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3 ANÁLISE DIAGNÓSTICA 

 

3.1 Ámbitos do diagnóstico, metodoloxía de traballo e fontes de 
información 
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Caracterizacion do Territorio 



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

 
15 

 

Unidades territoriais 

Como xa se estableceu no apartado anterior, o actual GALP 3 e futuro Grupo de Acción 
Local Pesqueira “Costa da Morte” (en adiante GALP Costa da Morte) está integrado 
por nove (9) municipios das comarcas de Bergantiños, Fisterra e Terra de Soneira: 
A Laracha, Carballo, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Cabana, Laxe, Vimianzo, 
Camariñas e Muxía. 

 

 

O GALP Costa da 
Morte toca 
distintas comarcas 
de Galicia, a máis 
representada é a 
Comarca de 
Bergantiños, xa 
que unicamente 
non conta con 
Coristanco dos 
sete concellos que 
forman dita 
comarca, o cal é 
lóxico porque este 
municipio non ten 
costa. 

Outras comarcas 
representados son, 
a da Terra de 
Soneira que aporta 
á Zona 3 os 
municipios de 
Camariñas e 
Vimianzo, e a 

Comarca de Fisterra co municipio de Muxía. 
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Os límites naturais do GALP Costa da Morte, e que por suposto incidirán nas súas 
características  socioeconómicas, son: 

Ao Norte e ao Oeste se sitúa o Océano Atlántico. 

Ao Sur, Coristanco, Zas e o reborde meseteño do denominado "Bloque do Xallas" (entre 
os 400-600 m.). 

Ao este os Montes de Santa Leocadia (300-400 m.) e o chanzo altitudinal (200-300 m.) 
que supón o municipio de A Laracha con respecto ao val de Barrañán (Arteixo). 

Ao Suroeste, a pequena Ría de Lires, formada pola desembocadura do río Castro, 
formando o límite natural entre os municipios de Cee e Muxía. 

 

Límites físicos do GALP Costa da Morte. Fonte: Google Maps 
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Sistemas e Vías de Comunicación 

No presente apartado tratarase de analiza as características do transporte e as 
comunicacións, e mostrar as súas carencias e as especiais circunstancias que impliquen 
a necesidade de actuación, sobre todo centrándose naquelas infraestruturas 
relacionadas co sector pesqueiro.  

 

Principais vías de comunicación no GALP Costa da Morte (2015). Fonte: IBERPIX 2015 (Ministerio 
de Fomento) 

 

    Principais vías de comunicación no GALP Costa da Morte (2008). 
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Nos mapas anteriores móstranse as principais infraestruturas coas que conta a Zona da 
Costa da Morte: 12 portos, 8 faros e as redes de comunicación por carreteira e 
ferrocarril. 

Portos:  

Os 12 portos cos que conta a Zona da Costa da Morte son:  

– Caión  
– Razo 
– Malpica 
– Santa Mariña- Malpica 
– Barizo 
– Corme 
– Laxe 
– Arou 
– Camelle 
– Santa Mariña-Camariñas 
– Camariñas 
– Muxía 

Os datos relativos aos busques e á actividade destes portos examínanse polo miúdo no 
apartado adicado á análise do sector do Mar. 

 

Ferrocarril:  

Como se reflicte no mapa 12, o ferrocarril unicamente pasa por A Laracha e nin sequera 
pola capital da mesma. O resto dos concellos non teñen acceso a esta tipoloxía de 
transporte. 

Estradas. 

Durante os últimos oito anos, as comunicacións dentro da Costa da Morte non teñen 
experimentado unha melloría notable, aínda que na actualizade está en fase de 
ampliación a AG-55, que chegará ata Muxía (como se pode comprobar no mapa do 
Ministerio de Fomento). 

Porén, na actualidade desde A Coruña tómase a AC-552: 

o Para visitar Malpica debese chegar ata Carballo e tomar a AC-442. 

o Para visitar Ponteceso desde a AC-442 tomase o desvío de Buño.  

o En Ponteceso seguindo a AC-430, chégase ata Laxe e Cabana. 

Desde Santiago de Compostela á Zona Norte (Carballo), sáese pola estrada AC-404 
dirección Portomouro (14 quilómetros), e logo pola AC-1914, que leva a Carballo. (31.6 
quilómetros).  



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

 
19 

Desde Santiago de Compostela á Zona Sur (Muxía/Vimianzo): tómase a mesma AC-
404 ata o cruce coa AC-552, que leva ata Vimianzo. 

Transporte público:  

Debido a que se trata de pequenos núcleos de poboación, non existe transporte 
público urbano, si hai un servizo comarcal pero moi pobre. 

Unha pequena parte do GALP Costa da Morte está incluído no Plan de Transporte 
Metropolitano de Galicia, en concreto, A Laracha e Carballo. Porén, o resto do territorio 
segue a sufrir un importante déficit en termos de dispoñibilidade de transporte público 

 

Mapa do Transporte Metropolitano na área de A Coruña. Fonte: CMATI 2014. 

 

 

  



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

 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Demografía e Poboación 
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Demografía e poboación 

Poboación e distribución territorial 

O territorio do GALP Costa da Morte está integrado por un total de 80.774  habitantes 
(81.448 en 2013), distribuídos municipalmente segundo se indica na seguinte táboa. 

POBOACIÓN DO GALP 
COSTA DA MORTE 

Comarca na que se 
inclúe o municipio 

Poboación 
(2014) 

Superficie do 
municipio (kms 2) 

(2011) 

% da 
poboación 

do 
municipio 

sobre o 
conxunto 

da  súa 
comarca 

1 
Cabana de 

Bergantiños 
Bergantiños 

4.623 
100,20   6,71% 

2 Camariñas Terra de Soneira 5.774 51,60   31,40% 

3 Carballo Bergantiños 31.288 186,10   45,39% 

4 Laracha, A Bergantiños 11.443 126,00   16,60% 

5 Laxe Bergantiños 3.207 36,80   4,65% 

6 Malpica Bergantiños 5.768 61,20   8,37% 

7 Muxía Fisterra 5.068 121,20   22,56% 

8 Ponteceso Bergantiños 5.893 92,00   8,55% 

9 Vimianzo Terra de Soneira 7.710 187,30   41,93% 

  TOTALES 
80.774 

962  

Total de 
municipios  

9     

Nº Total 
de 

Comarcas  
3     

 

A poboación total do GALP Costa da Morte ascende a 80.774 habitantes, con notables 
desigualdades entre poboación, sendo de destacar os casos extremos de Carballo e 
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Laxe, xa que o primeiro ten dez veces mais poboación ca o segundo. 

Cómpre así mesmo salientar que o territorio do GALP Costa da Morte sofre dunha perda 
continuada de poboación dende o 2008. O promedio desa perda é do 5,5%, aínda que 
é precisamente máis acentuada no grupo de poboación comprendido entre os 16 e os 
64 anos. Este dato é de especial importancia pola hipotética perda de capital humano 
que puidera ter para zona, e obriga a establecer posibles hipóteses acerca da relación 
entre esta perda poboacional e a súa correlación coa falla de oportunidades de emprego 
no territorio. 

 

 Unha posible consecuencia desta perda de poboación é a caída da natalidade: a menor 
poboación en mediana idade, menor é o número de nenos nados no territorio. Así, os 
segmento de poboación comprendido entre os 0 e os 16 anos ten diminuído un 8,7. 
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Variación 2008-2014 

  
Total 

Menos 
de 16 

16-64 
Máis de 

64 

15014 Cabana de Bergantiños -8,4% -15,7% -13,9% 8,1% 

15016 Camariñas -7,0% -14,3% -11,7% 10,6% 

15019 Carballo 2,1% 6,2% -2,0% 13,3% 

15041 Laracha, A 3,3% 18,4% -1,1% 8,8% 

15040 Laxe -6,6% -10,5% -12,0% 11,2% 

15043 Malpica de Bergantiños -8,7% -16,3% -13,1% 3,7% 

15052 Muxía -9,2% -18,6% -12,9% 3,9% 

15068 Ponteceso -7,6% -7,6% -12,2% 3,1% 

15092 Vimianzo -7,1% -20,0% -13,4% 15,6% 

 PROMEDIO -5,5% -8,7% -10,3% 8,7% 

 

A densidade de poboación do conxunto do GALP é de 82 habitantes por quilómetro 
cadrado (83,76 no ano 2013), por baixo do conxunto da provincia (142 habs/km2) e da 
Comunidade Autónoma (93 habs/kms2), cun desequilibrio notable entre poboacións con 
densidades por riba da media provincial (Carballo), e poboacións con densidades que 
non chegan á metade do conxunto do GALP (Vimianzo e Muxía). 
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Densidade de poboación 
2013 

Densidade 
de 

poboación 

1 
Cabana de 

Bergantiños              47,1    

2 Camariñas            113,8    

3 Carballo            168,5    

4 Laracha, A              90,3    

5 Laxe              88,8    

6 Malpica              96,0    

7 Muxía              42,6    

8 Ponteceso              64,8    

9 Vimianzo              41,9    

  TOTALES 83,76 

Galicia  93 

A Coruña  143 

 

Análise da evolución dos principais indicadores demográficos 

Índice de envellecemento e Índice de dependencia global 

O índice de envellecemento informa acerca da relación entre a poboación maior de 64 
anos e a poboación menor de 20 anos expresada en porcentaxe, é dicir, o número de 
persoas de 65 ou máis anos por cada 100 menores de 20 anos. 

O índice de dependencia global establece a relación entre os grupos de poboación 
potencialmente dependentes (poboación menor de 15 anos e poboación maior de 64 
anos) e o grupo de poboación en idade potencialmente activa (poboación entre 15 e 64 
anos). 
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Nome do municipio  
ÍNDICE DE 

ENVELLECEMENTO (2014) 

ÍNDICE DE 
DEPENDENCIA 
GLOBAL (2014) 

Cabana de 
Bergantiños 

281,70   52,30   

Camariñas 196,70   43,40   

Carballo 278,90   67,10   

Laracha, A 168,40   55,70   

Laxe 217,40   58,50   

Malpica 277,60   14,90   

Muxía 231,40   60,30   

Ponteceso 257,90   63,60   

Vimianzo 258,20   65,60   

PROMEDIO 224 60  

 

Os datos do GALP Costa da Morte poñen de manifesto o acusado envellecemento ao 
que fixemos referencia: por cada 100 menores de 20 anos, hai case 224 persoas 
maiores de 65 anos. Esta tendencia é menos acentuada en Camariñas, pero en 
calquera dos municipios supera á media de Galicia (149%) e á da provincia de A Coruña 
(144%). 
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  Variación 2008-2014 dos INDICES DE DEPENDENCIA 

  
Índice de 

dependencia global 

Índice de 
dependencia 

xuvenil 
Índice de 

dependencia senil 

15014 Cabana de Bergantiños 
14% -5% 20% 

15019 Carballo 
13% 10% 14% 

15041 Laracha, A 
13% 21% 9% 

15040 Laxe 
19% 1% 27% 

15043 Malpica de Bergantiños 
15% -4% 21% 

15068 Ponteceso 
14% 8% 16% 

15052 Muxía 
10% -11% 17% 

15016 Camariñas 
18% -2% 27% 

15092 Vimianzo 
27% -5% 40% 

 PROMEDIO 
16% 1% 21% 

 

O envellecemento da poboación tradúcese nun incremento porcentualmente maior do 
índice de dependencia senil, que tense incrementando ata un 21% no conxunto do 
territorio do GALP, mentres que o índice de dependencia xuvenil incrementouse 
unicamente un 1%. 

Ambas as cifras reflicten a perda de poboación comprendida entre os 16 e os 64, isto é: 
a poboación en idade de traballar, e a que garante o recambio poboacional. 
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 VARIACIÓN 2015-2024. PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN 

 Total 0-19 15-39 40-64 65 o mais 

Galicia -4% -9% -22% 4% 0% 

1504 Bergantiños -6% -9% -24% 1% 0% 

1509 Fisterra -10% -23% -27% -5% 0% 

1517 Terra de Soneira -14% -27% -28% -12% 0% 

 

Precisamente, a perda de poboación mais dramáticas nas comarcas nas que se 
encadran os municipios do GALP Costa da Morte se concentran no grupo de poboación 
entre os 15 e os 39, xa que as proxeccións de poboación prevén una perda de entre o 
24 e o 28% da poboación, por riba do 22% revisto para o conxunto da Comunidade 
Autónoma. 
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Mercado Laboral 
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Mercado laboral. 

Índice de recambio da poboación en idade activa. 

O índice de recambio da poboación activa expresa a relación entre a poboación entre 
60 e 64 anos e a poboación entre 15 e 19 anos. Mide a capacidade dunha poboación 
para substituír os individuos que se van xubilando. Isto é: o número de persoas de entre 
15 e 19 anos por cada 100 persoas de entre 60 e 64 anos. 

  Variación 2008-2014 

  

ÍNDICE DE RECAMBIO DA 
POBOACIÓN EN IDADE ACTIVA 

15014 Cabana de Bergantiños -50% 

15019 Carballo -24% 

15041 Laracha, A -21% 

15040 Laxe -31% 

15043 Malpica de Bergantiños -10% 

15068 Ponteceso -32% 

15052 Muxía 1% 

15016 Camariñas -26% 

15092 Vimianzo -37% 

PROMEDIO GALP COSTA DA MORTE -26% 

GALICIA -12% 

 

Como se pode comprobar na táboa, percíbese un descenso da capacidade de recambio 
da poboación activa nos últimos 6 anos, que chega a un 50% no caso de Cabana de 
Bergantiños, moi por baixo do 12% do conxunto da Comunidade Autónoma. 
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Taxa de paro 

Para analizar a evolución do mercado laboral ao longo do tempo, cómpre así mesmo 
analizar as taxas de ocupación e paro nos últimos seis anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFRAS ABSOLUTAS DE 
DESEMPREGADOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cabana de 
Bergantiños 267 351 394 422 480 502 441 

Camariñas 503 650 654 645 644 652 555 

Carballo 2497 3159 3493 3731 4119 4039 3716 

Laracha, A 669 891 962 982 1162 1158 1060 

Laxe 264 310 327 337 377 387 358 

Malpica de 
Bergantiños 345 446 463 473 528 515 481 

Muxía 425 453 482 459 474 479 444 

Ponteceso 339 426 454 481 536 512 468 

Vimianzo 529 601 621 621 694 715 619 

TOTAL GALP 3 5838 7287 7850 8151 9014 8959 8142 
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O gráfico e a táboa amosan unha evolución crecente do desemprego nos 5 primeiros 
anos do período 2008-2014, cunha lixeira recuperación no caso de Carballo no ano 2014 
(ano 6 do período analizado). 

Cómpre salientar que ese incremento sostido do desemprego nunha etapa de forte crise 
económica tense traducido nun incremento porcentual do  número absoluto de 
desempregados dun 40%. 
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 NUMERO TOTAL DE DESEMPREGADOS: DESAGREGACIÓN POR SEXO 

 2008 2014 Variación porcentual 

 Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres 

Cabana de 
Bergantiños 267 104 163 441 225 216 65% 116% 33% 

Camariñas 503 194 310 555 246 309 10% 27% 0% 

Carballo 2.497 872 1.625 3716 1755 1962 49% 101% 21% 

Laracha, A 669 259 411 1060 544 516 58% 110% 26% 

Malpica de 
Bergantiños 345 129 217 481 227 254 39% 76% 17% 

Muxía 425 160 265 444 193 251 4% 21% -5% 

Ponteceso 339 140 200 468 243 225 38% 74% 13% 

Vimianzo 529 211 318 619 287 332 17% 36% 4% 

GALP Costa 
da Morte      5.574        2.069        3.509         7.784         3.720         4.065    40% 80% 16% 

Galicia   162.512      64.601      97.910    256.960 123.212 133.748 58% 91% 37% 

 

Se atendemos á comparación do territorio deste GALP co conxunto da Comunidade 
Autónoma, o incremento porcentual do paro é menor ca o do conxunto da nosa 
Comunidade. E, porcentualmente, o incremento do desemprego é moito mais 
acentuado no caso do desemprego masculino que do desemprego feminino, o que pode 
deberse a dúas causas complementarias: ao incremento do desemprego no sector 
secundario, fundamentalmente de compoñente masculina, ou ao descenso paralelo da 
taxa de ocupación feminina. 

 

Taxa de ocupación 

A taxa de ocupación informa sobre a porcentaxe da poboación activa en proporción da 
poboación en idade activa. Esta razón é unha indicación do tamaño relativo da demanda 
de traballo na economía. 

Como quer que os datos de ocupación actualizados a nivel municipal non están 
dispoñibles a través das estatísticas municipais, recurirmemos a indicadores “proxy” que 
permitan achegarnos aos datos de ocupación. En concreto, pasaremos a analizar os 
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datos de contratacións e afiliacións á Seguridade Social. 

 

Contratos de traballo 

 

O gráfico resume o total de contratos rexistrados no conxunto do GALP Costa da Morte 
no ano 2014, e que ascenden a un total de 12.020: 245 contratos menos ca no ano 
2008. 
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CONTRATOS REXISTRADOS 
por SECTOR. 2014 

Agricultura e 
pesca 

Industria Construción Servizos 

Cabana de Bergantiños 14 119 45 197 

Camariñas 272 167 49 393 

Carballo 113 1224 739 2982 

Laracha, A 47 176 201 1036 

Laxe 133 12 27 213 

Malpica de Bergantiños 141 191 33 416 

Muxía 116 27 72 303 

Ponteceso 71 135 118 451 

Vimianzo 36 150 144 1457 

GALP Costa da Morte 943 2201 1428 7448 
 

 

 

CONTRATOS REXISTRADOS 
por SECTOR. 2008 

Agricultura e 
pesca 

Industria Construción Servizos 

Cabana de Bergantiños 15 425 111 186 

Camariñas 184 48 126 605 

Carballo 44 1480 1577 2645 

Laracha, A 21 301 342 589 

Laxe 119 35 41 197 

Malpica de Bergantiños 91 255 121 287 

Muxía 93 47 62 242 

Ponteceso 67 184 175 331 

Vimianzo 71 255 400 493 

GALP Costa da Morte 705 3030 2955 5575 
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CONTRATOS INICIAIS E 
CONVERTIDOS A 
INDEFINIDOS: Variación 
2008-2014 

Galicia A Coruña 
GALP Costa da 

Morte 

Contratos iniciais 2% -3% -2% 

Convertidos a indefinidos -47% -47% -47% 
 

Se atendemos ao número de contratos de conversión a indefinidos sobre o total de 

contratos rexistrados, produciuse unha diminución do 7% ao 4% de contratos de 

conversión a indefinidos, polo que poderíamos concluír que, ademais de producirse 

menos contratos, estes son máis precarios. 

Na comparación coa provincia e o resto da Comunidade Autónoma, destaca que 
mentres que a provincia de A Coruña sufriu un descenso do numero de contratos do 
3%, o da Costa da Morte só e do 2%, aínda que a Comunidade parece experimentar un 
(sorprendente) incremento do número de contratos rexistrados no período. Porén, non 
hai diferenzas significativas na porcentaxe de variación de conversión a indefinidos, que 
destaca polo seu dramáticos descenso. 

 

Total de contratos  e 
convertidos a indefinidos 

Total 

2008 2014 

Total de 
contratos 

rexistrados 

Conversións a 
indefinidos 

Total de 
contratos 

rexistrados 

Conversións a 
indefinidos 

Cabana de Bergantiños 737 32 375 13 

Camariñas 963 33 881 51 

Carballo 5746 469 5058 196 

Laracha, A 1253 161 1460 66 

Laxe 392 10 385 14 

Malpica de Bergantiños 754 26 781 75 

Muxía 444 26 518 23 

Ponteceso 757 42 775 18 

Vimianzo 1219 117 1787 29 

GALP Costa da Morte 12265 916 12020 485 
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Paga a pena atender á evolución dos contratos iniciais no sector da pesca e agricultura 
nos último anos, e en concreto, no período 2013-2014. 

 

CONTRATOS INICIAIS POR SEXO   

Agricultura e pesca 

 2013 2014 

 H M Total H M Total 

Cabana de Bergantiños 3 1 4 2 1 3 

Camariñas 14 1 15 14 5 19 

Carballo 2 0 2 12 2 14 

Laracha, A 0 0 0 8 1 9 

Laxe 6 0 6 3 0 3 

Malpica de Bergantiños 7 0 7 2 0 2 

Muxía 10 0 10 4 2 6 

Ponteceso 6 0 6 6 0 6 

Vimianzo 3 0 3 7 1 8 

Total GALP Costa da Morte 51 2 53 58 12 70 

  

Tense producido un incremento porcentual do número de contratos iniciais no sector 
primario do 32%, o que nos pode facer pensar nun reponte do sector. Porén, este 
reponte reproduce un acusado sego de xénero: a maioría das contratacións son de 
homes, cunha escas a presenza feminina, aínda que o número inicial de contratos no 
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sector para as mulleres multiplicouse por 6. Paga a pensa sinalar que o maior 
incremento experimentouse en Carballo, e o descenso máis acusado en Malpica de 
Bergantiños. 

