
 

 

 

 

 



 

 
 

Denominación Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro  Ría de Arousa 

NIF G-70196597 

Teléfono 986 51 09 53-628 155 386 

Fax 986 55 40 69 

Enderezo electrónico gac5@accioncosteira.es 

Representante legal Jose Antonio Pérez Sieira 

 



O GALP está composto por un total de 47 entidades socias. 

 

 

 

1 Presidencia Pesca Confraría de Pescadores de Ribeira 

2 Vicepresidencia Público Concello de Cambados 

3 Secretaría Pesca Asoc. Produtores mexilloeiros de Rianxo 

4 Tesourería Económico Empresarios grovenses de bens e servizos 

5 Vogal Social Club de piragüismo de Cambados 

6 Vogal Público Concello de Vilagarcía de Arousa 

7 Vogal Público Concello de Ribeira 

8 Vogal Público Concello de Boiro 

9 Vogal Pesca Confraría de pescadores de Rianxo 

10 Vogal Pesca Confraría de pescadores de Cambados 

11 Vogal Pesca Confraría de pescadores de Carreira Aguiño 

12 Vogal Pesca Produtores Mexilloeiros Ría de Arousa 

13 Vogal Social Agalcari 

14 Vogal Social Asoc. cultural e deportiva Cambados 

15 Vogal Pesca Confraría de Vilanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O Grupo de Acción Local Pesqueiro (GALP) Ría de Arousa ten un total de 47  entidades socias, das cales o 36,2% 

pertencen ao sector pesqueiro, mentres que as entidades do sector social representan o 38,3%. O sector público 

conta con 8 entidades e o económico ten 4.  

As entidades socias do GALP agrupan un total de 26.869 persoas socias, o que representa unha porcentaxe moi alta 

da poboación, 17,5%.  As entidades do sector pesqueiro contan con 5.332 persoas socias, o que representa o 

82,3%% da poboación afiliada ao réxime do mar desta zona. 

 

TÁBOA 1. NÚMERO DE ENTIDADES SOCIAS, PORCENTAXE, E NÚMERO DE PERSOAS SOCIAS SEGUNDO SECTOR 

Entidades sector pesqueiro 17 36,2% 5.332 

Entidades sector social 18 38,3% 6.386 

Entidades sector económico 4 8,5% 15.151 

Entidades sector público 8 17,0% NC 

Total entidades 47 100,0% 26.869 

 

 

A presenza de mulleres na asemblea é do 31,9%. En todos os sectores se dá unha maior representación masculina, 

agás no sector social, onde se equilibra o número de mulleres e homes .  

 

TÁBOA 2. NÚMERO DE MULLERES E HOMES NA ASEMBLEA XERAL E XUNTA DIRECTIVA SEGUNDO SECTOR 

Representantes sector 

pesqueiro 
5 12 17 3 4 7 

Representantes sector 

social 
9 9 18 0 3 3 

Representantes sector 

económico 
0 4 4 0 1 1 

Representantes sector 

público 
1 7 8 1 3 4 

Total representantes 15 32 47 4 11 15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÁBOA 3. PORCENTAXE DE REPRESENTANTES MULLERES NA ASEMBLEA XERAL E XUNTA DIRECTIVA SEGUNDO 

SECTOR 

Entidades sector pesqueiro 29,4% 33,3% 

Entidades sector social 50,0% 0,0% 

Entidades sector económico 0,0% 0,0% 

Entidades sector público 12,5% 25,0% 

Total entidades 31,9% 25,0% 

 

 

Ningún grupo de interese ou autoridade pública, definida esta última de conformidade coas normas nacionais, 

ostentarán unha representación que supoña máis do 49% na toma de decisións nos diferentes órganos de goberno 

do GALP, tal e como consta no artigo 32.1.b do Regulamento de disposicións comúns (Regulamento UE 1303/2013). 

 

 

 

 

TÁBOA 4. PORCENTAXE DE REPRESENTACIÓN NA XUNTA DIRECTIVA E ASEMBLEA XERAL SEGUNDO SECTOR 

Representantes sector pesqueiro 36,2% 46,6% 

Representantes sector social 38,3% 20,0% 

Representantes sector económico 8,5% 6,7% 

Representantes sector público 17,0% 26,7% 

Total representantes 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÁBOA 5. POBOACIÓN E SUPERFICIE DOS CONCELLOS DO GALP RÍA DEAROUSA 

Boiro 19.060 86,6 

Cambados 13.399 23,4 

Catoira 3.402 29,4 

Grove, O 10.851 21,9 

Illa de Arousa, A 5.006 6,9 

Pobra do Caramiñal, A 9.672 32,5 

Rianxo 11.479 58,8 

Ribadumia 5.103 19,7 

Ribeira 27.565 68,8 

Vilagarcía de Arousa 37.712 44,2 

Vilanova de Arousa 10.459 33,6 

GALP Ría de Arousa 153.708 425,8 

Fonte: Padrón municipal de habitantes. Estatísticas sobre territorio. IGE 

 

 

 

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Arousa configúrase como unha unidade sobre todo pola súa 

xeografía, un anel litoral que rodea e define a Ría de Arousa. Constitúe o exemplo máis claro de economía 

simbiótica entre terra e mar que hai en Galicia. Está composto por 11 concellos que agrupan un total de 153.708 

persoas nunha superficie terrestre de 425,8 km². 

Esta zona presenta un forte dependencia económica do mar, derivada das actividades pesqueiras (a pesca mariña 

reúne o 44% dos empregos do GALP) e das turísticas, vencelladas en grande parte ao mesmo. O conxunto de 

espazos e recursos naturais protexidos que atesoura a zona costeira, danlle coherencia a actividade do turismo que 

se apoia nestes como un importante reclamo. 

