita información haberase de terse en consideración 

coa cautela correspondente. 