Total de contratos 
rexistrados no GALP 
Costa da Morte por 
sexo (2008-2014) 

Total Homes Mulleres   

2008 2014 2008 2014 2008 2014 
% 

porcentual 
homes 

% 
porcentual 
mulleres 

Galicia 794.170 786.193 410.458 417.321 383.712 368.872 2% -4% 

Cabana de 
Bergantiños 

737 375 250 156 487 219 -38% -55% 

Camariñas 963 881 441 448 522 433 2% -17% 

Carballo 5.746 5.058 2.796 2.277 2.950 2.781 -19% -6% 

Laracha, A 1.253 1.460 736 756 517 704 3% 36% 

Laxe 392 385 234 242 158 143 3% -9% 

Malpica de 
Bergantiños 

754 781 385 386 369 395 0% 7% 

Muxía 444 518 259 333 185 185 29% 0% 

Ponteceso 757 775 392 378 365 397 -4% 9% 

Vimianzo 1.219 1.787 735 705 484 1.082 -4% 124% 

GALP Costa da Morte 12.265 12.020 6.228 5.681 6.037 6.339 -3% 8% 

 

Estes datos contrastan cos datos de contratos rexistrados para todas os sectores no 
conxunto do GALP Costa da Morte, no que se produciu unha diminución do 3% dos 
contratos rexistrados para homes, e un incremento do 8% dos de mulleres. Polo tanto, 
podemos afirmar que existe un sesgo de xénero nas contratacións do sector primario, 
sen que sexa posible determinar se ese sesgo reprodúcese nas contratacións das 
actividades de servizos asociadas ao mar. 

 

Se atendemos a unha análise por sectores económicos, cómpre destacar que o sector 
da agricultura e a alimentación é o único no que se pode falar de certo dinamismo, xa 
que o a porcentaxe de contratos convertidos a indefinidos pasou do 1% ao 10%, mentres 
que no resto dos sectores experimentáronse caídas absolutas de entre 3 e 5 puntos 
porcentuais, tal e como se pode comprobar as táboas que seguen. 
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TOTAL DE CONTRATOS E CONVERSIÓN A 

INDEFINIDOS: Agricultura e pesca 

 2008 2014 

 

Total de 
contratos 

rexistrados 

Conversións 
a 

indefinidos 

Total de 
contratos 

rexistrados 

Conversións 
a 

indefinidos 

Cabana de 
Bergantiños 15 0 14 2 

Camariñas 184 0 272 32 

Carballo 44 4 113 3 

Laracha, A 21 3 47 1 

Laxe 119 0 133 10 

Malpica de 
Bergantiños 91 0 141 29 

Muxía 93 1 116 11 

Ponteceso 67 1 71 1 

Vimianzo 71 0 36 1 

GALP Costa da Morte 705 9 943 90 

% conversión a 
indefinidos sobre o 
total  1%  10% 
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 CONVERSIÓN A INDEFINIDOS: Industria 

 2008 2014 

 

Total de 
contratos 

rexistrados 

Conversións 
a 

indefinidos 

Total de 
contratos 

rexistrados 

Conversións 
a 

indefinidos 

Cabana de 
Bergantiños 

425 3 119 4 

Camariñas 48 5 167 9 

Carballo 1480 121 1224 47 

Laracha, A 301 85 176 13 

Laxe 35 0 12 0 

Malpica de 
Bergantiños 

255 5 191 21 

Muxía 47 1 27 5 

Ponteceso 184 7 135 3 

Vimianzo 255 48 150 11 

GALP Costa da Morte 3030 275 2201 113 

% conversión a 
indefinidos sobre o 
total  9%  5% 
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 CONVERSIÓN A INDEFINIDOS Construción 

 2008 2014 

 

Total de 
contratos 

rexistrados 

Conversións 
a 

indefinidos 

Total de 
contratos 

rexistrados 

Conversións 
a 

indefinidos 

Cabana de 
Bergantiños 

111 21 45 1 

Camariñas 126 17 49 1 

Carballo 1577 129 739 40 

Laracha, A 342 29 201 12 

Laxe 41 6 27 3 

Malpica de 
Bergantiños 

121 9 33 0 

Muxía 62 17 72 2 

Ponteceso 175 22 118 3 

Vimianzo 400 35 144 3 

GALP Costa da Morte 2955 285 1428 65 

% conversión a 
indefinidos sobre o 
total  10%  5% 

 

  



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

 
41 

 

 

 CONVERSIÓN A INDEFINIDOS Servizos 

 2008 2014 

 

Total de 
contratos 

rexistrados 

Conversións 
a 

indefinidos 

Total de 
contratos 

rexistrados 

Conversións 
a 

indefinidos 

Cabana de 
Bergantiños 

186 8 197 6 

Camariñas 605 11 393 9 

Carballo 2645 215 2982 106 

Laracha, A 589 44 1036 40 

Laxe 197 4 213 1 

Malpica de 
Bergantiños 

287 12 416 25 

Muxía 242 7 303 5 

Ponteceso 331 12 451 11 

Vimianzo 493 34 1457 14 

GALP Costa da Morte 5575 347 7448 217 

% conversión a 
indefinidos sobre o 
total  6%  3% 

 

Cómpre deterse, precisamente, na análise do número de traballadores que desenvolven 
a súa actividade en empresas vinculadas ao sector pesqueiro. 
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Se analizamos o número de traballadores en empresas vinculadas ao sector pesqueiro 
por concello, ponse de manifesto o peso específico de concellos tradicionalmente 
vencellados á actividade extractiva (Malpica, Muxía e Camariñas), e o posible peso de 
Carballo en actividades relacionadas coa actividade pesqueira2. 

  

                                                
2 Os CNAE’s analizados son 03.11 (Pesca mariña),03.21 (Acuicultura mariña), 10.21 (procesamento de 
pescados, crustáceos y moluscos), 10.22 (Fabricación de conservas de pescado), 46.38 (Comercio al por 
maior de pescado, marisco e outros produtos alimenticios), 47.23 (Comercio polo miúdo de pescado e 
marisco en establecementos especializados). 

Cabana de 
Bergantiños

3%

Camariñas
31%

Carballo
18%

Laracha, A
3%

Laxe
7%

Malpica
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12%
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Afiliacións á Seguridade Social 

Persoas afiliadas 

Outro dos indicadores recorrentes á hora de determinar a dinamicidade do mercado 
laboral e da poboación ocupada é a análise das persoas afiliadas á Seguridade Social. 

Se atendemos ás variacións absolutas no período 2011-2014, a zona do actual GALP 
experimentou un descenso do 7% no número de afiliacións, que segue a ser máis baixo 
entre mulleres que entre homes. Porén, hai diferenzas na porcentaxe de variación de 
afiliados á  Seguridade Social por sexo, xa que no caso dos homes é do -7%, e no caso 
das mulleres é do -3%. Este dato é coherente co incremento da taxa de desemprego 
masculina xa comentado, aínda que cómpre destacar a diferenza de 8 puntos 
porcentuais entre número de homes e mulleres afiliados á Seguridade Social.  

As diminucións porcentuais absolutas son más acentuadas nos concellos de Vimianzo 
e Laxe (-11%), aínda que nos caso das mulleres destaca o caso de Malpica (-10%) e no 
caso dos homes o de Camariñas e Vimianzo (-11%) 

PERSOAS 
AFILIADAS Á 
SEGURIDADE 
SOCIAL 

Total 

2011/Xullo 2011/Decembro 2014/Xuño 2014/Decembro 
% 

variación 

 Total Total Total Total   

Cabana de 
Bergantiños      1.598          1.504         1.450         1.432    -5% 

Camariñas      1.759          1.620         1.541         1.491    -8% 

Carballo     11.437         10.818       10.692       10.492    -3% 

Laracha, A      4.440          4.263         4.180         4.154    -3% 

Laxe      1.062          1.038            949            926    -11% 

Malpica de 
Bergantiños      2.112          1.999         1.883         1.849    -8% 

Muxía      1.562          1.505         1.420         1.378    -8% 

Ponteceso      1.974          1.909         1.847         1.781    -7% 

Vimianzo      2.679          2.545         2.297         2.271    -11% 

Total GALP     28.623         27.201       26.259       25.774    -7% 
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MULLERES 
AFILIADAS Á 
SEGURIDADE 
SOCIAL 

Mulleres 

2011/Xullo 2011/Decembro 2014/Xuño 2014/Decembro 

% 
mulleres 

sobre 
total 

(2011) 

% 
Mulleres 

sobre 
total 

(2014) 

% 
variación 
mulleres 

 Total Total Total Total % % % 

Cabana de Bergantiños 735 701 667 662 47% 46% -6% 

Camariñas 787 684 698 663 42% 44% -3% 

Carballo 5.205 4.965 5.057 4.978 46% 47% 0% 

Laracha, A 2.036 2.004 1.972 1.970 47% 47% -2% 

Laxe 458 454 392 387 44% 42% -15% 

Malpica de Bergantiños 982 944 870 849 47% 46% -10% 

Muxía 676 657 628 621 44% 45% -5% 

Ponteceso 863 847 826 829 44% 47% -2% 

Vimianzo 1.194 1.142 1.036 1.032 45% 45% -10% 

Total GALP 12.936 12.398 12.146 11.991 46% 47% -3% 

HOMES 

AFILIADOS Á  

SEGURIDADE SOCIAL 

2011/Xullo 2011/Decembro 2014/Xuño 2014/Decembro 
% homes 

sobre total 
2011 

% homes 
sobre total 

2014 

% variación 
homes 

Total Total Total Total % % % 

Cabana de Bergantiños 863 803 783 770 53% 55% -4% 

Camariñas 972 936 843 828 58% 57% -12% 

Carballo 6.232 5.853 5.635 5.514 54% 54% -6% 

Laracha, A 2.404 2.259 2.208 2.184 53% 53% -3% 

Laxe 604 584 557 539 56% 60% -8% 

Malpica de Bergantiños 1.130 1.055 1.013 1.000 53% 55% -5% 

Muxía 886 848 792 757 56% 57% -11% 

Ponteceso 1.111 1.062 1.021 952 56% 57% -10% 

Vimianzo 1.485 1.403 1.261 1.239 55% 56% -12% 

Total GALP 15.687 14.803 14.113 13.783 54% 55% -7% 
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AFILIADOS POR 
SECTOR 

Total 
Agricultura e 

pesca 
Total 

Agricultura e 
pesca  

2011/Dece
mbro 

2011/Decembro 2014/Decembro 2014/Decembro 
% 

variación 
total 

% 
variación 

agricultura 
y pesca 

Cabana de 
Bergantiños 1504 213 1432 206 -3,6% -3,3% 

Camariñas 1620 455 1491 426 -4,9% -6,4% 

Carballo 10818 509 10492 481 -1,2% -5,5% 

Laracha, A 4263 298 4154 279 -1,9% -6,4% 

Laxe 1038 166 926 160 -8,6% -3,6% 

Malpica de 
Bergantiños 1999 335 1849 356 -5,8% 6,3% 

Muxía 1505 446 1378 432 -5,6% -3,1% 

Ponteceso 1909 333 1781 306 -3,2% -8,1% 

Vimianzo 2545 343 2271 304 -9,7% -11,4% 

TOTAL GALP 
Costa da Morte 27201 3098 25774 2950 -5% -5% 

 

Como se pode comprobar na anterior táboa, a variación interanual entre o ano 2011 e 
o ano 2014 (a serie de datos comparables segundo a nova metodoloxía) pon de 
manifesto unha variación similar no conxunto das afiliacións e no sector da agricultura 
e a pesca. Se temos en conta a análise por concellos, a diminución é máis acusada en 
Camariñas, Laxe e Vimianzo, o que pon de manifesto unha posible perda relativa de 
empregos no sector pesqueiro en dúas das localidades nas que esta actividade ten un 
maior peso. Porén, hai que recordar que estas localidades foron as que teñen período 
un maior número de afiliados en termos porcentuais ao longo do período. 
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Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia e sector económico. 

 

  

Como se pode comprobar nos dous gráficos anteriores, na serie temporal comprendida 
entre 2011 e 2014 non existiron variacións de tendencias significativas na afiliación á 
Seguridade Social. En todos os concellos mantense unha tendencia homoxénea, 
destacando un maior número de afiliados en Carballo, que comprende o 45% das 
afiliacións dos 25.774 afiliados no conxunto do territorio do GALP Costa da Morte. 
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 Agricultura e pesca 

 2011/Decembro 2012/Xuño 2012/Decembro 2013/Xuño 2013/Decembro 2014/Xuño 2014/Decembro 

Cabana de 
Bergantiños 213 208 206 184 203 208 206 

Camariñas 455 433 444 434 450 427 426 

Carballo 509 505 492 488 470 475 481 

Laracha, A 298 303 290 282 285 278 279 

Laxe 166 161 170 165 161 162 160 

Malpica de 
Bergantiños 335 334 312 337 343 334 356 

Muxía 446 450 449 445 431 439 432 

Ponteceso 333 335 326 325 323 330 306 

Vimianzo 343 330 328 326 313 311 304 

TOTAL 
GALP Costa 
da Morte 

3098 3059 3017 2986 2979 2964 
2950 
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Actividade económica e Tecido 
Empresarial 
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Estrutura económica e empresarial 

Renda dos habitantes do GALP Costa da Morte  

O Instituto Galego de Estatístico ofrece desde hai anos unhas estimacións de renda 
familiar bruta dispoñible por habitante para os concellos galegos. No ámbito do GALP 
Costa da Morte, e para o último ano con cifras, 2009, a renda media situábase 
lixeiramente por baixo da media galega 

 

 

 

O promedio da renda dispoñible no territorio do GALP Costa da Morte é 690 € máis alto 
ca o seu PIB medio, é dicir: do valor da riqueza xenerada no territorio. Is to fai pensar 
na percepción de rendas non vinculadas á actividade económica (pensións e outras 
rendas provenientes de axudas sociais). Esta tendencia é máis acentuada en Vimianzo, 
e inexistente e Cabana, Laracha, Laxe, Malpica, Muxía, Ponteceso e Camariñas (7 dos 
nove concellos do GALP), polo que poderíamos atribuír este efecto case enteiramente 
á poboación de Vimianzo.  
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Nome do municipio  
Renda dispoñible 

bruta por 
habitante (2009) 

PIB/habitante 
(2012) 

Cabana de Bergantiños 12.052   9.867   

Camariñas 11.456   11.616   

Carballo 13.602   14.710   

Laracha, A 13.512   10.586   

Laxe 11.831   10.043   

Malpica 13.297   11.904   

Muxía 11.816   10.880   

Ponteceso 12.859   12.572   

Vimianzo 12.913   14.951   

PROMEDIO GALP Costa 
da Morte 

12.593   11.903   

Galicia 14.965,44 19.599 
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 PIB por 
concello e 
PIB/habit
ante 

Ano 2010 Ano 2012 (p) Variacións (%) 

Concello 
PIB (miles de 

euros) 

PIB por 
habitante 

(euros) 
PIB (miles de 

euros) 

PIB por 
habitante 

(euros) 

% 
variación 

PIB 

%  variación 

PIB /hab 

Cabana de 
Bergantiños  53.843 10.886 47.922 9.867 -11% -9% 

Camariñas  75.038 11.888 71.789 11.616 -4% -2% 

Carballo  469.907 15.331 453.538 14.710 -3% -4% 

Laxe  34.517 9.922 34.245 10.043 -1% 1% 

Laracha, A  132.700 11.764 120.622 10.586 -9% -10% 

Malpica  78.010 12.488 72.566 11.904 -7% -5% 

Muxía  63.681 11.659 57.786 10.880 -9% -7% 

Ponteceso  84.121 13.537 76.247 12.572 -9% -7% 

Vimianzo  123.113 15.030 121.506 14.951 -1% -1% 

 

A análise da variación internanual do PIB e PIB/habitante no territorio deste GALP pon 
de manifesto que a diminución mais acusada do PIB experimentouse en Cabana de 
Bergantiños e en  Laracha. En Laracha, ademais, é onde foi máis acusada a caída 
porcentual de afiliados á Seguridade Social no sector agrario e pesqueiro. 
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Empresas 

O número total de empresas no GALP Costa da Morte no ano 2013 ascendía a 6.731 empresas 

 

 

 

As empresas correspondentes ao sector servizos abranguen o 66% do conxunto das 
empresas e, como é lóxico pola súa dimensión poboacional, son especialmente altas en 
Carballo. 
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Unidades locais 
en GALP Costa 
da Morte 
segundo 
actividade 
principal 

2013 

2 Industria, 
incluída a 
enerxía 

3 Construción 4 Servizos Total 

Cabana de 
Bergantiños 

49 103 147 299 

Carballo 242 677 2.012 2.931 

Laracha, A 74 200 543 817 

Laxe 37 67 141 245 

Malpica de 
Bergantiños 

103 93 323 519 

Ponteceso 72 85 328 485 

Muxía 37 64 202 303 

Camariñas 43 74 309 426 

Vimianzo 80 171 455 706 

GALP Costa da Morte 737 1.534 4.460 6.731 

Galicia 16.974 33.484 181.538 231.996 
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Nª DE EMPRESAS 
SECTOR 
PESQUEIRO POR 
MUNICIPIO 

Nº de empresas 
total 

Nº de empresas 
vinculadas ao 

sector pesqueiro 
(2) 

%empresas sector 
pesqueiro /total 

Cabana de 
Bergantiños 

299   13   4,28% 

Camariñas 2.931   22   6,43% 

Carballo 817   84   3,14% 

Laracha, A 245   40   5,10% 

Laxe 519   10   4,22% 

Malpica 485   26   5,42% 

Muxía 303   12   4,14% 

Ponteceso 426   20   4,80% 

Vimianzo 706   22   3,44% 

Total GALP Costa 
da Morte 

6.731   249   3,70% 
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Empresas relacionadas co sector pesqueiro. 

 

Total 

10.2 
Procesamento 

e 
conservación 

de peixes, 
crustáceos e 

moluscos 

46.3 Comercio 
por xunto de 

produtos 
alimenticios, 

bebidas e 
tabaco 

47.2 Comercio a 
retallo de 
produtos 

alimenticios, 
bebidas e 
tabaco en 

establecementos 
especializados 

Subtotal 
CNAE's 

relacionados 

% sobre total 
de empresas 

       

       

Cabana de 
Bergantiños 304 0 5 8 13 4,28% 

Camariñas 342 4 11 7 22 6,43% 

Carballo 2674 2 25 57 84 3,14% 

Laracha, A 785 0 14 26 40 5,10% 

Laxe 237 0 5 5 10 4,22% 

Malpica 480 0 11 15 26 5,42% 

Muxía 290 2 5 5 12 4,14% 

Ponteceso 417 0 6 14 20 4,80% 

Vimianzo 640 0 7 15 22 3,44% 

 

Se examinamos o tecido empresarial establecido no territorio do GALP Costa da Morte, 
este amosa un notable desequilibrio exercido pola potencia empresar de Carballo, que 
aglutina o 43% do total  das empresas do territorio, e o 34% das empresas vinculadas 
ao sector pesqueiro. 

As empresas vinculadas ao sector pesqueiro representan un 4.04% das empresas do 
territorio, ata un total de 249 empresas. Na comparativa entre concellos, Camariñas 
acapara un 6,43% das empresas. Porén, o desequilibrio non é tan acentuado coma na 
análise do conxunto do tecido empresarial 
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 Alta   

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 % variación 

Cabana de Bergantiños          29             31             24             18             23             29    0% 

Carballo         330            240            250            251            261            258    -22% 

Laracha, A          79             71             82             63             79             64    -19% 

Laxe          36             29             28             38             20             19    -47% 

Malpica de Bergantiños          51             45             41             40             41             44    -14% 

Ponteceso          47             52             28             26             37             43    -9% 

Muxía          32             22             26             18             33             28    -13% 

Camariñas          40             46             40             24             32             34    -15% 

Vimianzo          61             60             45             42             57             38    -38% 

Total GALP Costa da 
Morte         705            596            564            520            583            557    -21% 

Galicia    22.217       18.805       18.270       18.377       19.661       20.185    -9% 

A Coruña      9.237         7.978         7.595         7.640         8.135         8.279    -10% 
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  Permanencia   

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
% 
variación 

Cabana de 
Bergantiños           290              295              296              299              288              275    -5% 

Carballo        2.445           2.504           2.491           2.495           2.451           2.416    -1% 

Laracha, A           718              721              717              740              727              721    0% 

Laxe           217              218              228              233              239              218    0% 

Malpica de 
Bergantiños           469              479              474              467              450              436    -7% 

Ponteceso           394              397              409              389              372              374    -5% 

Muxía           264              266              260              265              259              262    -1% 

Camariñas           381              368              359              342              326              308    -19% 

Vimianzo           622              621              630              628              616              602    -3% 

Total GALP Costa da 
Morte        5.800           5.869           5.864           5.858           5.728           5.612    -3% 

Galicia    187.902       191.065       189.268       188.049       184.388       180.908    -4% 

A Coruña      78.383         79.901         79.246         78.941         77.260         75.736    -3% 
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  Baixa 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 % variación 

Cabana de 
Bergantiños          40             24             30             22             28             31    -23% 

Carballo         262            264            252            261            304            301    15% 

Laracha, A          82             77             76             77             80             91    11% 

Laxe          21             35             19             26             30             40    90% 

Malpica de 
Bergantiños          47             41             50             51             48             55    17% 

Ponteceso          38             42             40             38             44             35    -8% 

Muxía          27             30             28             21             25             30    11% 

Camariñas          39             52             55             47             40             50    28% 

Vimianzo          51             63             51             53             54             73    43% 

Total GALP Costa da 
Morte         607            628            601            596            653            706    16% 

Galicia    17.896       19.063       20.611       19.502       21.910       23.134    29% 

A Coruña      7.669         7.727         8.643         7.923         9.263         9.671    26% 
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Os efectos da crise económica fixéronse notar no territorio: a porcentaxe de empresas 
que causaron baixa no directorio de empresas e unidades locais incrementouse un 16%, 
aínda que este incremento é menor ca o do conxunto da provincia (26%) ou o da 
Comunidade Autónoma (29%). Compre destacar o caso de Laxe, que incrementou o 
número de empresas en baixa nun 90%. 