Caracterízase pola importancia do sector pesqueiro, principalmente de baixura, e pola relevancia que acadan o 

marisqueo e as bateas de mexillón (47% das afiliacións da actividade de acuicultura en toda a costa galega). De 

todas as rías é a que maior identificación garda con ditas actividades, complementándose coa de pescaría de 

conxelados en alta mar. Hai que destacar que o 17,2% das empresas que realizan actividades relacionadas co 

procesamento, fabricación ou comercialización de produtos pesqueiros se ubican nesta zona. Se temos en conta os 

datos de afiliación ao sector marítimo pesqueiro no ano 2014 (CNAE 0311, 0321, 1021, 1022, 4638, e 4723) vemos 

que se rexistran 11.527 afiliacións, o que representa o 25,3% do total de afiliación do conxunto da zona e o 9,6% do 

total de afiliacións que se da en Galicia neste sector.  

 A relevancia do réxime do mar no total da afiliacións á Seguridade Social minguou durante a crise económica  e 

pasou de importar o 15% do emprego total en 2007 ao 12,5% en 2014 (supón 6 veces máis do que importa o sector 

no conxunto de Galicia), sendo esta caída a menos acusada de todas as áreas costeiras.  

 

 

 

  



 

 

MAPA 1. SITUACIÓN DO TERRITORIO DO GALP RÍA DE AROUSA EN GALICIA 

 

 
 

 

MAPA 2. CONCELLOS DO GALP RÍA DE AROUSA 

 
 

  



 

 
A economía do GALP tínguese de notas tanto tradicionais como modernas, e así atopamos ao lado da pequena 

explotación vitivinícola e do marisqueo a pé, numerosas explotacións industriais que lle permiten comercializar nos 

mercados globais os produtos do mar e da uva. 

As diferenzas caracterizan en boa medida o territorio, a sociedade e a economía da zona costeira. A todos estes 

niveis atopamos distintos graos de desenvolvemento que conviven desde hai décadas. Ademais das desigualdades 

por concellos, descríbense no seu interior dúas zonas diferenciadas, a ambas marxes da Ría. A do norte, a do 

Barbanza, é menos dinámica demográfica e economicamente. Caracterízase polo predominio do sector pesqueiro 

e pola industria alimentaria da conserva e do frío. A do sur, a do Salnés, ten unha pirámide de poboación máis xove. 

A súa actividade está máis diversificada e ademais da pesca de baixura, conta co marisqueo, o viño e o turismo. 

O mercado laboral caracterízase por ter resistido á crise mellor que noutras áreas costeiras. Aquí detéctase unha 

maior presenza de persoas con estudos secundarios e unha tendencia á substitución de persoas maiores por 

mozos. Porén, ao mesmo tempo que existe unha enorme rotación na contratación ten aumentado a contratación 

indefinida (incremento dun 9,6% entre 2007 e 2014, mentres que en Galicia se reducía nun 19,3%), denotando a 

existencia dun mercado dual. Como noutras partes de Galicia existen dificultades para dar saída á poboación 

parada feminina e á máis cualificada en xeral, que nos últimos anos emigrou masivamente mentres retornaba a 

aqueles concellos menos dinámicos zona a man de obra menos cualificada que emigrara con anterioridade. 

Anque historicamente estaba mal comunicada, a área da Arousa posúe hoxe unha rede de estradas de alta 

capacidade e libres de peaxe que a sitúan á cabeza de Galicia, e que cobren sobradamente as súas necesidades de 

comunicación a medio prazo. A dotación de infraestruturas terrestres complétase cunha conexión de ferrocarril de 

alta velocidade que insire plenamente á zona do Salnés na economía do eixo atlántico galego. 

A área posúe o maior número de portos e lonxas de Galicia (14 infraestruturas portuarias pesqueiras incluíndo unha 

Autoridade Portuaria do Estado), onde se move unha economía equiparable á das zonas punteiras do Cantábrico e 

da Ría de Vigo, con case 100 millóns de euros en vendas, o cal se debe fundamentalmente ao liderado do sector 

marisqueiro, onde o produto rei é a ameixa. 

A área complementou a súa orientación produtiva co turismo (0 12,9% das empresas da zona son empresas 

turísticas; en Galicia este mesmo dato supón o 11,2%), que atopa o seu centro de gravidade no concello do Grove, 

anque o escaso nivel de desenvolvemento da oferta e a súa orientación ao turismo interno provocou que a recesión 

económica lle pasase unha factura importante, perdendo nos últimos anos un número importante de visitantes e 

de noites, así como unha redución da estadía media. 

Nas últimas décadas desenvolvéronse proxectos industriais novos que complementaron aos tradicionais marítimo-

pesqueiros e manufactureiros. Os novos polígonos industriais concentran xeograficamente esta actividade, que 

posúe aquí unha relevancia superior á media galega. 

 

 

  



 

 

TÁBOA 6. PRINCIPAIS DATOS GALP RÍA DE AROUSA E GALICIA

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fonte: Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

 

 

 

Número de municipios 11 315 

Superficie (Km²) 425,8 29.575 

Número habitantes 153.708 2.748.695 

Densidade de poboación 361,0 92.9 

Evolución da poboación (1999-2003) 4,9% 1,3% 

Renda dispoñible bruta por habitante 13.744,6 14.965,4 

Indicador municipal de renda dos fogares 91,8 100 

Indice de envellecemento 107,0 146,1 

Peso do sector pesqueiro 23,8% 3,9% 