Esta tendencia é proporcionalmente menor ao descenso do número de empresas 
creadas ,q eu no caso do GALP Costa da Morte é do -21%, mentres que na provincia 
de A Coruña é do -10%, e en Galicia do -9%.  Unha vez máis, Laxe destaca polo radical 
descenso no número de empresas creadas (-47%). 
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Análise polo miúdo do Sector do 

Mar 
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Análise polo miúdo do Sector do Mar 

Afiliados 

 

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado (por 
conta propia e allea) nas actividades da Cnae (clasificación 2009): 0311, 0321, 1021, 1022, 

4638 e 4723 (DATOS DE 2015)   

  

0311. 
Pesca 

mariña 

0321. 
Acuicultura 

mariña 

1021. 
procesamento 
de pescados, 
crustáceos y 

moluscos 

1022. 
Fabricación 

de 
conservas 

de pescado 

4638. 
Comercio 

al por 
maior de 
pescado, 
marisco e 

outros 
produtos 

alimenticio 

4723. Comercio 
polo miúdo de 

pescado e 
marisco en 

establecementos 
especializados 

Total 
Sector Por 
Actividades 

CNAE 
asociadas 

ao Mar 

TOTAL 
AFILIADOS 

% 
actividades 

CNAE 
asociadas 

ao Mar 
sobre o 

total 

 Cabana de 
Bergantiños 

16 22  3 16  57 1.427 4% 

 Camariñas 301 70 x 102 37 x 520 1.498 35% 

 Carballo 31 7  242 15 19 314 10.822 3% 

 Laxe 105 5  x 5 x 120 4.239 3% 

 A Laracha 11 x  11 31 x 58 942 6% 

 Malpica de 
Bergantiños 

217 6  14 13 12 262 1.880 14% 

 Muxía 132 52  8 x x 201 1.416 14% 

 Ponteceso 104 13  3 5 3 128 1.821 7% 

 Vimianzo x x  13 19 x 45 2.325 2% 

Total 917 175 0 396 141 34 1.705 26.3703 6% 

 

Aínda que en apartado anteriores temos feito unha análise sucinta dos principais 
indicadores económicos e laborais do Sector do Mar, cómpre deterse nunha análise 
máis polo miúdo destes datos. Se examinamos o número de traballadores que están 
empregados en actividades asociadas ao sector do Mar, este supoñen o 6% do total 

                                                
3 Datos correspopondentes ao 1T 2015. En apdos anteriores, temos utilizado os datos de decembro de 
2014. Estes datos foron facilitados polo IGE tras unah petición sobre os CNAE’s en base ao último 
trimestre dispoñible 
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dos afiliados á Seguridade Social no GALP Costa da Morte. 

Chama especialmente a atención a destacada porcentaxe de empregados en 
Camariñas, no CNAE asociado ao sector da pesca mariña e ao procesamento de 
pescado e crustáceos, así como os casos de Malpica e Muxía, onde a porcentaxe acada 
o 14%, concentrándose os traballadores na pesca mariña, na acuicultura (Muxía), e na 
fabricación ou o comercio ao por maior. 

Doutra banda, o número de traballadores afiliados ao Réxime especial do Mar 
representan un 5% do total de afiliados no territorio do actual GALP 3. 

 

 

Confrarías 

Confrarías e Asociacións do Sector Pesqueiro Asociados 

Agrupación de Mariscadoras do Estuario de Anllóns. 30 

Asociación Profesional de redeiras "O Fieital" de Malpica 29 

Confraría de Pescadores de Malpica 270 

Confraría de Pescadores de Caión de A Laracha 25 

1427
1498

10822 4239
942 1880 1416 1821 2325

46
369

53 13
139 302 164 150 10

Afiliados ao réxime especial do Mar (marzo 
2015)

TOTAL Réxime especial do Mar
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Confraría de Pescadores Virxe da Barca de Muxía 195 

Asociación de Mariscadoras Fonte de Santa Helena de 
Baldaio 

5 

Confraría de Pescadores de Corme 92 

Confraría de Pescadores de Camariñas 288 

Confraría de pescadores de Laxe 133 

Confraría a de pescadores  de Camelle 92 

Asociación Redeiras Artesás "Illa da Estrela de Corme" 21 
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Permisos de Marisqueo. 

PERMEX 2011 2012 2013 2014 

Total Galicia     

Total 3970 3954 3903 3748 

Homes 407 475 610 672 

Mulleres 3563 3479 3293 3076 

% Mulleres/total 90% 88% 84% 82% 

Zona VI - Costa da 
Morte 

2011 2012 2013 2014 

Total 253 249 233 242 

Homes 83 86 82 93 

Mulleres 170 163 151 149 

% Mulleres/total 67% 65% 65% 62% 

 

Na zona VI-Costa da Morte, que abrangue o territorio comprendido entre Cabo Touriñán  
e Punta Langosteira, o número de PERMEX no ano 2013 era de 242 permisos, que 
supoñen o 6% do total de Galicia. Cómpre así mesmo destacar que a acentuada 
feminización da actividade marisqueira é lixeiramente menos no caso da zona VI-Costa 
da Morte. En concreto, mentres que os permisos de marisqueo cuios titulares son 
mulleres ascenden ao 82% o conxunto da Comunidade Autónoma, esta porcentaxe 
baixa ao 62% na Costa da Morte, o que pode deberse á actividade percebeira. 

 

Empresas 

En canto ás empresas, o exame das unidades empresariais locais asociadas a 
actividades relacionadas co Mar revela un notable desequilibrio exercido pola potencia 
empresar de Carballo, que aglutina o 43% do total  das empresas do territorio, e o 34% 
das empresas vinculadas ao sector pesqueiro. 

As empresas vinculadas ao sector pesqueiro representan un 4.04% das empresas do 
territorio, ata un total de 249 empresas. Na comparativa entre concellos, Camariñas 
acapara un 6,43% das empresas. Porén, o desequilibrio non é tan acentuado coma na 
análise do conxunto do tecido empresarial 
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Total 

10.2 
Procesamento 

e 
conservación 

de peixes, 
crustáceos e 

moluscos 

46.3 Comercio 
por xunto de 

produtos 
alimenticios, 

bebidas e 
tabaco 

47.2 Comercio a 
retallo de 
produtos 

alimenticios, 
bebidas e 
tabaco en 

establecementos 
especializados 

Subtotal 
CNAE's 

relacionados 

% sobre total 
de empresas 

       

       

Cabana de 
Bergantiños 304 0 5 8 13 4,28% 

Camariñas 342 4 11 7 22 6,43% 

Carballo 2674 2 25 57 84 3,14% 

Laracha, A 785 0 14 26 40 5,10% 

Laxe 237 0 5 5 10 4,22% 

Malpica 480 0 11 15 26 5,42% 

Muxía 290 2 5 5 12 4,14% 

Ponteceso 417 0 6 14 20 4,80% 

Vimianzo 640 0 7 15 22 3,44% 
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Descargas en lonxas. 

Comparativa de pesca fresca por zonas de produción no 2014 e 2013 

  

2014 2013 Diferenza 2014-2013 % Dif. 2014-2013 

kg Euros kg Euros kg Euros kg Euros 

 

Zona I - 
Vigo  

35.358.004 112.552.155 34.538.940 110.444.322 819.063 2.107.833 2,37% 1,91% 

Zona II - 
Pontevedra  

4.730.190 11.626.801 5.262.170 12.973.530 -531.981 -1.346.729 -10,11% -10,38% 

Zona III - 
Arousa  

34.196.566 69.596.013 32.453.332 65.299.861 1.743.234 4.296.152 5,37% 6,58% 

Zona IV - 
Muros  

10.751.626 17.240.129 10.978.748 19.504.997 -227.121 -2.264.868 -2,07% -11,61% 

Zona V - 
Fisterra  

896.071 3.798.480 868.621 3.163.842 27.450 634.637 3,16% 20,06% 

Zona VI - 
Costa da 
Morte  

5.764.283 7.670.476 3.353.995 6.756.424 2.410.289 914.052 71,86% 13,53% 

Zona VII - 
Coruña-
Ferrol  

50.053.103 87.140.929 40.725.193 87.383.935 9.327.910 -243.006 22,90% -0,28% 

Zona VIII - 
Cedeira  

2.529.629 9.716.049 1.499.182 5.716.705 1.030.447 3.999.344 68,73% 69,96% 

Zona IX - 
Mariña  

42.898.334 113.000.098 33.753.979 102.178.438 9.144.355 10.821.660 27,09% 10,59% 

  

TOTAL 187.177.807 432.341.131 163.434.160 413.422.055 23.743.647 18.919.077 14,53% 4,58% 

% Costa da 
Morte 
/total 

3% 2% 2% 2% 10% 5% 
  

 

Se atendemos ás descargas por quilos e máis polo seu valor, as descargas da Zona VI 
alcanzaron en 2014 un total de 5.764.283 quilos, por un valor de 7.670.476 €. Isto supón 
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un incremento porcentual do 71% nas capturas e do 13% no prezo, fronte a diminución 
porcentual interanual entre 2012 e 2013 do 22% no volume das capturas, e dun -26% 
no valor das mesmas. 

Os datos ofrecidos polo  Anuario de Pesca de Galicia non conseguen determinar a 
causa desta diminución no período 2012-2013, catro veces maior na Costa da Morte ca 
no conxunto da Comunidade Autónoma. Porén, nos grupos de traballo desenvolvidos 
durante a elaboración desta EDLP, as mesas de traballo integradas polo sector da pesca 
teñen aludido en repetidas ocasións á tendencia crecente a descargar e/ou subastar na 
Lonxa de A Coruña, o que explicaría a caída das capturas,  e quizais establecería unha 
hipótese acerca das causas explicativas desa preferencia pola Lonxa de A  Coruña: os 
maiores prezos, xa que os prezos na zona de A Coruña só teñen diminuído un 1%. 

 

De feito, se comparamos as caídas porcentuais das dúas principais lonxas do GALP, 
Malpica e Camariñas, estas se atopan entre as máis altas de toda Galicia, con caídas 
no valor das capturas do -21% e -31%, respectivamente, no período 2012-2013, e só 
superadas por Cariño. Porén, estas mesas lonxas experimentan una notable 
recuperación no ano 2014, de forma que Camariñas só cae un0,2% e Malpica 
experimenta un crecemento de case un 8%. O mesmo hai que destacar no caso de 
Laxe, cunha suba porcentual do 21,6%. 
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Comparativa das lonxas máis importantes en cantidade no 2014 e 2013 

  

2014 2013 Diferenza 2014-2013 % Dif. 2014-2013 

kg Euros kg Euros kg Euros kg Euros 

A Coruña 
(Lonja 
Coruña, 
S.A.)  

49.365.455 82.038.049 39.935.035 82.977.197 9.430.420 -939.148 23,61% -1,13% 

Vigo  33.997.546 102.148.763 33.042.891 100.751.446 954.655 1.397.317 2,89% 1,39% 

Ribeira  29.637.765 34.731.351 27.705.520 33.288.154 1.932.244 1.443.197 6,97% 4,34% 

Burela  25.228.063 66.724.039 19.381.224 58.719.581 5.846.839 8.004.458 30,17% 13,63% 

Celeiro  17.626.945 46.065.034 14.342.643 43.286.001 3.284.302 2.779.033 22,90% 6,42% 

Portosín  5.834.775 3.774.405 6.930.991 6.497.129 
-

1.096.216 
-

2.722.725 
-15,82% 

-
41,91% 

Muros  3.847.324 5.489.523 2.383.899 4.336.029 1.463.426 1.153.494 61,39% 26,60% 

Camariñas 2.801.944 2.982.884 1.876.637 2.988.955 925.307 -6.071 49,31% -0,20% 

Portonovo  2.414.752 1.869.686 2.210.642 1.942.592 204.110 -72.905 9,23% -3,75% 

Cedeira  2.289.695 8.912.653 802.517 4.596.732 1.487.178 4.315.921 185,31% 93,89% 

Malpica  2.145.971 2.828.121 1.080.965 2.624.696 1.065.006 203.424 98,52% 7,75% 

Cambados  1.654.908 6.696.598 1.555.106 5.598.612 99.802 1.097.986 6,42% 19,61% 

Marín  1.207.347 3.196.982 1.600.150 3.511.706 -392.803 -314.724 -24,55% -8,96% 

Noia  991.677 7.538.340 1.651.855 8.609.253 -660.179 
-

1.070.913 
-39,97% 

-
12,44% 

O Grove  803.273 7.335.730 700.491 5.998.986 102.782 1.336.744 14,67% 22,28% 

Bueu  720.011 3.162.487 770.634 2.436.320 -50.623 726.166 -6,57% 29,81% 

Laxe  658.698 924.469 323.280 759.929 335.418 164.540 103,75% 21,65% 

A Illa de 
Arousa  

558.031 6.272.473 487.794 4.686.065 70.237 1.586.408 14,40% 33,85% 

Fisterra 542.359 2.106.051 570.794 1.986.129 -28.435 119.922 -4,98% 6,04% 

Carril  439.557 3.770.699 899.086 6.317.338 -459.530 - -51,11% -
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2.546.639 40,31% 

 

Comparativa de lonxas na zona VI - Costa da Morte no 
2013 e 2014 

  

2014 2013 
Diferenza 2014-

2013 
% Dif. 2014-2013 

kg Euros kg Euros kg Euros kg Euros 

 

Baldaio 3.300 38.301 2.570 21.831 730 16.470 28,40% 75,44% 

Caión 4.184 28.660 5.307 33.382 -1.123 -4.722 -21,16% -14,15% 

Camariñas  2.801.944 2.982.884 1.876.637 2.988.955 925.307 -6.071 49,31% -0,20% 

Corme 6.205 107.753 20.891 130.935 -14.686 -23.182 -70,30% -17,71% 

Laxe  658.698 924.469 323.280 759.929 335.418 164.540 103,75% 21,65% 

Malpica 2.145.971 2.828.121 1.080.965 2.624.696 1.065.006 203.424 98,52% 7,75% 

Muxía 20.851 78.504 15.478 71.586 5.373 6.918 34,71% 9,66% 

Río 
Anllóns 

97.917 561.276 19.868 84.141 78.049 477.135 392,84% 567,06% 

TOTAL 5.739.070 7.549.968 3.344.996 6.715.455 2.394.074 834.512 71,57% 12,43% 

 

Se comparamos os datos das lonxas situadas dentro do territorio do GALP Costa da 
Morte, o incremento das capturas foi do 71%, pero o incremento do prezo foi só do 12%, 
sendo a suba especialmente forte en Baldaio e Río Anllóns, e a caída mais acusada en 
Corme. 
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Datos xerais de grandes grupos na zona VI - Costa da Morte no 2014 

  kg % Euros % Euros/kg 

  

Algas 17.167 0,30% 22.317 0,29% 1,3 

Bivalvos 115.845 2,01% 750.391 9,78% 6,48 

Cefalópodos 311.425 5,40% 1.636.528 21,34% 5,25 

Crustáceos 33.541 0,58% 446.089 5,82% 13,3 

Equinodermos 29.085 0,50% 77.280 1,01% 2,66 

Peixes 5.253.003 91,13% 4.634.504 60,42% 0,88 

Poliquetos 1.556 0,03% 93.345 1,22% 60 

Resto das 
descargas 

2.661 0,05% 10.023 0,13% 3,77 

TOTAL 5.764.283 100,00% 7.670.476 100,00% 1,33 

 

Por tipo de descargas, a maior parte das mesmas corresponden a peixe (60% das 
descargas), seguidos de cefalópodos (21%) e bivalvos (10%). 
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Flota pesqueira (2014) 

Datos agregados 
Buques Arqueo Potencia 

Nº % Var GT % Var CV % Var 

Caión 5 0,00% 14 3,21% 147 0,00% 

Camariñas 75 -1,32% 900 -0,86% 4.927 1,25% 

Camelle 50 0,00% 156 57,61% 1.575 12,74% 

Corme 25 0,00% 638 0,00% 1.911 1,06% 

Laxe 39 -2,50% 519 5,29% 2.816 -0,74% 

Malpica de 
Bergantiños 

65 -2,99% 843 2,51% 5.547 4,39% 

Muxía 30 -3,23% 1.156 0,43% 3.853 2,67% 

GALP Costa da 
Morte 

289 -10% 4226 68% 20776 21% 

Galicia 4.506  -1,68%  100,00%  0,00%  384.652  0,09% 

 

Se atendemos ao número de buques e á súa capacidade, os principais portos do GALP 
Costa da Morte abarcan o 6% do número de buques, o 27% do arqueo e o 19% da 
potencia. Camariñas e Malpica concentran o maior número de buques (aínda que o 
número de buques de pesca  rexistrados é enganoso, por razón das diferenzas de 
tamaño e actividade). A maior capacidade en termos de volume está en Camariñas e 
Muxía (polo efecto da flota de arrastre en Muxía). 
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Turismo 
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Turismo 

 

 

 

Aloxamentos 
turísticos no GALP 
Costa da Morte 2008 2013 

Hoteis 15 19 

Pensións 0 54 

Turismo rural 17 19 

Campamentos de 
turismo 

7 7 

Apartamentos 
turísticos 

2 8 

TOTAL 41 107 

Incremento no período 161% 

 

Como se pode comprobar no gráfico, os aloxamentos turísticos experimentaron un 
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notabilísimo incremento no período 2008-2013, incrementándose a oferta nun 161% e 
pasando dos 41 establecementos aos 107. 

 

 2008 2013 

 

Hote
is 

Pensió
ns 

Turis
mo 

rural 

Campamen
tos de 

turismo 

Apartamen
tos 

turísticos 

Hote
is 

Pensió
ns 

Turis
mo 

rural 

Campamen
tos de 

turismo 

Apartamen
tos 

turísticos 

Cabana 
de 
Berganti
ños 

3 .. 2 0 0 3 2 2 0 0 

Camariña
s 

3 .. 0 0 0 4 9 0 0 0 

Carballo 4 .. 4 3 0 4 6 4 3 1 

Laracha, 
A 

1 .. 2 0 0 1 4 2 0 0 

Laxe 2 .. 1 0 1 3 2 1 0 2 

Malpica 
de 
Berganti
ños 

1 .. 4 1 0 1 8 4 1 0 

Muxía 1 .. 1 3 1 3 14 3 3 4 

Ponteces
o 

0 .. 2 0 0 0 2 1 0 1 

Vimianzo 0 .. 1 0 0 0 7 2 0 0 

Total 
GALP 
Costa da 
Morte 

15 0 17 7 2 19 54 19 7 8 

 

As pensións foron, en xeral, o tipo de establecemento que máis se incrementou (seica 
parece efecto do inicio do seu rexistro no conxunto de Galicia). Por localidades, 
Camariñas, Carballo, Vimianzo, Malpica e Muxía encabezan esta tendencia ao 
incremento, sendo especialmente significativos os casos de Camariñas, Muxía e 
Vimianzo. 
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Prazas en 
aloxamentos  

turísticos 

Prazas 

2008 2013 

Hoteis Pensións 
Turismo 

rural 
Camps de 

turismo 
Apart 

turísticos 
Hoteis Pensións 

Turismo 
rural 

Camps de 
turismo 

Aparts 
turísticos 

Cabana de 
Bergantiños 222 .. 23 0 0 222 29 23 0 0 

Carballo 267 .. 46 560 0 267 131 48 560 32 

Laracha, A 35 .. 15 0 0 35 70 15 0 0 

Laxe 60 .. 18 0 27 72 42 20 0 41 

Malpica de 
Bergantiños 44 .. 41 513 0 44 134 41 495 0 

Ponteceso 0 .. 24 0 0 0 46 16 0 76 

Muxía 16 .. 12 549 64 44 248 50 594 116 

Camariñas 58 .. 0 0 0 61 186 0 0 0 

Vimianzo 0 .. 12 0 0 0 104 20 0 0 

GALP Costa 
da Morte 702 0 191 1622 91 745 990 233 1649 265 

Galicia 51032 .. 6870 34846 3725 56374 25183 7319 34977 5049 

 

Se atendemos ao número de prazas ou capacidade do sector hostaleiro, a tendencia se 
confirma, cun incremento do 49%, concentrados en casas de turismo rural, 
apartamentos turísticos e pensións. Muxía case teñen duplicado a súa capacidade, cun 
incremento do 145%. 
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 UNIDADES EMPRESARIAS BAIXO O EPÍGRAFE “I HOSTALARÍA” 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Variación no 
período 

Cabana de Bergantiños 27 27 31 31 32 33 22% 

Carballo 286 280 288 298 295 289 1% 

Laracha, A 109 110 107 106 101 102 -6% 

Laxe 35 37 38 40 40 37 6% 

Malpica de Bergantiños 72 76 78 76 76 77 7% 

Ponteceso 61 62 66 70 65 61 0% 

Pontedeume 94 101 96 102 98 88 -6% 

Muxía 58 55 56 58 62 65 12% 

Vimianzo 78 76 73 68 69 70 -10% 

GALP Costa da Morte 820 824 833 849 838 822 0% 

Galicia 24922 24979 25327 25375 24930 24642 -1% 

A Coruña 10590 10614 10750 10737 10570 10410 -2% 

 

Porén, o número de unidades empresariais que desenvolven a súa actividade baixo o 
epígrafe “Hostalaría”, dentro do sector Servizos, non experimentaron ningunha 
variación, aínda que cómpre destacar unha notable suba do 22% en Cabana de 
Bergantiños. 
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Patrimonio medioambiental 
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Situación ambiental do territorio do GALP Costa da Morte. Rede Natura 2000 e 
Espazos de interese ambiental. 

O valor ambiental da zona costeira, o litoral e o espazo interior relacionado co mar é dun 
importantísimo valor no GALP Costa da Morte, xa que supón a base para o 
desenvolvemento da actividade pesqueira, pero principalmente os é un dos principais 
recursos turísticos da zona. Ao longo destas liñas farase un repaso dos principais 
espazos naturais do GALP Costa da Morte, con especial atención a aqueles incluídos 
na Rede Natura 2000. 

 

ESPAZOS NATURAIS E REDE NATURA 2000 

A rede galega de espazos naturais protexidos representa o 12% da superficie total e 
recolle as figuras de “Humidal Protexido”, “Parque Nacional”, “Zona Especial de 
Protección dos Valores Naturais (ZEPVN)”, “Paisaxe Protexida”, “Reserva Natural”, 
“Monumento Natural”, “Parque Natural”. 

A rede europea NATURA 2000 inclúe aqueles Espazos Naturais dos Estados membros 
que, polos seus valores ou polo seu interese natural, cultural, paisaxístico, etc., sexa 
necesario asegurar a súa conservación xa que aínda non teñen unha protección 
específica, a través dunha dobre clasificación en espazos denominado LIC (Lugares de 
Importancia Comunitaria) e ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves). 

A continuación, describiremos os LIC’s/ZEPA’s situados no territorio do GALP Costa da 
Morte, e que quedan reflexados no seguinte mapa: 
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Rede Natura 2000 do GALP Costa da Morte. FONTE: Comisión Europea 

 

 

    ZEPA’s e LIC’s no GALP Costa da Morte. Fonte: CMATI, 2015. 

 

COSTA DA MORTE: LIC. Lugar de Importancia Comunitaria: 

Franxa costeira nos concellos de Arteixo, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, 
Cee, Corcubión, Fisterra, Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Muxía, Ponteceso e 
Vimianzo, cunha extensión de 11.885 ha.  Extenso tramo de costa entre o cabo Fisterra 
e a praia de Alba (Arteixo), que, con excepción dunha gran parte da ría de Camariñas e 
dos núcleos habitados máis importantes, abarca a totalidade do litoral noroccidental de 
Galicia e algúns dos treitos máis apartados e mellor conservados da costa galega.  

Este LIC abarca arredor de 152 km de litoral, dos que sobre un 17% (26 km) se 
corresponde con depósitos areosos de praia-duna. Ademais, un 38% da área protexida 
(4.539 ha) ocupa augas mariñas, principalmente ao sur e sudeste de cabo Fisterra, no 
tramo Camariñas-Arou e na parte externa da ría de Corme e Laxe. Malia a existencia 
no pasado de múltiples factores degradadores, as diferentes zonas húmidas, como 
Traba e Baldaio, aínda conservan un gran valor, e atesouran importantes e moi variadas 
mostras de vexetación estuárica e palustre. Pola súa parte, os sistemas dunares están 
moi ben representados e inclúen múltiples macroformas sedimentarias e erosivas, 
algunhas pouco comúns ou case únicas no ámbito cántabro-atlántico ou español, como 
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as dunas parabólicas, as dunas remontantes ou placas eólicas (con mostras excelentes 
nos "montes brancos" das praias da Barra do Medio, en Ponteceso, e Trece-Santa 
Mariña, en Camariñas, que se elevan por encima dos 100 m de altura, así como en 
Lourido, Nemiña e Rostro, entre outras), as dunas colgadas (Razo, Santa Mariña) ou as 
barxanas (Trece). As praias e turbeiras fósiles (como as de Razo e Baldaio), as grandes 
extensións de coídos ou praias de coios (con exemplos singulares como o de Cuño, en 
Muxía), os numerosos complexos de covas mariñas ou furnas (como as de Muxía-
Nemiña, Roncudo ou Sisargas), as rasas cuaternarias (cabo Santo Adrián, por exemplo) 
e a abundancia de megaformas e microformas graníticas (como en cabo Vilán e cabo 
Veo ou en punta Nariga) son elementos xeomorfolóxicos dun grande interese. Non en 
van este LIC engloba ata cinco puntos de interese xeolóxico (recoñecidos polo IGME) 
de importancia estatal ou autonómica: lagoa de Baldaio (C-110), rasas cuaternarias de 
cabo Santo Adrián (C-111), praia do Trece (placas eólicas) (C-112), penas abaladoiras 
de Muxía (C-113) -que abarca as praias de coios, rasa litoral e depósitos de praias e 
placas eólicas de Lourido- e coído de Cuño (C-114). 

As especies faunísticas de maior interese son as gaivotas tridáctilas ('Rissa tridactyla') 
e Arao Común ('Uria aalge ibericus') que na súa práctica totalidade atópanse nos cantís 
de cabo Vilán e Illas Sisargas. Estas illas tamén acollen a principal colonia de gaivota 
escura ('Larus *fuscus') de España. Na lagoa de Traba danse cita algunhas especies de 
aves de especial interese, varias das cales nidifican na área, como o carricero tordal 
('Acrocephalus arundinaceus'). No cabo Fisterra pódense observar aves mariñas como 
a pardela pichoneta ('Puffinus *puffinus') e o alcatraz atlántico ('Sula bassana'). Tamén 
é fácil divisar desde aquí mamíferos mariños como golfiños ('Delphinus delphis') e 
arroaces reais ('Tursiops *truncatus'). Outras especies usuais da Costa da Morte son: a 
nutria ('Lutra lutra'), o carricero común ('Acrocephalus scirpaceus'), a cerceta común 
('Anas crecca'), o ánade azulón, ('Anas latyrhynchos'), a garza real ('Ardea cinerea'), o 
vuelvepiedras común ('Arenaria interpres'), o correlimos tridáctilo ('Calidris alba'), o 
correlimos común ('Calidris alpina'), o correlimos gordo ('Calidris canutus'), o chorlitejo 
patinegro ('Charadrius alexandrinus'), o chorlitejo grande ('Charadrius hiaticula'), o 
escribano palustre ('Emberiza schoeniclus'), o colimbo grande ('Gavia immer'), o ostrero 
euroasiático ('Haematopus ostralegus'), a gaivota patiamarilla ('Larus cachinnans'), a 
agulla colipinta ('Limosa lapponica'), o zarapito real ('Numenius arquata'), o zarapito 
trinador ('Numenius phaeopus'), o corvo mariño moñudo ('Phalacrocorax ristotelis'), o 
chorlito gris ('Pluvialis squatarola'), o archibebe claro ('Tringa nebularia') e o lagarto dos 
zarzales ('Lacerta schreiberi').  

En canto á flora, matogueiras atlánticas (Erica vagans) e dunas con céspede de 
Malcomietalia. As especies de maior interese son: 'omphalodes' ('Omphalodes 
littoralis'), 'rumex' ('Rumex *rupestris') e esfagno ('Sphagnum pylaisii')  

 

COSTA DA MORTE (Norte): ZEPA. Zona Especial de Protección de Aves: 

Esta ZEPA está integrada por varias áreas diferenciadas: o complexo litoral de Baldaio 
(Carballo) -que inclúe o tramo costeiro ata Malpica (Carballo-Malpica de Bergantiños)-; 
as illas Sisargas (Malpica de Bergantiños); o tramo costeiro de punta da Nariga-punta 
Roncudo (Malpica de Bergantiños-Ponteceso), o estuario do Río Anllóns (Ponteceso-
Cabana de Bergantiños); o complexo litoral de Traba (Laxe) e o tramo costeiro de Arou-
cabo Vilán (Camariñas). Inclúe sectores de augas mariñas en todas as áreas, con 
algúns illotes e baixíos rochosos. 
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Sitúase na rexión eurosiberiana, provincia atlántica-europea e subprovincia cántabro-
atlántica, e adscríbese ao sector galaico-portugués. Dominio climático oceánico húmido, 
con precipitacións no rango dos 945-1.748 mm anuais e temperaturas medias de 12,4-
14,5 ºC, cun número mínimo de 228 días libres de xeadas. O seu rango altitudinal oscila 
entre os 0 e os 188 m sobre o nivel do mar. 

Franxa costeira moi recortada, principalmente rochosa e aberta, con excepción da ría 
de Corme-Laxe. Algunhas frontes e promontorios dan paso a pequenas serras e montes 
costeiros, como a serra da Pena Forcada, punta do Roncudo, punta da Nariga e monte 
Neme. Predominan os cantís mariños de altura media-baixa, que alcanzan o seu 
máximo nas illas Sisargas, con 96 m. É moi notable a presenza de praias de cantos 
(coídos), principalmente no contorno do cabo Vilán, e de covas mariñas (furnas) en toda 
a costa. Entre os varios sistemas dunares, que en parte se desenvolven sobre frechas 
litorais, destacan os de Baldaio (que se estende ao longo de 3,6 km de fronte costeira), 
Monte Branco, Traba e Trece-Santa Mariña. As lagoas litorais de Baldaio e Traba, o 
estuario do Río Anllóns e os medios asociados son zonas húmidas moi importantes 
desde o punto de vista xeomorfolóxico e presentan unha gran variedade de tipos de 
vexetación halófila e palustre. 

 

CABO VILÁN: Sitio Natural de Interese Nacional  

Atópase no Concello de Camariñas, ao Norte da ría do mesmo nome, na Costa da 
Morte. Ten unha extensión de 6,4 ha . 

O faro de Cabo Vilán sinala uns dos tramos máis perigosos da Costa da Morte, pero 
tamén dos máis fermosos. Erguido a 125 m de altitude e unido ao antigo edificio dos 
fareiros, posúe un potente canón de luz capaz de alcanzar as 28-30 millas mariñas 
(55km). O enclave xa foi declarado de Interese Nacional, no ano 1933 e desde sempre 
aparece descrito como rochosos e acantilado.  

Dá vertixe asomarse aos ventosos cantís ou contemplar a punta partida do cabo no illote 
que se coñece co nome de Vilán de Fóra. é interesante efectuar a aproximación polo 
camiño máis difícil, o que se envorca sobre o mar na pista de terra e area que, desde 
Arou, pasa pola ensinada de O Trece entre os cabos Veo e Tosto. O areal de O Trece 
é un dos máis salvaxes e como o resto do traxecto permanece virxe, sen construcións 
humanas.  

 

RIO ANLLÓNS LIC. Lugar de Importancia Comunitaria: 

Este lugar atópase entre os Concellos de Cabana de Bergantiños, Ponteceso, 
Coristanco e Carballo, e conta cunha extensión de 162 ha.  

Entre o seu nacemento na vertente dos montes de Xalo e a súa desembocadura na ría 
de Corme e Laxe, efectúa un percorrido de 54,4 km. Cun índice de sinuosidade de 1,43 
polo que se pode catalogar como un río sinuoso, cun caudal medio de 9,931 m3 e cun 
módulo específico de 22,98 l/seg. km2, o que lle permite clasificalo coma forte.  

Posúe boas representacións de arboredo de costa dominado por ameneiro e unha 



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

 
84 

intensa facturación na súa xeomorfoloxía. A conca divídese entre tres dominios: dominio 
de Malpica-Tui e Santiago, complexo de Ords, e dominio de Galicia central e occidental. 

 

Hábitats: 

o Bosques de ribeira con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, 
Alnion incanae e Salicion albae).  

o Cursos de auga entre montañas con Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion.  

o Uceiras secas europeas.  

o Toxais húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica ciliaris e Erica tetralix  

 

Fauna:  

o Avenoiteira cincenta (Caprimulgus europaeus)  

o Martiño Peixeiro (Alcedo atthis )  

o Papuxa montesa (Sylvia undata)  

o Lavanco real (Anas platyirhinchos)  

o Azor (Accipiter gentilis)  

o Gabián (Accipiter nisus)  

o Ouriolo (*Oriolus oriolus)  

o Morcego grande de *ferradura (Rhinolophus ferrum-equinun)  

o Morcego pequeno de ferradura (Rhinolophus hipposideros)  

o Lontra (Lutra lutra)  

o Tourón (Mustela putorius)  

o Lagarto dás silvas (Lacerta schereiberi)  

o Cobra de coar (Natrix natrix)  

o Cobra de auga (Natrix maura)  

o Lamprea (Petromyzon marinus)  

o Vacaloura (Lucanus cervus) 

 

PARAXES DE INTERESE 

Cabo de Santo Hadrián: 

Situado en Malpica, o cabo Santo Hadrián constitúe un excelente miradoiro sobre as 
illas Sisargas e mesmo, con potentes prismáticos, un bo punto de observación da súa 
fauna e flora.  
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Pero antes de chegar á punta váisenos a vista cara un pequeno santuario: a branca 
ermida de Santo Hadrián do Mar, á que case salpican as ondas os días de marusía. 

Esta punta é o mellor punto de observación dos pasos migratorios de aves de setembro 
a outubro. De gran riqueza xeolóxica, ornitolóxica paisaxística, o cabo acolle a 
numerosas especies que procuran alimento no Continente: Corvus corone, Corvus 
monedula, Pica pica, Larus cachinnans e a Corvus corax. 

 

Desembocadura do Río Anllóns. Entre Cabana e Ponteceso: 

O Río Anllóns xa foi analizado en profundidade no apartado de Situación Ambiental da 
Zona Costeira, pola súa cataloGALPión na Rede Natura 2000 de Lugar de Importancia 
Comunitaria. No presente apartado salientaremos a súa desembocadura, pola gran 
riqueza paisaxística que presenta. 

Enseada de Ínsua: 

"Unha lingua de area divide en dous o esteiro do río Anllóns. A ámbalas dúas marxes 
da desembocadura amontóase a area dando lugar a un gran conxunto de dunas de case 
dous quilómetros de lonxitude e uns 400 metros de anchura media; esa area trepa polas 
abas do Monte Branco ata o Alto dás Travesas.  

Estamos fronte un espazo natural de grande riqueza paisaxística e ecolóxica. Ocupa 
unha superficie de máis de mil hectáreas e ten unha grande riqueza ornitolóxica de aves 
de paso e invernantes. Nos últimos tramos do Anllóns pódense ver e pescar angulas, 
lampreas, reos, salmóns e troitas." 

Esteiro do Anllóns: 

As placas areentas de Monte Branco, a impoñente figura da frecha areenta, os 
numerosos restos arqueolóxicos de toda a bisbarra, a presenza de miles de anátidas e 
limícolas ou a excelente gastronomía constitúen un reclamo de primeira magnitude para 
visitar este anaco de litoral da Costa da Morte. 

As praderías submarinas de zoostera marina adornan a chaira intermareal sobre todo 
con baixamar. Por enriba, a salicornia invade a marisma xusto no nivel anterior ao que 
o fai o xunco. Máis preto das augas doces do Anllóns, as densas masas de carrizos 
poden acadar ata os tres metros de altura. Finalmente, e enriba dos corredores de dunas 
e tamén nas dunas fixas aséntanse a Silene de praia ou a endémica ´Iberis 
procumbens´. 

Unha grande parte da enseada está ocupada por gansos, cercetas e patos, pero as 
especies máis numerosas son as limícolas: Biluricos, píllaras, mazaricos, virapedras ou 
pilros, alternan cos máis escasos pero asiduos temporalmente a estas costas como 
pentumeiros, mobellas, barnaclas ou tarros. Garzas, pernalongas, rascóns ou galiñolas 
atópanse todo o ano. 

Como aves de presa sobresaen o ocasional esmerillón ou o lagarteiro. Nos acantilados, 
corvos grandes, corvos pequenos e chovas alternan con corvos mariños, gaivotas e 
carráns. 
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Enseada de Trece: 

Situada en Camariñas e formada por trece pequenas calas que se funden co monte, a 
Praia virxe de Trece é un dos areais máis solitarios que podemos gozar en Galicia. De 
gran beleza, o azote continuo do Atlántico dálle un aspecto desértico, con especies de 
flora protexida como a Caramiña, na antigüidade presente en toda a costa galega e hoxe 
practicamente desaparecida que se adapta perfectamente a estas condicións extremas. 
Nos acantilados tamén podemos ver aves como o arao común e a gaivota tridáctila. 

 

Faro de Punta Ínsua: 

Na Punta Ínsua está enclavado o faro de Laxe, de 11 metros de altura, sobre un outeiro 
a 50 metros por enriba do nivel do mar. Emite escintileos que acadan 14 millas, con boa 
visibilidade. 

 

Faro de Punta Nariga: 

Situado en Asalo – Mens e construído a finais de 1997 por César Portela. Conta cun 
atlante do escultor Manolo Coia. 

Pódese visualizar a máis de once millas entre Corme e Malpica. A un carón atópase 
Brántuas e Roncudo; ao outro, as illas Sisargas. 

 

Faro de Punta O Roncudo: 

A pouca distancia do núcleo de poboación encóntrase o Cabo do Roncudo. Debe o seu 
nome ao rouco son producido polas ondas ao se estrelaren contra as rochas. O paso 
fronte a este promontorio é unha manobra arriscada, a pesar da presenza do faro que 
guía ás embarcacións na súa singradura por estas augas traizoeiras. O percebe destes 
cantís goza dunha merecida fama mundial polo seu sabor e tamaño. A súa captura está 
severamente regulada, para non esquilmar un recurso que alimenta a moitas familias 
da comarca. . 

 

Faro de Cabo Vilán: 

O Faro actual substituíu no ano 1896 ó antigo que funcionaba dende 1854. Foi o primeiro 
faro de España en funcionar con luz eléctrica. Dende o branco edificio de pranta 
rectangular, un pasadizo coberto de hai poucos anos, conduce ata a torre do faro, de 25 
metros de altura, levantada sobre unha masa de rocas de a 105 metros sobre o nivel do 
mar. A súa luz alcanza as 40 millas sendo un dos faros máis potentes da costa. Os 
alrededores do faro son de unha espectacular beleza e a perspectiva do faro cambia a 
medida que imos recorrendo a costa. 
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Faro de Touriñán: 

Situado no cabo do mesmo nome, este faro potente e enérxico alerta constantemente 
da perigosidade do Atlántico e resiste os temporais da Costa da Morte. Dúas veces ao 
ano, a principios da primaveira e finais do verán, o cabo Touriñán convértese na última 
liña de sombra do ocaso na Europa continental. 

A posición natural desta punta de terra que se introduce impasible un quilómetro no 
océano Atlántico convérteo no lugar por onde desaparece o último raio de sol da Europa 
continental. Son uns dous meses e medio ao ano para gozar dunha simbólica posta de 
sol neste salvaxe tramo da Costa da Morte. Este é un lugar solitario. De aí tamén a súa 
beleza. 

Dende o equinoccio de primavera, entre o 21 de marzo e o 25 de abril, e despois, do 13 
de agosto ata o 22 de setembro, este lugar convértese nun excelente balcón para 
presenciar o finis solis. Non hai que facer nada especial para aproveitar o momento, só 
vir ata aquí na hora convida.    

A situación de cabo Touriñán, a 9 grados, 17 minutos e 53 segundos de lonxitude oeste, 
outórgalle este privilexio natural. Cabo Touriñán toma o relevo do cabo da Roca, en 
Portugal, e logo, cédello ao cabo Vardetangen, en Noruega, tal e como explica o 
catedrático de Física Aplicada (USC) Jorge Mira Pérez,  autor do estudo “Análise de 
liñas de ocaso no occidente de Europa”. Ademais, está considerado o punto máis 
extremo ao oeste da España peninsular.    

 

O traxecto dende a vila de Muxía ata o cabo Touriñán dista uns 17 quilómetros a carón 
da costa. Facer o camiño a pé é unha excelente oportunidade para coñecer de primeira 
man este litoral abrupto e áspero, de vexetación mol e sufrida contra os feros ventos do 
Atlántico. 

 

Fervenza de Entrecruces: 

Na parroquia de Entrecruces (en Carballo) e pertencente ao río Taboada atopamos esta 
fervenza que polo seu caudal e lonxitude merece ser visitada. Rodeada dunha espesa 
vexetación, ten un gran valor paisaxístico e ecolóxico. 

 

Illas Sisargas: 

O illamento e a dureza do clima e do mar neste pequeno arquipélago da Costa da Morte, 
facilitou a estabilidade dunha das mellores colonias de aves mariñas de Galicia, 
algunhas das cales atópanse en serio perigo de extinción na nosa comunidade. 

A acción do vento, case omnipresente en toda a zona, fai que o desenvolvemento 
arbóreo estea fortemente limitado. Con todo, isto non é atranco para a existencia, 
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ademais dunha pequena masa de pino de repoboación, de exemplares illados de 
moreiras brancas e figueiras.  

Predomina a matogueira baixa coa presenza de algún endemismo do noroeste 
peninsular coma o Citisus psilosepalus. 

A importancia das Sisargas vén dada tamén pola presenza dunha das últimas 
poboacións nidificantes de aves mariñas de Galicia como a gaivota escura, a gaivota 
tridáctila ou o escasísimo Arao dos Cons, que ten aquí a súa segunda colonia en 
importancia de Galicia. Ademais existe unha importante poboación de corvo mariño 
cristado e andoriñón real. 

No cumio da illa Grande esta o faro, ao carón do antigo faro e a casa mariñeira da Serea, 
luceu por primeira vez na noite do 29 de xuño de 1853.  

 

Lagoa de Traba: 

A lagoa de Traba atópase situada en Laxe nunha ampla chaira litoral pechada por unha 
extensa barreira areenta sobre a que se xeraron importantes formacións dunares.  

Dentro do sector pódese observar unha ampla gama de formas acantiladas. Cara o 
interior sobresae o macizo granítico de Traba no que se encadea unha extensa 
variedade de formas rochosas. A lagoa de Traba atópase no fondo dunha depresión, 
entre o cordón de dunas e as praderías.  

A súa orixe, ao igual que outras lagoas costeiras do litoral galego, foi debido á barra de 
area que se formou paralelo á praia e que impediu a saída directa das augas dos dous 
pequenos regatos que alimentan a lagoa, o Traba e o Rioval. 

A lagoa, refuxio de caza, está rodeada practicamente na súa totalidade por unha densa 
extensión de carrizo, espadanas e xuncos. Existe tamén una ampla representación de 
especies somerxidas ou parcialmente somerxidas como as algas Chara fragilis, que 
tapiza o fondo da lagoa, Anagallis e Eleocharis.  

O conxunto dunar que bordea a lagoa é de gran beleza, con casidas, Herbas de 
Namorar, linarias, Herbas de Prata e escrofularias, que lle confiren unha extraordinaria 
variedade cromática. 

Destaca a presenza de aves coma o mergullón cristado, o rascón ou a folosa, esta última 
rara nidificante en Galicia.  

Ademais cabe sinalar outras acuáticas máis comúns coma o alavanco, a galiñola, a 
galiñola negra, ou a garza.  

Atopámonos tamén unha grande variedade de limícolas e curiosos visitantes ocasionais 
que lle confiren un especial interese ornitolóxico a este espazo natural, coma o bilurico 
atiamarelo pequeno, a gaivota chorona americana, a gaivota de Bonaparte, o pilro 
peitoral, o abetouro, etc. 
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Miradoiro de Aves ´José Luís Rabuñal Patiño´: 

O Miradoiro de Aves José Luís Rabuñal Patiño, unha caseta de madeira perfectamente 
integrada na paisaxe, está situada na praia da Urixeira en Cabana de Bergantiños. 

No seu interior, colocáronse uns paneis divulgativos que informan das rutas migratorias 
das aves que chegan ao esteiro do Anllóns, dos espazos que ocupa a avifauna no 
mesmo, das rarezas que se puideron observar nalgunha ocasión, de como recoñecer 
aves ou dos útiles para observalas. 

 

Monte Branco: 

Trátase dunha duna que se converteu nun monte. Esta é a duna máis grande da Costa 
de Morte e a duna remontante máis grande de Europa. A súa altitude é de 204 metros. 
Encóntrase na Praia do Trece e no cabo Trece. 

 

Parque do Anllóns e San Martiño: 

O parque de Anllóns en Carballo ten a súa continuación no parque San Martiño, outra 
zona verde situada detrás da igrexa parroquial que ampara outro tramo da canle do 
Anllóns. Durante as festas de San Xoán esta zona convértese repentinamente nun 
parque de atraccións que congrega a todos os nenos e mozos da bisbarra. 

 

A parroquia de Soandres: 

Como esta parroquia da Laracha é tan grande, para achegarnos a ela podemos 
considerar dúas rutas: á Baixa de Soandres accédese collendo a estrada da Laracha a 
Cerceda. A 8 quilómetros hai un indicador que sinaliza o Mosteiro de Soandres, a 1 Km. 
Está no lugar de Priorato. Os lugares desta parte da parroquia, a máis poboada, 
espállanse por ámbalas vertentes do val do Anllóns, seguindo a estrada cara Cerceda 
ata o límite do municipio, un pouco antes da estación de Meirama. 

A outra ruta, tamén de grande atractivo paisaxístico, sigue a estrada que partindo da 
parroquia de Golmar sobe cara Cerceda pola Alta de Soandres: saíndo da vila da 
Laracha pola estrada da Silva, aos 3 quilómetros chégase a Golmar, pola esquerda e 
mesmo a carón da igrexa está indicado "Alta de Sondres". A pista que de aquí arrinca 
segue o curso do río Acheiro para penetrar a partir do lugar da Xesta nas terras altas da 
parroquia. No cruce da Brea vemos un indicador á dereita que sinala Orraca e 
Montemaior e outro á esquerda para Saldante e o Mosteiro de Soandres, a onde se 
chega logo de 2 quilómetros aproximadamente.  

Se seguimos cara Cerceda chegaremos pronto a Portodoso. Pasado este lugariño e a 
1 quilómetro, cóllese pola esquerda o camiño que abeirando o Coto de Pedrouzo baixa 
tamén ao mosteiro; a referencia é unha granxa de ovellas que se divisa dende a estrada 
e pola que hai que pasar. Seguindo cara adiante outro quilómetro atopamos, tamén á 
esquerda, unha pista de terra que vai ao lugar de Coence, xa en Cerceda, e que pasa 
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pola braña coñecida como "Fonte de Miguel Belido", que é onde nace propiamente o río 
Anllóns. 

 

O Pozo da Forca: 

Situado e Riobó en Cabana de Bergantiños. Estamos fronte a cinco metros de fervenza 
labrada nos roquedos co paso dos anos. É un lugar cheo de lendas. 

 

Punta de Tabuído: 

Situada en Cabana de Bergantiños, sinala a entrada na enseada de Ínsua. Aquí nace o 
"bruar da Barra". 

 

Punta Roncudo: 

En Corme (Ponteceso). Debe o seu nome ao estraño ronquido que produce o mar ao 
romper nos acantilados. Os excelentes percebes de Cabo Roncudo son famosos en 
toda Galicia. As cruces lembran a coraxe que pode chegar a amosar o Atlántico neste 
lugar. 

 

O complexo dunar de Razo- Baldaio: 

O impresionante complexo dunar situado en Carballo é, xunto á lagoa salobre, o 
elemento máis característico desta área de elevadísima produtividade que sostén tanto 
a importantes concentracións de especies salvaxes, sobre todo aves acuáticas e 
mariñas e ao mesmo tempo serve de criadeiro de especies de interese pesqueiro e 
marisqueiro. 

A barra areosa atópase parcialmente fixada por unha vexetación de ammofilas, linarias, 
silenes, euforbias, etc. Entre a flora típica da marisma, onde se produce un 
encharcamento periódico provocado polos movementos mareais, desenvólvense 
xuncos e carrizos. 

A base da cadea trófica, formada por moluscos e crustáceos, alimenta a unha 
abundantísima colonia de aves acuáticas como mazaricos, pilros, píllaras, avefrías, 
patos, garzas e galiñolas; Esporadicamente podemos atopar cisnes e cullereiros.  

Os corvos mariños, os mascatos e as gaivotas son facilmente observados nos seus 
desprazamentos dende a praia. A esquiva lontra frecuenta as augas da lagoa, 
especialmente na tardiña. 

Pero Baldaio posúe unha especial importancia como criadeiro de especies de interese 
comercial, como robalizas, reos ou anguías e como tradicional lugar de explotación 
marisqueira. 
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O Río de Vaa: 

O Río de Vaa é unha das poucas correntes fluviais que verten na costa de Bergantiños. 
Nace ao pé do castro de Brión, percorre distintos lugares do Concello de Malpica e 
desemboca na ría de Esteiro (Seiruga, Barizo). Ao longo do seu percorrido move 
decenas de muíños. 
No Río de Vaa atopamos un conxunto etnográfico constituído por catro muíños (un deles 
privado, aínda en funcionamento) e unha casa de labranza. 

 

O Río Grande. En Camariñas,Vimianzo e Zas: 

"A excepción da parroquia de Ponte do Porto, que se conforma e desenvolve na súa 
ribeira, o seu curso a penas transcorre por terras de Camariñas; aínda que si a súa 
desembocadura, que se abre á ría de Camariñas ofrecendo ó visitante unha paisaxe de 
excepcional beleza.  

O Río Grande é tamén un importante couto pesqueiro, cita obrigada para os amantes 
desta actividade." 

 

O Santuario da Virxe da Barca: 

Situado en Muxía "o santuario de Nosa Señora da Barca é un dos primeiros de Galicia 
pola súa antigüidade e polo número de romeiros que acoden a el (máis de cincuenta mil 
nun só fin de semana). Foi declarada Festa de Interese Turístico Nacional e a súa 
antigüidade vai parella á data da fundación da primeira capela, cara o século XI ou XII.  

Viaxeiros e escritores falan do santuario polo menos dende o século XVI, e poetas de 
todos os tempos cantaron ás súas pedras con grande inspiración. Poderiamos citar a 
Rosalía de Castro, López Abente, García Lorca..." 

O culto ás pedras: 

"A tradición do culto ás pedras parece estar moi enraizada na cultura celta e, aínda antes 
dela, dende os tempos do Neolítico cando se levantaron os dolmens.  

As pedras oscilantes foron tamén obxecto de culto e de práctica de ritos esotéricos (só 
os limpos de corazón son capaces de facelas oscilar). 

A Pedra de Abalar de Muxía está ligada ás tradicións xacobeas, que afirman que a Virxe 
María chegou a esta costa nunha barca de pedra para socorrer ao Apóstolo Santiago. 
Cando a Señora desapareceu, quedou alí a barca (Pedra dos Cadrís), o leme (Pedra do 
Leme) e a candea (Pedra de Abalar).  

Esta última ten case nove metros de longo e uns trinta centímetros de grosor. Os 
visitantes colócanse sobre ela para conseguir que oscile, cousa que fai emitindo un 
misterioso ronquido. Ao parecer a pedra 'abala' cando quere, hai veces que se colocan 
moitas persoas enriba e non 'abala', e outras 'abala' soa. Tamén din que cando 'abala' 
soa, predí algunha desgracia." 
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ÁREAS DE RECREO 

 

Cabana de Bergantiños: 

Área Recreativa do Briño: Ao lado dunha carballeira que garda infinitas historias e 
innumerables lendas. 

Miradoiro das Agrelas: Situado na C-431, é un balcón habilitado para contemplar a 
Enseada da Ínsua. Dende el pódense contemplar o Monte Branco, a Barra, as illas da 
Tiñosa, Os Cagallóns, as carpinterías de ribeira, a praia do Curro, a desembocadura do 
río Anllóns, a vila de Corme, o Couto... Tamén é bo lugar para observar aves, sobre todo 
na temporada invernal. Conta cun merendeiro de mesas de granito e papeleiras.  

 

Camariñas: 

Área Recreativa do Couto de Pesca da Ponte do Porto: situada na marxe dereita do Río 
Grande. Neste lugar atópase o couto de pesca da Ponte do Porto, de categoría 1º A, de 
4,4 quilómetros de lonxitude e onde se pesca troita e reo. A zona foi acondicionada 
mediante a instalación de bancos, mesas e asadores. 

Zona de recreo da praia do Ariño: Está situada na Praia do Ariño (Parroquia de Xaviña). 
Trátase dun lugar rodeado de árbores onde reina a tranquilidade para pasar un fermoso 
día en compaña da familia. Entre as características a destacar atopamos mesas e 
bancos de pedra con cadanseu asador. 

 

Carballo: 

Área recreativa de Barís: Está situada nunha contorna forestal e fluvial, nas 
inmediacións do regueiro de Carracedo, nun precioso espazo natural, rodeado dunha 
singular carballeira e de diversa vexetación rupícola.  Destaca o muíño rehabilitado, 
exemplo de arquitectura popular. É un espazo de lecer idóneo para merendar e gozar 
da paisaxe. 

Área recreativa do Tarambollo: Situada nunha contorna forestal e fluvial, nas 
inmediacións do río Bardoso, afluente do río Anllóns, nun espazo natural creado 
artificialmente coa construción dunha pequena piscina natural, pontes de madeira ... 
Conta cun bo equipamento (mesa, fontes, etc), en perfecta harmonía co medio natural. 
Resulta ideal para merendar e darse un baño nun acolledor e tranquilo ambiente natural. 

Miradoiro de Santa Irene: O miradoiro de Santa Irene permite apreciar todo o esplendor 
da ría de Baldaio 
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A Laracha: 

Área Recreativa de Gábenlle: Esta ampla área recreativa da parroquia de Torás atópase 
a 500 m. da capital municipal, á beira do Río Anllóns. É unha desas paraxes que 
presenta un grande atractivo, tanto paisaxístico coma nos deseños das súas 
construcións, xa que están feitas con materiais tradicionais: pedra e madeira. 

Miradoiro - Área recreativa de Sta. Marta: A Área recreativa de Sta. Marta atópase entre 
as parroquias de Soandres e Coiro, no monte de Sta. Marta, a unha altura de 432 m. 
Éste é outro dos moitos espazos recuperados polo concello e hoxe convertido nunha 
ampla área de lecer, dende a que se pode gozar de impresionantes vistas do municipio 
e incluso da Costa da Morte. Ademais do atractivo paisaxístico e arqueolóxico deste 
miradoiro (xa que nel se atopan os restos arqueolóxicos da antiga capela de Sta. Marta) 
hai que engadir que dispón dos servizos propios dun área recreativa, como son: 
barbacoas, merendeiros coas súas mesas cubertas, descubertas, etc. 

 

Laxe: 

Área recreativa da Braña: Sitúase na praia de Soesto. 

Área recreativa de Boaño: Ten diferentes áreas de xogos para os máis cativos. 

Área recreativa do Cabo da Area: Situada xunto a unha lagoa e á piscina municipal. 

 

Malpica de Bergantiños: 

Área recreativa do Río de Vaa: no casal do río de Vaa atopamos un conxunto etnográfico 
constituído por catro muíños, un deles, privado (aínda en funcionamento que, ao longo 
do seu percorrido move ducias de muíños), e unha casa labrega. O fundador deste 
conxunto, así como dun serradoiro hidráulico, foi Lorenzo García Soto, veciño de 
Coristanco. O uso destes muíños era un privilexio concedido a comunidades 
eclesiásticas, á nobreza e aos concellos. Ata aquí viñan a moer habitantes da vila 
pontecesana de Corme. Grazas ao aproveitamento da auga esta aldea foi o primeiro 
lugar do Concello que contou con luz eléctrica a comezos do século XX. Nela, a lingua 
segue viva nas palabras como canle, aliviadoiro, gradilla, canela, rodicio, mesa, aguillón, 
moega, quenlla. 

Miradoiro do Monte Nariga: atópase a 219 metros de altitude sobre o nivel do mar, nunha 
contorna forestal. Podemos visitalo nun lugar, segundo a toponimia, con forma de nariz, 
que recolle os ventos do nordés para convertilos en enerxía eléctrica mediante un 
parque eólico. Destacan as fermosas panorámicas das terras baixas de Bergantiños e 
os vales incrustados entre os bosques mixtos. Acceso: dende Malpica seguir a estrada 
a Ponteceso ata a parroquia de Mens, continuar pola estrada local ata o monte Nariga, 
onde se atopa o miradoiro. 

Miradoiro da Costa: atópase a 159 metros de altitude sobre o nivel do mar, nunha 
contorna forestal, nas inmediacións do novo cemiterio. Destacan as fermosas 
panorámicas das terras baixas de Bergantiños, cos seus vales escondidos entre os 
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bosques, e a silueta das magníficas Torres de Mens. Por unha banda podemos ollar o 
Monte de Beo, nas illas Sisargas, e a vila de Malpica entre as alturas da Atalaia e Pedra 
Queimada. Na outra banda, os piñeiros e as terras sembradas de millo, as terras de 
Ponteceso e Carballo. 

Miradoiro da Dársena: Situado no porto de Malpica de Bergantiños. 

Miradoiro do Fuso da Moura: O Fuso da Moura atópase ao pé dun punto xeodésico que, 
situado no monte de Asalo (222 m), delimita os Concellos de Malpica e Ponteceso. É un 
espazo de lendas que fala de covas con tesouros, pero, sobre todo, lugar onde foron 
enterrados os nosos antepasados. Está rexistrado como un dos catro restos 
arqueolóxicos atopados no monte Nariga; a lenda cóntanos que o seu primitivo marco 
de pedra era o uso co que fiaba a moura. 

O Club Náutico de Malpica: está aberto ao público os sábados polas mañás. Algunhas 
das actividades que alí se desenvolven son o submarinismo, saídas en kayak, cursos 
de vela, cursos de navegaciión (PER, PNB). Ademais de organizar actividades 
deportivas, o club tamén está implicado na dinamización do deporte na vila malpicana.. 
Actualmente conta con máis de 350 socios. 

 

Muxía: 

Miradoiro de Monte Castro: Situado na parroquia de Moraime, lugar de Xanzón, ubicado 
no cumio do Monte do Castro. De contorna marítimo-forestal.  Dende este miradoiro 
contémplase boa parte do municipio de Muxía, a ría de Camariñas e as puntas de 
Cachelmo e Buitra.  Hai aquí restos dos muros defensivos dun castro, de forma ovalada. 
Na tradición popular consérvanse referencias lendarias deste castro. O acceso dende 
Muxía: tómase a estrada en dirección a Negreira, ao pasar o río Moraime xírase á 
dereita. No lugar de Agreiras volvemos a xirar á dereita ata o núcleo de Castelos. Aquí 
hai un camiño que conduce ao Monte do Castro. 

 

Ponteceso: 

Lugar da Carga: En Anllóns, onde está a Ponte da Garga, declarada monumento de 
interese recreativo, histórico e zona arqueolóxica. 

Miradoiro de Monte Branco: O Monte Branco é o punto onde se divisa Ponteceso. A 
desembocadura do Río Anllóns forma parte do inventario xeneral de espazos naturais 
de medio ambiente, caza e pesca fluvial da Xunta de Galicia co nome de Enseada de 
Ínsua, onde se amontoa a area e se forma un gran conxunto de dunas de casi dous 
quilómetros de lonxitude e uns catrocentos metros de anchura media; esa area sube 
polas ladeiras do Monte Branco ata o Alto das Travesas onde se divisa Cabana e Laxe. 

 

RUTAS 
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Rutas a pe: 

Camiño de Santiago a Fisterra: Fisterra sempre suscitou a curiosidade dos peregrinos, 
desexosos de coñecer o fin da terra, o lugar onde o sol desaparece da vista. Esta ruta 
en catro etapas une Compostela con Muxía pasando por Fisterra, completando unha 
especie de epílogo do Camiño de Santiago. Ao chegar á meta o peregrino recibirá a 
Fisterrá, que acredita a súa chegada ao fin da terra. 

PR-G70 Sendeiro Laxe-Punta Ínsua: A ruta parte da praza de Ramón Juega polo arco 
que se dirixe á rúa Real, continúa polo camiño do cemiterio e deixa o asfalto para 
dirixirse cara ao faro. Pouco a pouco o camiño convértese nunha senda rodeada de 
fieitos, silveiras e piñeiros no alto dos acantilados que permite observar a enseada de 
Laxe e, máis ao leste, a desembocadura do río Anllóns. Punta da Ola, Furna do Asno 
ou Punta do Boi son algunhas das formacións batidas por un mar embravecido que 
rodean o Monte da Insua cos seus 66 m de altura. De volta a Laxe, o camiño lévanos á 
ermida de Santa Rosa.  

 

PR-G114 Sendeiro Laxe-Traba: O mar é o protagonista desta ruta que se pode definir 
como unha fermosísima excursión pola costa de Laxe, Soesto e Traba. Partimos do 
paseo marítimo compartindo os seus primeiros cincocentos metros co PR-G 70, que 
finaliza en Punta Insua. Tras pasar as últimas casas do núcleo urbano e a Fonte de 
Arriba, recoméndase subir a contemplar as magníficas vistas que hai dende a capela de 
Santa Rosa. Dende aquí, seguimos por un camiño recuperado e protexido con postes 
de madeira que remonta ata o Alto de Cal do Castro, onde existe a posibilidade de subir 
ao Peñón do Castro para contemplar este tramo da Costa da Morte. A seguinte parada 
é na praia de Soesto, moi frecuentada polos surfistas e tamén pola xente que vén pasar 
o día. O noso itinerario, tras cruzar a ponte sobre o Rego de Soesto, segue o sollado de 
madeira cara á Punta Catasol, onde se poden observar, nos lastros do camiño, as 
rodeiras deixadas polos carros que outrora apañaban as algas para estercar os campos. 
Ao chegar á pequena praia de Arnado comeza un camiño largo que vén de Boaño; 
seguímolo nesta dirección ata a área recreativa de Campo de Almozarro, que se atopa 
moi preto das primeiras dunas da praia de Traba. Este tramo final, que percorre toda a 
praia polas dunas, discorre entre a estrada e o regato de Rego do Vao, ata cruzar por 
unha ponte de pedra e dirixirse finalmente á lagoa de Traba, onde remata o itinerario.  

 

PR-G142 Rota das Férvedas: A falla que forma a Depresión Meridiana, un dos 
accidentes xeográficos máis importantes de Galicia que se estende de Norte a Sur, 
divide as parroquias de Rus e Entrecruces en dúas partes: as denominadas «Alta» e 
«Baixa». Este fenómeno natural provocou a aparición de dous saltos de auga coñecidos 
como férvedas que lle dan nome a esta ruta. Partindo da Brea, tras cruzar a aldea de 
Carracedo, o sendeiro desvíase para visitar a Capela de Nosa Señora dos Remedios 
en Vivente. Nas proximidades da Pena hai dúas opcións: coller a variante que bordea o 
Monte da Peniqueira e se xunta novamente coa vía principal cerca de Betrís, ou 
continuar cara ao Coto do Castro para contemplar os restos arqueolóxicos do muro 
defensivo deste poboado galaico-romano. Descendemos cara á Férveda de Rus, tamén 
coñecida como de Ramil, á que se accede por unha derivación que apenas abandona 
o percorrido principal. Tras cruzar o Rego da Férveda, un sinal indica a presenza da 
igrexa barroca de Santa María de Rus. O camiño continúa por un bosque frondoso ata 
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chegar á Igrexa de San Xens de Entrecruces. A partir de aquí iníciase un forte ascenso 
ata encontrar o desvío á Férveda de Entrecruces, onde o río Outón salva 50 metros de 
desnivel e se poden contemplar os restos dunha pequena central hidroeléctrica que 
abastecía a Carballo a principios do S. XX. De volta á ruta principal, a poucos metros, 
atópase o final do percorrido na Capela de San Paio, de estilo gótico 

 

A Carballa-Dombate: Ruta pola contorna do municipio de Cabana de Bergantiños, 
combinando as vistas paisaxísticas coa visita a lugares de interese prehistórico como o 
dolmen de Dombate e o castro de Borneiro. Parte da ruta coincide cun itinerario habitual 
na mocidade de Eduardo Pondal, un dos máis relevantes poetas galegos e autor da 
letra do noso himno.  

Baio-Torres do Allo: Esta ruta parte de Baio e combina tramos urbanos con outros máis 
campestres. Igrexas, restos prehistóricos e robledales son algúns dos atractivos deste 
percorrido pola comarca de Terra de Soneira.  

Camelle-Laxe: Ruta que enlaza dúas típicas vilas mariñeiras, Camelle e Laxe, a través 
dun percorrido por afiados cantís, pero tamén por praias, dunas e lagoas: as dúas caras 
da Costa da Morte.  

Malpica-Santo Hadrián-Santiso: A vila mariñeira de Malpica é o punto de partida e 
chegada desta ruta, que camiña xunto ao mar ofrecendo privilexiadas vistas do espazo 
natural das illas Sisargas.  

Muxía-Monte Facho-Moraime: Esta ruta percorre a contorna da emblemática vila 
costeira de Muxía, camiñando primeiro por praias e dunas xunto ao mar e logo, subindo 
ao alto do monte Facho, para gozar das vistas da ría de Camariñas e do Cabo Touriñán.  

 

Rutas sobre rodas: 

Camiño de Santiago a Fisterra: Fisterra sempre suscitou a curiosidade dos peregrinos, 
desexosos de coñecer o fin da terra, o lugar onde o sol desaparece da vista. Esta ruta 
en catro etapas une Compostela con Muxía pasando por Fisterra, completando unha 
especie de epílogo do Camiño de Santiago. Ao chegar á meta o peregrino recibirá a 
Fisterrá, que acredita a súa chegada ao fin da terra.  

Carballo-Caión: Percorrido desde a capital de Bergantiños ata a vila mariñeira de Caión, 
con fermosas vistas dos extensos areais da costa carballesa e numerosas mostras de 
arte relixiosa.  

Ruta dos dólmenes: Percorrido polos monumentos megalíticos máis representativos da 
Costa da Morte.  

Ruta dos faros: Dúas etapas son necesarias para completar esta ruta que une Cabo 
Vilán e Fisterra seguindo a liña do litoral. Ao longo do percorrido atopamos as vilas 
costeiras máis representativas da Costa da Morte (Muxía, Camariñas e Fisterra) e os 
faros que iluminan as puntas máis occidentais da península Ibérica.  
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Ruta dos pazos: Partindo das torres do Allo, a Ruta dos Pazos penétrase en Zas e 
Vimianzo, dous municipios da comarca de Terra de Soneira, ricos en restos históricos e 
especialmente en casas señoriais. 

 

PRAIAS 

Cabana de Bergantiños: 

Praia da Urixeira: en Cesullas.  

Praia das Vacas: atopámola no lugar de Taboído, Canduas cunha lonxitude de 200m. 
Praia en forma de enseada, de area branca e fina. Situada nunha contorna virxe e illada, 
contigua á praia de Maseiras. É unha praia ventosa e de ondada moderada; convén ter 
precaución coa resaca en certos tipos de mareas. Ideal para gozar do sol e da auga nas 
inmediacións do monte de Taboído, unha abraiante paraxe natural. 

Praia de Maseiras: tamén en Taboído, Canduas. Praia de 180 metros de lonxitude en 
forma de media cuncha, situada nunha contorna virxe e illada, contigua á praia das 
Vacas. Composta de area branca e fina, é unha praia ventosa e con ondada moderada 
(ás veces forte). Ideal para gozar do sol e da auga na bonita paraxe natural do monte 
de Taboído. 

Praia de Rebordelo: no lugar de San Pedro, en Canduas. O areal mais grande de 
Cabana de Bergantiños con 210 metros de lonxitude. 

Praia de San Pedro: Tamén no lugar de San Pedro, Canduas, pero cunha lonxitude 
menor, de 155 metros e unha anchura de 25. 

Praia do Curro: en Cesullas.  

Praia do Pendón: en Taboído, Canduas. Minúscula cala en forma de media cuncha, 
situada nunha contorna virxe, illada e con acceso peonil, próxima ás praias das Vacas 
e de Maseiras. De area branca e fina, é unha pequena praia ventosa e cunha forte 
ondada, ideal para gozar do sol e do mar nun tranquilo e pouco masificada paraxe 
natural. 

 

Camariñas: 

Praia de Area Branca: cunha lonxitude de 140 e anchura de15 metros. 

Praia de Area da Vila: Praia de contorna urbana situada xunto ao casco urbano de 
Camariñas. Con forma de enseada e base de area de cor branca. Trátase dunha praia 
de augas tranquilas e moi protexida. É unha praia na que a cotío fondean embarcacións. 
Ten unha lonxitude de 200 e unha anchura de 100 metros. 

Praia de Area Longa: cunha lonxitude de 310 e anchura de 27 metros. 

Praia de Ariño: situada na Terra de Soneira, parroquia de Xaviña. Duchas, ramplas, 
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descenso discapacitados, sinalización estado do mar, servizo de limpeza diario e servizo 
de vixilancia, cunha lonxitude de 1160 e anchura de30 metros 

Praia de Arou: Situada en Camelle, praia de contorna urbana xa que se atopa no mesmo 
núcleo de Arou. Con forma de enseada e base de area de cor branca. Trátase dunha 
praia de augas tranquilas e pouco ventosa, o que facilita o baño. Ten unha lonxitude de 
130 e unha anchura de 455 metros. 

Praia de Balea: Conxunto de catro pequenas praias virxes: Reira, Area Longa, Balea e 
Pedrosa, de características moi similares situadas ao norte de Cabo Vilán. 

Praia de Camelle: Praia de contorna urbana, situada no porto de Camelle. Con forma 
de enseada e base de area de cor branca. Trátase dunha praia de augas tranquilas e 
pouco ventosa, o que facilita o baño. A pesar da proximidade do porto trátase dun areal 
no que habitualmente fondean as embarcacións. Lonxitude: 180 m e anchura: 105 m.  

Praia de Lingunde: Praia de contorna rústica. Con forma de enseada e base de area de 
cor branca. Trátase dunha praia de augas tranquilas e pouco ventosa, o que facilita o 
baño. Ten unha lonxitude de 100 e unha anchura de 15 metros. 

Praia de Lobeiras: Praia de contorna virxe con forma de enseada e base de area de cor 
branca. Trátase dunha praia de forte ondada e moi ventosa o que dificulta o baño. É 
unha praia moi empregada polos mariscadores da zona. Pódese considerar unha praia 
perigosa. Lonxitude: 240 m e anchura: 25 m.  

Praia de Pedrosa: Praia de contorna virxe e de difícil acceso. Con forma de enseada e 
base de area de cor branca. Trátase dunha praia de moita ondada e moi ventosa, o que 
fai que o baño na mesma sexa moi complicado. Ademais atópase moi illada. Lonxitude: 
190 m e anchura: 35 m. 

Praia de Reira: cunha lonxitude de 120 e anchura de 46 metros. 

Praia do Trece: Praia de contorna virxe. Con forma de enseada e base de area de cor 
branca. Trátase dunha praia de forte ondada e moi ventosa na que o baño pódese facer 
moi perigoso. Está illada e o seu acceso é difícil podendo facerse tan só a pé e con 
moita precaución. Ten unha lonxitude de 1250 e unha anchura de 25 metros. 

Praia Lago Norte: Praia de contorna virxe. Con forma de enseada e base de area de cor 
dourada. Trátase dunha praia de ondada moderada e ventosa. A policía local a patrulla 
durante o verán. Dispón dun pequeno porto no que os mariñeiros fondean as 
embarcacións. Lonxitude: 350 m e anchura: 20 m. 

Praia de Santa Mariña: cunha lonxitude de 70 e anchura de 25 metros. 

 

Carballo: 

Praia de Baldaio: Lonxitude: 4000 m. Anchura: 200 m. Composición: Area fina. 
Ocupación tempada estival: Alta. Grao de urbanización: Virxe 

Praia de Leira: Lonxitude: 1000 m. Anchura: 15 m. Composición: Area fina e rochas. 
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Ocupación tempada estival: Baixa. Grao de urbanización: Virxe 

Praia de Pedra do Sal: Lonxitude: 300 m. Anchura: 30 m. Composición: Area. Ocupación 
tempada estival: Media. Grao de urbanización: Semiurbana. 

Praia de Razo: Lonxitude: 800 m. Anchura: 30 m. Composición: Area fina. Ocupación 
tempada estival: Alta. Grao de urbanización: Semiurbana 

 

A Laracha: 

Praia de Caión: Esta fermosa praia do municipio da Laracha (é a 1ª praia da Costa da 
Morte) está situada nun lugar de gran beleza paisaxística, o núcleo urbano de Caión. 
Caracterízase polas súas augas limpas e tranquilas que se estenden ao longo do Paseo 
Marítimo dende Punta das Olas ata a Furna da Auga Redonda. Xa en anos anteriores 
obtivo o galardón de Bandeira Azul debido á boa calidade das súas augas e ao elevado 
número de servizos dos que dispón, xa que conta con todos os servizos propios dunha 
praia urbana: aseos e duchas, servizo de socorrismo, limpeza diaria mediante o sistema 
de recollida selectiva, zonas de aparcadoiro que se están ampliando cada ano, rampla 
de acceso a discapacitados/as, etc. Esta praia de augas tranquilas está moi concorrida 
en época estival non só polos veciños da Laracha e municipios limítrofes senón tamén 
por aquelas xentes que se desprazan desde toda Galicia ou polos turistas que gozan 
das súas vacacións neste encantador pobo, que é Caión. Non só é apta para tomar o 
sol e bañarse senón tamén para a práctica de deportes coma o fútbol-praia, o surf ou a 
realización de campionatos de natación. Conta cunha lonxitude de 800 m  

Praia Fluvial- Área Recreativa de Gábenlle: A praia fluvial atópase a 500 m. da capital 
municipal, A Laracha, a ambas marxes do Río Anllóns nun amplo espazo recuperado 
dende hai varios anos polo Concello. O grande atractivo paisaxístico e o elevado número 
de servizos dos que dispón, fai desta área recreativa un dos lugares máis concorridos 
do municipio en época estival e incluso ao longo do ano. Os principais servizos dos que 
dispón son: zona de merendeiros con mesas cubertas e descubertas, grellas, aseos e 
parque infantil a ambas marxes do Río Anllóns, fonte, zona de aparcadoiro, etc. A praia 
fluvial ten continuidade co Paseo Fluvial construído recentemente na marxe dereita do 
río Anllóns, dende Gabenlle ata O Formigueiro (parroquia de Vilaño), nunha lonxitude 
superior aos 2 quilómetros. Ao longo do Paseo Fluvial atopámonos cos muíños de auga, 
tan característicos da xeografía galega, os que aumentan a enorme beleza desta área 
recreativa. 

 

Laxe: 

Praia de Arnado: Está situada en Boaño (Traba). Ideal para os amantes do descanso e 
a tranquilidade, porque se trata dunha recollida cala duns 90 metros e area fina, cun 
pequeno embarcadoiro, que dá paso á praia de Traba. 

Praia de Laxe: Ao pé das casas, a gran praia de Laxe, aberta ao océano e cunha area 
fina e moi branca, deita as súas augas repousadas e limpas ao longo de case dous 
quilómetros de extensión. Está no mesmo centro urbano da vila de Laxe, e conta cos 
servizos propios dunha praia urbana: aparcadoiro, duchas, autobús, vixilancia, 
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pasarelas, ramplas de acceso a discapacitados, paseo marítimo, limpeza diaria, cruz 
vermella, sinalización do estado do mar, hostalería e restauración moi próximas á praia, 
etc. 

Praia de Soesto: Saíndo de Laxe cara Camariñas, atópase o agochado areal de Soesto, 
de reducidas dimensións (860 metros de extensión), máis retirado, máis tranquilo, de 
area fina e de augas mansas que rompen coa dureza da costa rochosa de mar aberto. 
Praia ideal para a práctica do surf. A última fin de semana de agosto ten lugar nas súas 
augas a celebración de probas deportivas pertencentes ao campionato de España. 

Praia de Traba: atopámola en Boaño (Traba). Rodeada por un inmenso areal, de case 
tres quilómetros de lonxitude, con dunas, marismas e unha lagoa infestada de lendas e 
de gran valor medioambiental. 

 

Malpica de Bergantiños: 

Praia de Area Maior: En forma de enseada, situada nunha contorna semiurbana, no lado 
oposto do porto de Malpica, na minúscula península que acolle ao núcleo pesqueiro. De 
area branca e fina, é unha praia ventosa e con forte ondada, propicia para os deportes 
náuticos, especialmente, para o surf. Con mal tempo presenta importante resaca. Ideal 
para gozar, ademais da praia, do ambiente dunha vila mariñeira coma Malpica de 
Bergantiños. Bandeira azul e acceso discapacitados. Lonxitude  500 m e anchura 75 m. 

Praia de Barizo: Lonxitude 210 m e anchura: 41 m.  

Praia de Beo: De branquísima area, é un dos atractivos da parroquia de Vilanova. 
Acceso en coche e a pé, fácil. Lonxitude 250 m e anchura: 39 m.  

Praia de Canido: Lonxitude 160 m e anchura: 10 m. 

Praia de Esteiro Xeiruga: Lonxitude 550 m e anchura: 45 m. 

Praia de Reixa Grande: Lonxitude 120 m e anchura: 3 m. 

Praia de Reixa Pequena: Lonxitude 120 m e anchura: 4 m. 

Praia de Riás: Lonxitude 1300 m e anchura: 15 m. 

Praia de San Miro: Lonxitude 140 m e anchura: 8 m. 

Praia de Seaia: En forma de enseada, con formacións dunares ao fondo. Posúe unha 
area branca moi fina, unha ondada moderada, cunha contorna sen urbanizar. É un lugar 
apropiado para a práctica do surf e a pesca deportiva. Con boas vistas das próximas 
Illas Sisargas. Lonxitude 290 m e anchura: 50 m. 

Muxía:  

Praia da Arnela: Lonxitude: 90 m.Anchura: 40 m. Composición: Area fina. Ocupación 
tempada estival: Baixa. Grao de urbanización: Virxe. 
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Praia da Cruz: Lonxitude: 130 m. Anchura: 80 m. Composición: Area fina. Ocupación 
tempada estival: Media. Grao de urbanización: Urbana. 

Praia das Raias: Lonxitude: 130 m. Anchura: 15 m. Composición: Area fina. Ocupación 
tempada estival: Baixa. Grao de urbanización: Virxe. 

Praia de Area Maior: Lonxitude: 630 m. Anchura: 30 m. Composición: Area fina. 
Ocupación tempada estival: Media.Grao de urbanización: Rústica. 

Praia de Barreira: Situada en Leis de Nemancos, ten unha lonxitude de 400 metros e 
unha anchura de 56 m. Composición: Area fina Ocupación tempada estival: Baixa. Grao 
de urbanización: Rústica 

Praia de Bourreiros: Lonxitude: 333 m. Anchura: 9 m. Composición: Area fina. 
Ocupación tempada estival: Media. Grao de urbanización: Virxe. 

Praia de Espiñeiro: Lonxitude: 320 m. Anchura: 12 m. Composición: Area fina. 
Ocupación tempada estival: Media. Grao de urbanización: Rústica. 

Praia de Lago: Lonxitude: 640 m. Anchura: 70 m. Composición: Area fina. Ocupación 
tempada estival: Media. Grao de urbanización: Rústica. 

Praia de Loureiros: Lonxitude: 225 m. Anchura: 7 m. Composición: Area fina. Ocupación 
tempada estival: Baixa. Grao de urbanización: Virxe. 

Praia de Lourido: Situada en Moraime ten unha lonxitude de 520 metros e unha anchura 
de 46 m. Composición: Area fina. Ocupación tempada estival: Baixa. Grao de 
urbanización: Virxe. 

Praia de Moreira: Lonxitude: 110 m. Anchura: 10 m. Composición: Area fina. Ocupación 
tempada estival: Baixa. Grao de urbanización: Virxe. 

Praia de Nemiña: Lonxitude: 1460 m. Anchura: 30 m. Composición: Area fina. 
Ocupación tempada estival: Baixa. Grao de urbanización: Rústica. 

Praia do Coto: Lonxitude: 50 m. Anchura: 7 m. Composición: Area fina. Ocupación 
tempada estival: Baixa. Grao de urbanización: Virxe. 

 

Ponteceso: 

Praia da Arnela: Lonxitude: 90 m. Anchura: 17 m. Composición: Area fina. Ocupación 
tempada estival: Media. Grao de urbanización: Urbana. 

Praia da Barda: Lonxitude: 900 m. Anchura: 13 m. Composición: Area fina. Ocupación 
tempada estival: Baixa.Grao de urbanización: Virxe. 

Praia da Barra do Medio: Lonxitude: 1070 m. Anchura: 30 m. Composición: Area fina. 
Ocupación tempada estival: Baixa. Grao de urbanización: Virxe. 

Praia da Ermida: Lonxitude: 250 m. Anchura: 36 m. Composición: Area fina. Ocupación 
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tempada estival: Media. Grao de urbanización: Rústica. 

Praia da Furna: Lonxitude: 80 m. Anchura: 5 m. Composición: Area fina. Ocupación 
tempada estival: Baixa. Grao de urbanización: Rústica. 

Praia de Balarés: Lonxitude: 375 m. Anchura: 32 m. Composición: Area fina. Ocupación 
tempada estival: Media. Grao de urbanización: Rústica. 

Praia de Morro: Lonxitude: 120 m. Anchura: 10 m. Composición: Area fina. Ocupación 
tempada estival: Baixa. Grao de urbanización: Rústica. 

Praia de Niñóns: Lonxitude: 170 m. Anchura: 10 m. Composición: Area fina. Ocupación 
tempada estival: Baixa. Grao de urbanización: Rústica. 

Praia de Osmo: Lonxitude: 170 m. Anchura: 10 m. Composición: Area fina. Ocupación 
tempada estival: Baixa. Grao de urbanización: Rústica. 
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Patrimonio cultural (material e 
inmaterial) 
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PATRIMONIO CULTURAL 

 

Introdución 

A Costa da Morte non se pode compreder sen a súa relación co mar e a vida mariñeira, 
a súa gastronomía, con produtos frescos de excelente calidade ou por ser testemuña 
de numerosos naufraxios ao longo da historia, xa que dende sempre foi paso obrigatorio 
e o máis perigoso para barcos de toda Europa nas súas rutas marítimas.  

En calquera pobo ou aldea, a nosa vista perderase no horizonte marítimo, onde morre 
o sol e podemos gozar da visión do mar no seu maior esplendor, xa estea calmo ou con 
tempestade, e sorprenderannos as diferenzas entre a marea alta e a baixa, que cambia 
unha mesma paisaxe en diferentes horas deixando ao descuberto impresionantes 
dunas ou vendo o mar embravecido azoutando aos faros e rochas con curiosas formas 
esculpidas pola erosión do mar e do vento. No mar veremos tamén estampas típicas da 
zona e que forman parte do seu encanto, como a imaxe das cruces nas rochas en 
memoria dos percebeiros falecidos, os mariscadores - na súa maioría mulleres - 
angazando nas dunas para extraer os tan apreciados bivalvos, e, nas vilas mariñeiras, 
os seus portos coas embarcacións típicas mariñeiras como as dornas ou as chalanas, 
as redes, as nasas, os homes con petos impermeables amarelos descargando o peixe 
a porto e as mulleres vendendo na lonxa ou traballando as redes. 

A continuación indicaremos algúns aspectos do noso patrimonio cultural: 

 

Fin do Camiño de Santiago 

Santiago de Compostela é a meta espiritual das peregrinación pero a Costa da Morte 
tamén é destino final do Camiño, e na nosa zona en Muxía, onde o peregrino chega o 
Santuario da Virxe da Barca e onde pode ver o ocaso do sol sobre a inmensidade do 
océano. 

 

Gastronomía  

A gastronomía da zona é coñecida polos seus produtos de excelente calidade, receitas 
típicas, que é un referente na cociña tradicional galega e se caracteriza por ser moi 
natural, sen ter moitos condimentos como salsas ou especias, xa que o produto en si 
ten un gran sabor. Se a cociña galega se asocia normalmente co peixe e o marisco, na 
zona que abrangue o GALP  Costa da Morte atopamos estes produtos marítimos da 
mellor calidade que nos deixarán un agradable frescor e sabor a mar no noso padal. É 
un feito que nas prazas de abastos das cidades galegas, sobre todo 
da Coruña e Santiago, o cliente galego que vai comprar marisco, pregunta ao peixeiro 
a procedencia do produto, comprando cunha maior satisfacción se é 
de Costa da Morte e, en ocasións, sendo este factor decisivo para a compra. Hai unha 
gran variedade de produtos, non só pesqueiros, e é difícil elixir que comer e onde en 
calquera dos concellos que nos encontremos; podemos falar do afamado  percebe do 
Roncudo por ter a súa marca rexistrada do Roncudo, nome do faro de Corme. Non 
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obstante, o percebe non é exclusivo do Roncudo, podendo encontralo en toda a zona, 
como a maioría dos produtos. Os apreciados berberechos e as ameixas encóntranse 
en gran parte na ría de Camariñas e no esteiro do río Anllóns, lugar de gran beleza onde 
tamén se captura a anguía, angula e lamprea. Se falamos de Muxía, pensaremos 
claramente no congro.  É famoso o pan de Carballo, onde hai unha gran tradición 
panadeira e, se pensamos nos nove concellos que percorreremos, veremos que o que 
menor superficie de costa ten é Vimianzo, polo tanto dedícanse máis á gandaría e no 
cal temos unha excepcional carne de vacún. A nivel xenérico, temos que falar sobre o 
afamado polbo, que é abundante en toda a zona e que se consume 
normalmente á feira, é dicir, cocido en pota de cobre, servido en pratos de madeira para 
absorber a auga, con sal, aceite de oliva e pemento. Pero tamén se pode tomar á 
prancha, guisado ou en empanada. 

Os mariscos da zona son moi variados, ademais do percebe, temos nécoras, centolas, 
bois, lumbrigantes, berberechos, ameixas, vieiras, zamburiñas, 
navallas, longueiróns, lagostas ou lubrigantes - que, segundo o dito popular o seu 
sabor se potencia durante os meses con "r". A súa elaboración é moi sinxela, 
simplemente cócense en auga cunhas follas de loureiro, pero tamén se poden preparar 
á prancha, como a lagosta, o longueirón ou a navalla, en arroces, como o bogabante, 
con rustridos como as vieiras ou as zamburiñas ou ben en salsa como as ameixas. 

A variedade de peixes é tan abundante que resulta difícil facer unha enumeración de 
todas as especies: rodaballo, linguado, mero, pescada, ollomol, abadexo, robaliza, 
pinto, maragota, sardiña e xurelo son as máis coñecidas. Un dos pratos máis típicos 
de peixe é a caldeirada, guiso de diferentes peixes que inventaron os propios homes do 
mar e en que se utilizan habitualmente o mero, o congro, a pescada, o pinto, 
a maragota ou o abadexo. Os peixes planos, como o rodaballo, ou o linguado, como 
mellor están é á prancha ou á brasa. As sardiñas asadas son moi típicas das festas e 
foliadas e dos peixes máis consumidos pola xente do mar, xa que as conservaban con 
sal e lles permitía dispoñer delas en calquera momento. Tamén se consumen 
en caldeirada ou en empanada, con masa de fariña de millo, outro dos produtos estrela 
da zona. 

Pero non só hai peixes de mar, senón que tamén atopamos fermosos coutos de pesca 
nos ríos Anllóns e Grande onde podemos pescar e preparar unhas boas troitas. 
Respecto ás carnes, a tenreira galega é famosa en toda a nación e nesta zona existen 
varias explotacións gandeiras especializadas na carne de vacún. Tamén existe unha 
raza autóctona de porco que se recuperou nos últimos anos, o porco celta. Un dos 
pratos de carne típicos é o churrasco, que veremos en numerosas parrilladas. Outras 
receitas tradicionais e que non podemos desaproveitar a oportunidade de catar son os 
calos, o lacón con grelos -verdura abundante na zona - e a carne de caza, segundo a 
época. Outros produtos destacables na cociña da zona son: a semente do liño, a 
pataca, considerada como a mellor de Europa, e a faba, exportada na súa maioría a 
Asturias, de onde se di "Asturias leva a fama e Costa da Morte a faba", aínda que tamén 
en Ponteceso se fai unha festa da fabada. Cando comamos na zona, veremos que en 
sobremesas tradicionais destacan as bicas, o queixo con marmeleiro e, no entroido, 
as filloas e as orellas. 

 

Cultura Castrexa 
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Non hai un concello na zona do GALP que non teña construcións megalíticas, onde 
destacan o Castro da Cidá e o Dolmen de Dombate en Cabana de Bergantiños.  A Costa 
da Morte tamén é coñecida por as súas lendas. Arredor dos lugares do megalitismo, 
sempre encontraremos alguén que nos falará dos “mouros”, seres mitolóxicos, tesouros 
e lugares encantados que forman parte da cultura popular. 

Hórreos 

Algo que tampouco falta no territorio son os hórreos, que na nosa zona soen ser de 
forma rectangular e que aínda seguen cumprindo a súa función de gardar o gran e 
colleita. Cabe destacar o hórreo de San Martiño de Ozón en Muxía duns 27 metros de 
lonxitude que o sitúa entre os máis grandes de Galicia. 

 

Olería  

Non se coñece con certeza a data na que se empeza a traballar o barro, pero sábese 
que no século XVI os oleiros de Buño realizaron as canalizacións da cidade 
da Coruña e que xa naquela época existía a tradición oleira e había un importante 
número de oleiros con grande experiencia. 

 A comezos de agosto celébrase "Mostra da Olería de Buño", catalogada como Festa 
de Galicia de Interese Turístico.  

 

Cultura da Pedra 

En toda a comarca, esta presente a pedra e cobra un especial significado no noso 
territorio; petroglifos, dolmens, castros,  pazos, incontables hórreos, cruceiros, pontes e 
mesmo na súa gastronomía, sendo un claro exemplo as filloas á pedra.  

Destacar as pedras santas no entorno do Santuario da Virxe da Barca, a Pedra de 
Abalar, a Pedra dos Cadrís, a do Namorados, o petroglifo A Pedra da Serpe en 
Ponteceso, a Pedra do Oso ou Os namorados de Reira, Os Penedos de Traba, entre 
moitas outras.  

Encaixe de Camariñas 

Xa dende finais do XV hai evidencia de que se facían encaixes na Costa da Morte. 
Este arte que non era exclusivo da Costa da Morte estivo a piques de desaparecer e 
nesta zona puido conservarse ata actualidade. Dende o ano 1991 celébrase A Mostra 
do Encaixe de Camariñas, certame comercial e cultural de ámbito internacional, 
declarado de Interese Turístico de Galicia. 
 
Este evento consegue dinamizar ao sector do encaixe, propiciando o uso do Encaixe 
de Camariñas non só no ámbito doméstico, se non tamén no sector do deseño e a 
moda. 

Naufraxios 
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A Costa da Morte é unha zona de intenso tráfico marítimo, pero a bravura das súas 
augas, os ventos, as correntes, os seus arrecifes semisomerxidos, as súas escarpadas 
costas e, ata mediados do século XIX, a falta de sinalización mariñeira, derivan en máis 
de 150 naufraxios contabilizados dende finais do século XVIII, dos cales, máis de 60, 
foron na Costa de entre Camelle e Camariñas, sendo o Punta do Boi - en Cabo Vilano - 
o punto máis fatídico.  

Neste punto tivo lugar en 1890 o naufraxio do Serpent, navío inglés que ía de Plymouth 
a Serra Leoa no que só houbo 3 superviventes dos 175 tripulantes. Coa axuda dos 
veciños creouse o "Cemiterio dos Ingleses"  

O autor Rafael Lema cifra en máis de 643 accidentes marítimos ocorridos na Costa da 
Morte, considerando a rexión como a de maior número de accidentes marítimos 
documentados do mundo. 

 

Secadoiros de Congro 

Antigamente a produción de congro seco era algo típico da Costa da Morte, como nos 
indican documentos de principios do século XVII. Este sistema de conservación foi 
desaparecendo quedando os únicos secadoiros en Muxía ,converténdose nos últimos 
secadoiros artesanais de congro de toda Europa. 
Estes secadoiros podémolos ver nas rochas, ao lado do paseo marítimo que nos 
conduce ao Santuario da Virxe da Barca e son unhas estruturas feitas de madeiros 
dispostos de forma vertical e horizontal chamadas "cabrias". Non sempre veremos os 
congros colgados nas "cabrias" xa que depende da tempada e do proceso que se estea 
a realizar, o cal é bastante laborioso. 
Antes de ser colgado, o congro debe ser "esmonifado" - que consiste en partir á metade 
a cabeza e perforala para colgalo -, aberto á metade, limpado en auga de mar, perforado 
- para que o vento pase a través dos orificios - e "envarado" - meténdolle unha cana 
entre os orificios para que quede totalmente estirado. 
Unha vez colgado, debe permanecer alí durante quince ou vinte días, estando sempre 
pendente da meteoroloxía xa que a humidade e a chuvia poden provocar mofo e 
botaríase a perder todo o traballo. 
O proceso final consiste en desenvarar o congro e prensalo para poñelos en fardos para 
enviar principalmente a Castela, Aragón e Cataluña. 
En Muxía a festa do congro realízase cada venres santo e prepárase unha carpa onde 
se poden degustar diversas receitas con congro, ao igual que nos establecementos da 
zona. 
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AS ROMERÍAS E FESTAS POPULARES 

MES NOME TIPO LUGAR DESCRIPCION CONCELLO 

Luns de Pascua Virxe do Monte Romaría Monte Farelo 

Procesión onde se leva a virxe dende o pobo ata a ermida dando tres voltas 

arredor desta. Dánselle ofrendas económicas e pídese polos mariñeiros e 

mozos que van ao servizo militar. Ao igual que en Brantuas (Ponteceso) hai 

tradición de voltear unha tella da capela para cambiar o vento. Camariñas 

Semana Santa Mostra do Encaixe Cultural Camariñas 

Certame de carácter internacional no que se exhibe este produto con 

desfiles e concursos durante tres días. Declarada de Interese Turístico de 

Galicia. Camariñas 

Sábado Semana 

Santa Angula Gastronómica Ponteceso 

O sábado de Semana Santa e a prezos populares, poderemos degustar este 

exquisito prato procedente das augas do río Anllons. Ponteceso 

Semana Santa Polbo Gastronómica Ponteceso 

Recentemente o concello de Ponteceso celebra esta festa de degustación 

do polbo e verbena que xa atrae centos de persoas. Ponteceso 

Venres Santo Congro Gastronómica Muxía 

Muxía é o único lugar de Europa onde se conservan secadoiros artesanais de 

congro, dado á súa gran tradición celébrase esta festividade. Muxía 

Primeiro sábado de 

Xuño Raxo Gastronómica Brantuas 

Degustación desta popular carne de porco adobada no Montel O Faro con 

orquestras e gaiteiros Ponteceso 
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A principios de Xullo 

Festa do Pan de A 

Brea Gastronómica Carballo 

Degustación do pan máis típico de Carballo acompañado de sardiñada, 

viño e verbena. Carballo 

23 Xuño San Xoan Patronal Carballo 

"Noite Meiga" que se celebra en toda a zona con cacharelas e sardiñadas, 

pero de especial interese en Carballo por ser San Xoan o seu patrón e cunha 

serie de eventos que duran varios días. Carballo 

Primeira semana de 

Xullo Asalto o Castelo Cultural Vimianzo 

É unha representación da rebelión irmandiña contra o feudalismo dos 

Moscoso na que un dos irmandiños tira frechas de lume e queima un 

dos Moscoso, representado por un boneco, para despois conseguir conseguir 

o castelo. Vimianzo 

Primeiro Domingo 

de Xullo Cereixa Gastronómica Leston/Paiosaco 

Festa popular de exaltación da cereixa que se celebra dende fai mais de 

dous séculos A Laracha 

9 de Xullo Faxía Gastronómica Carnés 

Declarada de Festa de Interese Turístico Galego. Con motivo do día 

dedicado a San Cristovo, teñen lugar varios días de celebracións nos que os 

protagonistas son os calos. Hai que comprar unha cunca para o viño e un 

prato - de olería de Buño, o resto é gratis. Vimianzo 

 

 

A principios de Xullo 

Percebe do 

Roncudo Gastronómica Corme Festa de gran popularidade polo afamado produto a degustar. Ponteceso 

16 de Xullo O Carmen Patronal 

Diferentes 

puertos 

Festividade na que os mariñeiros lle piden a súa patroa protección no mar, 

realízase unha procesión marítima e ofrendas florais ao mar en diferentes 

pobos, destacando Camariñas. Camariñas 
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Mediados de Xullo Rapa das Bestas Cultural A Valiña 

Os aloitadores réunense durante estas datas para sanear aos cabalos do 

monte e marcalos segundo o seu propietario, unha vez reunidos, báixanos do 

monte ata metelos nos curros, onde lles limpan as crinas e marcan o animal. Vimianzo 

20 de Xullo Santa Margarida Romería Montemaior 

Os devotos acoden á fonte de Santa Margarida a humedecerse o corpo coa 

súa auga milagrosa con fins curativos A Laracha 

Agosto Polbo Gastronómica Muxía Degustación de polbo e eventos folclóricos  

1 de Agosto 

Romaría San Fins 

de Castro Romaría Cesullas 

Declarada de Festa de Interese Turístico e característica polo chamado "Berro 

Seco" que realiza primeiro o sacerdote e posteriormente os romeiros ata tres 

veces. 

Cabana de 

Bergantiños 

14 - 17 de Agosto Festas de Laxe Romaría Laxe 

Festas patronais onde se fai honra cada día a: a Virxe da Milagrosa (14), 

Virxe Sta. Mª dá Atalaia (15), San Roque (16) e a Virxe do Came (17), cando 

se fai o "Simulacro do Naufraxio" Laxe 

Primeiro sábado de 

Agosto Mexillón Gastronómica Corme Festa de exaltación ao mexillón con motivo das bateas do porto de Corme. Ponteceso 

Primeira quincena 

de Agosto Olería de Buño Cultural Buño 

Durante a segunda semana de agosto, festa para con carácter expositivo, 

de venda e mostra dos traballos actuais e tradicionais da impresionante e 

variada olería local. 

Malpica de 

Bergantiños 

15 de Agosto Caldo de Riola Gastronómica Ponte do Porto 

Carne, corazón, riles, fabas, patacas, auga e sal compoñen este tradicional 

manxar desgustado antigamente por nobres, pero actualmente popular. Camariñas 

Finais Agosto Berberecho Gastronómica 

Imende 

(Baldaio) Co molusco desta inmensa lagoa elabóranse todo tipo de receitas. Carballo 
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Terceiro ou Cuarto 

fin de semana de 

Agosto Festa do Mar Patronal Malpica 

Realízanse diversidade de actividades festivas, pero a festa chega ao seu 

punto álxido o último domingo cando as embarcacións locais saen con 

decoracións florais en procesión ao mar para honrar a Virxe do Carme. 

Malpica de 

Bergantiños 

Segundo fin de 

semana de 

Setembro 

Nosa Señora da 

Barca Romaría Muxía 

Festa de grande importancia en toda a bisbarra e á que acode unha 

multitude de persoas durante varios días. Ademais da romaxe, hai verbena, 

xogos, atraccións e mercados. Muxía 

8 de Setembro 

Nosa Señora dos 

Milagres Romaría Caión 

Catalogada como Festa de Interese Turístico. Trasládase á virxe dende a 

igrexa do Socorro en Caión ata o Santuario dous Milagres, onde se lle dan 

ofrendas á virxe e se mollan coas augas milagrosas da fonte. A Laracha 

Primeiro domingo 

de Outubro Fabada Gastronómica Lestón 

Con motivo da recolección das primeiras colleitas, realízase esta festa 

dedicada á fabada A Laracha 

Último fin de 

semana de 

Outubro Fabas Gastronómica Ponteceso 

Degustación de fabada, empanada e polbo no "campo da feira" de Trabe e 

amenizada con música e actividades. Ponteceso 

Primeiro Venres 

despois do 3o de 

novembro O Roxón Gastronómica Golmar 

Festa de degustación dos Roxóns ou Roxóns con motivo da tradicional 

matanza do porco A Laracha 
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ARQUEOLOXÍA 

Cabana de Bergantiños:  

Castro Celta de Borneiro: Datado no 520 a. de C. Coñecido como "A Cidá". Trátase dun poboado 
de forma oval, rodeado de muros e fosos defensivos.  As escavacións permiten observar a parte 
baixa de numerosas casas. Posiblemente a entrada atopábase na parte alta da vivenda, impedindo 
deste xeito a entrada de animais salvaxes. 

Castro de Anido: Situado en Nantón, data do século V a.c., pero os seus restos case non se 
conservan, xa que enriba del construíuse un pazo. 

Castro de Anós: En Guisande, Anós. 

Castro de Beres: Situado en O Esto, dende o seu cumio observamos o Monte Neme e, ao oeste, 
o Monte do Faro. 

Castro de Corcoesto: En Corcoesto. 

Castro de San Fins: Situado en Cesullas. Data do século V a.c., e é de grandes dimensións. 
Construíuse unha ermida enriba del. 

Castro de Sinde: En Cánduas. Só se conservan as murallas. 

Castro do Folgoso: En Riobó. 

Castro do Piñeiro: En Anós. 

Dolmen de Dombate: Nunha pequena chaira no límite da bisbarra de Soneira, na que hai outros 
monumentos coma os de Pedra Cuberta e Casa dos Mouros, atópase o monumento megalítico de 
Dombate, moi próximo ao mar. 

Petroglífico da Piolla: En Nantón. Gravado rupestre composto por unha cazoleta central e sete 
furados pequenos que a circundan. No exterior destes furados hai dúas aberturas simétricas aos 
lados do conxunto e unha un pouco máis grande e apartada. 

 

Camariñas:  

Castro da Croa: O castro é un recinto fortificado dos poboamentos da Idade do Ferro en Galicia e 
que a cotío emprazábanse en lugares altos e de difícil acceso. Preto da aldea do mesmo nome, 
está situado no Monte da Croa. No seu estado actual, ruinoso, aprécianse a súa forma circular e 
a súa poderosa fortificación. Atópase profundamente alterado debido a dous camiños que se 
internan na coroa do castro, lugar no que se emprazaban as edificacións principais do poboado, e 
polas continuas accións agrícolas que removeron os extremos sur e oeste do depósito. 

Foxo dos Lobos: Construción formada por dúas paredes de pedra granítica que converxen nun 
furado circular, ou foxo. A súa utilización está asociada ás batidas levadas a cabo por un elevado 
número de persoas que provocarían a fuxida do lobo ata a zona comprendida entre as dúas 
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paredes, provocando finalmente a súa caída no foxo. Foxos deste tipo foron construídos dende ou 
século XVI. En Galicia non se utilizan dende hai máis de 100 anos. O Foxo dos Lobos de 
Camariñas atópase en proceso de reconstrución. 

Mámoa de Reira: A mámoa é un túmulo, unha acumulación artificial de terra e pedras levantada 
sobre un enterramento e que, nalgúns casos, pode conter no seu interior un dolmen. Este tipo de 
monumento funerario foi característico durante o período que abrangue entre o Neolítico e a Idade 
do Bronce. 

 

Carballo:  

Castro de Cances: Aséntase no medio dunha leira, cun terraplén con tres liñas defensivas. O 
conxunto recibe o nome de Bico de Castro. Atópase entre os lugares de Serantes do Medio e 
Serantes de Abaixo. 

Castro de Torre Pardiñas: Castro de pequenas dimensións situado en Razo. Presenta un forte 
sistema defensivo, o que fai supoñer que tivo esta función. 

Dolmen ´Pedra Moura´: Na parroquia de Aldemunde atopan os restos da ´Pedra Moura´, dolmen 
que se cre que foi construído por unha moura, personaxe galega irmá das mouras irlandesas, que 
trouxo as pedras na cabeza ao tempo que fiaba nunha rocha e daba de mamar a un neno. Preto 
da Pedra Moura, na parroquia de Sofán, atópanse os castros de Guntián e de Cotomil, que amosan 
parte dos muros de defensa. 

Ponte Lubiáns: Son poucos os restos de orixe romana que se conservan e dalgúns deles dubídase 
que sexan desta época, coma é o caso da Ponte Lubiáns, elevada sobre o río Rosende e entre os 
municipios de Carballo e Coristanco. 

A Laracha: 

Castro As Croas: En Erboedo. 

Castro da Condesa:En Lemaio. 

Castro de Condesuso: En Soandres. 

Castro de Lestón: En Lestón. 

Castro de Montesclaros: Situado en Vilaño. Destacan os materiais arqueolóxicos recollidos: 
cerámica castrexa e romana, e unha tesoira de rapar. 

Castro das Motas: En Vilaño. 

Castro de San Román: En Cabovilaño. 

Castro de Santa Baia: Emprazado en Soandres. Destaca pola súa situación estratéxica no alto 
dun monte escarpado, rodeado por un pequeno muro defensivo de cachote con parapetos. 
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Laxe:  

Fornela dos Mouros: Non temos novas de restos megalíticos en Laxe, pero na parroquia de San 
Simón de Nande, que limita coa de Traba polo leste, consérvase a anta coñecida como Fornela 
dos Mouros, situada na Costa do Aprazadoiro. Existen certas dúbidas de que esta construción, 
formada por tres chantos verticais e un cuberto, sexa un monumento megalítico, tanto polas 
reducidas dimensións como pola súa situación nun lugar pedregoso que dificulta os enterramentos, 
segundo manifesta Lema Suárez. 

Penedos de Traba: O espazo natural das dunas e a lagoa complétase co sendeiro costeiro ata 
Camelle e cos montañosos Penedos de Traba, procesión de rochas zoomórficas nas que certos 
investigadores localizan as Aras Sistianas de sacrificios rituais, descritas polos xeógrafos do s.II 
Plinio e Ptolomeo.  A abraiante paraxe deste bosque de pedra é obxecto de varias lendas sobre a 
súa orixe e antigos habitantes. 

Recinto castrense da Torre da Moa: Antón Rodríguez Casal, na Carta arqueolóxica do partido 
xudicial de Carballo (1975), infórmanos dun recinto castrense no alto da Torre da Moa, con 
defensas naturais e cunha terraza cara ao poñente, na que se observan dous lenzos de muros 
que poderían corresponder a unha construción medieval. Alude tamén á abundancia de cerámica 
tardorromana e medieval. 

 

Malpica de Bargantiños: 

Castro de Brión: Na parroquia de Leiolio. 

Dolmen Pedra da Arca: Xigantesco dolmen próximo á aldea de Folgueira, tamén chamado Oratorio 
e Obradoiro.  Está integrado por sete enormes pedras cravadas na terra de forma irregular e 
descolocadas. Distínguense algúns petroglifos nas caras exteriores dos bloques graníticos. O 
corredor de entrada oriéntase cara o Leste. 

 

Ponteceso:  

Castro da Coteleira: En San Martiño de Cores. 

Castro da Illa da Estrela:En Santo Adrián de Corme-Aldea. 

Castro de Anllóns: En San Fiz de Anllóns. 

Castro de Cerezo: En San Tirso de Cospindo. 

Castro de Cores: En San Martiño de Cores. 

Castro de Lestimoño: En San Vicente da Graña. 

Castro de Nemeño: En Santo Tomé de Nemeño. 
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Castro de Niñóns: En San Xoán de Niñóns. 

Castro de Tallo: En Santo Andrés de Tallo. 

Castro de Xornes: En San Xoán de Xornes. 

Castro do Monte do Castro - A Barda: En Santo Adrián de Corme - Aldea. 

Mámoa das Gándaras: En San Xulián de Brantuas. 

Mámoa das Modias: En Santo Tomé de Nemeño. 

Mámoa de Monte das Minas: En Santo Andrés de Tallo. 

Mámoa de Pardiñas: En Santo Andrés de Tallo. 

Mámoa de Vilasuso:  En Santo Andrés de Tallo. 

Mámoa do Monte dos Regados: En San Xoán de Xornes. 

Mámoa do Monte Espiño: En San Xoán de Xornes. 

Mámoa do Monte Faro: En San Xulián de Brantuas. 

Mámoa dos Torrados: En San Martiño de Cores. 

Mámoas de Monte Carballa: En San Tirso de Cospindo. 

Mámoas de Monte Lamoso: En Santo Andrés de Tallo. 

Pedra da Serpe: Pouco antes de chegar á vila de Corme hai unha estrada a man esquerda que se 
dirixe á praia da Ermida e á aldea de Gondomil, onde se atopa a coñecida Pedra da Serpe. 

 

Vimianzo:  

Casota de Freáns: Cronoloxía: 2500-2000 a.C. Tamén denominado ´Caseta dos Mouros´. Trátase 
dun dolmen ao que se accede por un camiño que parte da estrada que vai a Santiago de 
Compostela e atravesa o conxunto de casas que conforma a aldea de Berdoias. Pola forma, a 
ausencia de corredor e a estrutura tumular, forma parte do grupo das arcas megalíticas, 
antecesoras das cistas da Idade do Bronce. Nas paredes aprécianse gravados en forma de 
pequenas covas e tamén de cruces.  

Castro das Barreiras: Situado case á saída do núcleo de Vimianzo, na marxe esquerda da C-552 
dirección A Coruña-Fisterra. Trátase dun recinto castrexo fortificado rodeado por unha muralla 
construída con terra e por un foso que servía de elemento defensivo aos habitantes do castro. 
Dende alí pódese ver o Monte Faro, que con 448 metros de altitude é o punto máis alto do Concello. 
Chama a atención a súa situación nun val, cando este tipo de asentamentos adoitaba aproveitar 
elevacións do terreo ou ladeiras de montañas, lugares máis sinxelos de defender en caso de 
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ataque. 

Dolmen da Mina: Cronoloxía: 4000-3000 a.C. Atopámolo na parroquia de Carantoña. Trátase 
dunha mámoa profanada, pois no 1936 foi obxecto de escavacións clandestinas realizadas por 
buscadores de tesouros. O mal estado deste túmulo pódenos servir para comprender na práctica 
a integración da anta no corpo da mámoa. 

Dolmen de Pedra Cuberta: Cronoloxía: 4000-3000 a.C. Atopámolo na parroquia de Treos. Trátase 
dun dos monumentos megalíticos mellor coñecidos de Galicia grazas aos estudos que os 
arqueólogos alemáns Georg e Vera Leisner fixeron nos anos 30 sobre a decoración pictórica do 
corredor. Esta decoración está formada por debuxos de cor negra e vermella sobre fondo branco 
utilizado a xeito de imprimación, así como por representacións serpentiformes, onduladas, 
pequenos ídolos e círculos concéntricos. Descoñécese o significado exacto destas 
representacións. Nas excavacións dos Leisner atopáronse ademais dúas pequenas machadas de 
pedra. 

Dolmen Pedra da Arca ou ́ Casa das Mouras´: Cronoloxía: 4000-3000 a.C Na parroquia de Baíñas. 
Encadrada nunha gran mámoa de 28 x 30 metros. Nunha das paredes da cámara aparecen 
pegadas de gravados en forma de ´U´ ou ´V´ e tamén hai restos de pintura (manchas de cor 
vermella). É unha das antas máis grandes de Galicia tanto polo volume das lousas como pola 
amplitude do diámetro da súa mámoa. A tapa de cubrición pesa doce toneladas.. 

Dolmen Pedra da Lebre: Cronoloxía: 4000-3000 a.C. Na parroquia de Serramo. Estamos ante un 
dolmen de grandes proporcións. Tipolóxicamente pertence ó grupo dos monumentos de cámara 
poligonal e corredor corto. O grosor medio das grandes pedras está por enriba dos 70 cm. 

Dolmen Pedra Moura: Cronoloxía: 4000-3000 a.C. Na parroquia de Serramo. A anta sitúase no 
centro dunha mámoa duns 15 metros de diámetro. Presenta pegadas de pintura no inicio do 
corredor. 

Necrópole suevo-romana de Tines. Atopámola en Tines, un importante lugar histórico a xuzgar 
polos camiños que o percorreron na Antigüedade (o que viña de Zas e Villar con dirección a 
Vimianzo e o de Baíñas con dirección a Baio), e polos restos arqueolóxicos atopados no adro da 
igrexa e nos terreos lindantes. Estamos fronte unha importantísima necrópole suevo-romana, con 
enterramentos datados dende o século I ao VIII d.C. 

A necrópole foi descuberta casualmente durante a construción duns panteóns e o traslado da 
chamada ´Ermida Vella´ ao templo parroquial. Foi o investigador Manuel Chamoso Lamas quen 
realizou a única e parcial excavación da necrópole de Tines no ano 1951. Este estudoso puido 
comprobar que, ademais da necrópole, moi probablemente houbo nese lugar unha vila romana 
con catro salas, pórtico e hipocausto. 

En Tines atopouse tamén a coñecida como estela funeraria de Victorino, da época tardorromana, 
na que se pode distinguir un rostro humano toscamente gravado (unhas simples incisións que 
representan as cellas, os ollos e o nariz) e na parte inferior pódese ler: VICTORI/NVS/IN 
PACE/ANNORV/MLXX. Hai estudosos que consideran que se trata da primeira mostra epigráfica 
cristiana de Galicia, datable a finais do século IV ou comezos do V. Hoxe en día, a estrela de 
Victorino consérvase no Museo Arqueolóxico de A Coruña. 

Ningún estudoso dubida da importancia do descubrimiento da necrópole de Tines, pero os restos 



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

 

117 

atopados durante as excavacións dos anos 50 quedaron completamente abandonados no propio 
adro da igrexa, sen ningunha clase de protección por parte das autoridades. 

Petroglifos de Pedrouzo: En Berdoias. 

 

MUSEOS 

 

Museo do Liño de Cabana de Bergantiños: 

Neste espazo exhíbense as ferramentas utilizadas de vello para tratar o liño e pódense tamén 
contemplar moitas pezas tecidas con este material: colchas, sabas, panos... 

 

Arquivo Histórico da Pesca de Caión: 

O Arquivo da Pesca é unha iniciativa impulsada pola Confraría de Pescadores de Caión para a 
recuperación e posta en valor do seu arquivo histórico. 

Aquí dá a coñecer a historia da vila mariñeira de Caión, facendo un percorrido por diferentes 
épocas a través dunha exposición permanente aberta ao público. 

O Arquivo atópase nun edificio singular, literalmente integrado no mar, que alberga o arquivo 
histórico, a exposición permanente e un espazo para actividades, ademais da propia sede da 
Confraría de Pescadores. 

 

Este proxecto foi financiado no programa 2007-2013 do Grupo de Acción Costeira Costa da Morte 

 

MAN: Mar, Arte e Natureza. Camelle. 

 

É unha iniciativa promovida polo Concello de Camariñas que dispón dunha parte expositiva no 
Museo de Man e outra que percorre a Vila de Camelle a través dos distintos puntos de interese da 
obra e vida do autor. 

É un proxecto que desenvolve un produto turístico enraizado na comunidade costeira local, en 
Camelle, mediante a posta en valor e recuperación do legado artístico de Manfred Gnädinger, 
coñecido por todos como Man de Camelle, e que na súa maioría se realizou na contorna do porto 
desta localidade. 

O autor e a súa obra fixeron coñecida no mundo enteiro á vila de Camelle, ata tal punto que é 



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

 

118 

prácticamente imposible atopar na rede información deste lugar na que non se faga referencia a 
Man, e viceversa. A posta en valor e a recuperación do legado de Man, tamén o é, por extensión 
do porto de Camelle e a súa contorna, nos que Man non só creou, senón que convertíu no seu 
fogar e no seu propio proxecto museístico espontáneo. 

 

O traballo que Man realizou ao longo dos anos nas inmediacións do espigón de Camelle quedou 
debastado por mor do vandalismo e das últimas catástrofes climatolóxicas da zona. A obra que 
persiste actualmente no xardín-museo, único xardín mariño de esculturas no mundo, non 
representa o seu estado orixinal; a simulación dixital en 3D do que era esta singular obra ofertaría 
ao visitante a posibilidade de visionado, a través dos seus aparatos smart, da recuperación do 
estado ideal das pezas que compoñían este conxunto, e proporcionaría acceso ás súas 
características a través da realidade aumentada. 

www.mandecamelle.com 

Este proxecto foi financiado no programa 2007-2013 do Grupo de Acción Costeira Costa da Morte 

 

Museo do Mar. Laxe: 

 

Situado na antiga Casa Cuartel da Garda Civil, un edificio en plena zona histórica de Laxe. Consta 
de catro plantas, onde se poden ver historias de persoeiros ilustres do lugar, mapas antigos, 
fotografías antigas das xentes de Laxe, maquetas de embarcacións e diversos obxectos 
relacionados coa vida na Costa da Morte. 

 

Museo do Encaixe: 

A iniciativa municipal de crear unha entidade museística en Camariñas dedicada ao encaixe de 
palillos foi a resposta a unha serie de necesidades derivadas da grande riqueza en patrimonio 
etnográfico con que conta este municipio e, en xeral, a bisbarra de Soneira. 

 

Museo Etnográfico de Camariñas: 

Este museo foi creado por iniciativa veciñal e aberto ao público o día 1 de abril de 1997. O seu fin 
primordial é amosar a cultura etnográfica da zona e o seu ámbito territorial e comarcal.  

 

Museo de Bergantiños: 

O Museo de Bergantiños na actualidade é un Centro de Interpretación Turística da Costa da Morte, 
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que ofrece ademais, dun xeito dinámico e didáctico, unha visión global do medio natural, cultural 
e económico de Carballo e da Costa da Morte. 

Recolle unha interesante colección etnográfica con diferentes áreas temáticas: espazo xeográfico, 
auga, monte, relixiosidade, produtos da terra, etc. 

 

Pazo da Cultura: 

Centro cultural e multiusos que na actualidade alberga un Teatro-Auditorio (sede do Festival 
Internacional de Teatro de Carballo), o Conservatorio Profesional de Música, sala de exposicións 
e unha área para a Terceira Idade. 

 

Eco Museo Forno do Forte: 

O conxunto etnográfico do Forno do Forte recuperado pola Deputación Provincial de A Coruña 
mergúllanos na vida dos xornaleiros agrícolas que alternaban as súas tarefas coa produción de 
cacharros de barro.  

Atópase no Concello de Malpica e alberga un antigo forno mancomunado no que se coce barro 
durante a Mostra de Olería que se celebra en agosto. 

 

Museo Urbano Lugrís: 

A obra mural do pintor surrealista coruñés Urbano Lugrís, situada na Casa do Pescador da vila 
mariñeira de Malpica. 

 

Museo Fotográfico de Ramón Caamaño: 

Ramón Caamaño nace en 1908 en Muxía e iníciase na fotografía no 1925, desenvolvendo ou seu 
labor nas diferentes vilas e aldeas da Costa da Morte; mariñeiros, campesiños, naufraxios, 
paisaxes, romarías...foron os temas máis abordados por este popular retratista e paisaxista. 

 

Museo de Artesanía ao Vivo: 

Atópase en Vimianzo. Nas súas instalacións pódense ver demostracións en vivo de artesáns 
(encaixe de bolillos, liño, coiro, cantería, cestería, sombreiros de palla, prata e azabache, barro, 
maquetas de barcos). A entrada é gratuíta. 
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PROXECTOS DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA, PROMOCIÓN DO TERRITORIO E CULTURA 
DO MAR FINANCIADOS NO PROGRAMA 2007-2013 

 

A Laracha 

Mar de Caión: Proxecto promovido polo Concello de A Laracha, ten como principal cometido 
promover e dar a coñecer os recursos vencellados ao mundo e á cultura mariñeira e ao coidado 
do entorno natural de Caión. 

As diferentes actividades que se contemplan, crear unha marca, “Mar de Caión” e dotala de 
diferentes elementos de promoción entre os que destacan a páxina web www.mardecaion.com 
e redes sociais, o deseño dunha imaxe propia, a gravación de material audiovisual promocional, a 
creación dunha rede de hostaleiros e rutas interpretadas, pantallas informativas e sinalización. 

Senda Azul en Caión: A senda coincide co tramo de paseo marítimo dende a Praza Eduardo Vila 
Fano, bordea toda a Praia e chega ata o rego Figueirido 

 

Carballo 

Plan de Dinamización Ecoturismo Razo-Baldaio: Proxecto promovido polo Concello de 
Carballo, inclúe a elaboración de contidos multimedia e dun roteiro mediante códigos QR, así como 
diversas accións formativas en turismo mariñeiro e obradoiros de emprendemento.  

 

Malpica de Bergantiños 

Malpica. “O Mar de Sisargas”: Proxecto promovido polo Concello de Malpica de Bergantiños, ten 
característica principal aproveitar os propios recursos endóxenos e os recursos naturais da vila 
dun xeito sostible reorientando as actividades primarias cara o servizo turístico. As novas 
tecnoloxías xogaron un papel fundamental neste proxecto, dunha moderna ferramenta TIC 
(http://malpica.mobi/) a través da cal podemos recorrer os principais puntos de interese da vila. 
Ademais, buscouse fomentar a cooperación e a participación de todos aqueles actores sociais 
implicados no proxecto e crear unha rede profesional que, baixo unha marca paraugas, puideran 
unificar criterios de calidade e atención ao público. 

https://www.facebook.com/mardesisargas 

 

Ponteceso 

Ponteceso. Os Camiños do Mar: Proxecto promovido polo Concello invita ao viaxeiro a gozar da 
súa visita a Ponteceso dun xeito experiencial, achegándose ao territorio e indo máis aló da 
gastronomía, das praias ou da contemplación da paisaxe. A través de dúas rutas (Camiño da 
Ribeira e Pondalina) sinalizadas e xeolocalizadas mediante unha trintena de paneis interactivos, o 
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visitante descobre a interesante relación do municipio co mar, co transporte marítimo, coa cultura 
mariñeira e coa contorna que rodea ao litoral pontecesán sen guías presenciais, só utillizando un 
teléfono intelixente ou smartphone. 

www.caminosdomar.com 

 

Cabana de Bergantiños 

Aquasol: Promovido polo Concello de Cabana de Bergantiños, nace para valorizar o entorno 
costeiro de Navaliños, a creación de piscina natural, alimentada con auga quente sobrante do 
polideportivo, mirador e parque público. Trátase da creación dun espazo tematizado ao mar nun 
entorno natural ao borde da ría, na desembocadura do Anllóns. 

Senda Borde Litoral Orixeira-O Curro. Esteiro do Anllóns: Ubicado na praia de A Orixeira, onde 
comeza a senda fluvial da desembocadura do Rio Anllóns e remata na praia de O Curro. Este 
espacio natural  encóntrase na marxe da Rede Natura 2000 e Lugar de Importancia Comunitaria 
Costa da Morte no Estuario del Anllóns. 

Escola de Vela e Mirador. Cabana de Bergantiños: Trátase dun edificio singular, antigo 
aserradoiro, na localidade de Cánduas, rehabilitado para escola de vela e mirador de observación 
da desembocadura do Río Anllóns, dunas de Monte Branco, flora e fauna. Tamén dispón de sala 
multiusos e sala de degustación para acoller a grupos, realizar exposicións, presentacións e cociña 
en vivo dos produtos da zona, etc.  

 

Vimianzo 

Do Mar á Terra: Vimianzo é un punto de encontro entre a terra e o mar, con fondos alicerces na 
historia e no tempo. Pazos, castros, dolmens e o seu castelo falan dunha terra onde se saborea o 
mar, onde dende tempos antigos houbo intercambio entre a tradición mariñeira e os sabores do 
campo: unha fusión galega de mar e terra. 

Este proxecto promovido polo Concello de Vimianzo,  que pretenden engadir valor, ordenar 
recursos, crear redes e diferenciar a Costa da Morte con instrumentos que dinamicen a economía, 
impulsen a mellora competitiva e favorezan un espacio axeitado para o emprendemento.  

www.domaraterra.com 

 

Camariñas 

Área Recreativa O Ariño: Trátase dunha zona de interpretación da cultura marisqueira, espazo 
de ocio e merendeiro no entorno da praia do Ariño. No Ariño, as mariscadoras de Camariñas 
desenvolven unha parte importante do seu traballo de recolección e cría de moluscos, 
principalmente ameixa e berberecho. Dende aquí parte unha ruta de senderismo  que percorre a 
Península da Insua. 
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Plan de Dinamización Sitio de Interese Turístico Cabo Vilán. “Camariñas. O Mar Todo”: 
Proxecto promovido polo Concello de Camariñas. É unha iniciativa enfocada ao desenvolvemento 
dun produto turístico unido ao mar, á dinamización da vila e do sector turístico para ofertar un 
mellor servizo e ser un destino máis atractivo e cohesionado. 

www.turismocamarinas.net/el-proyecto 

 

Muxía 

Muxía Camiñando Cara o Mar:  É unha acción de dinamización turística promovida polo Concello 
de Muxía para dar coñecer Muxía como un destino de turismo experiencial arredor dos recursos 
mariños que pretende poñer en valor o turismo, a gastronomía, os recursos locais náuticos-
recrativos, culturais e a biodiversidade da zona de Muxía. 

A Costa da Morte sempre foi inicio ou fin de rutas. Máis aló das pegadas que deixamos no camiño, 
Muxía é comezo e remate de experiencias que transcenden ao humano e ao divino.   Muxía recibiu 
e recibe a innumerables viaxeiros que bican o Atlántico neste punto da Costa da Morte. Moitos, a 
inmensa maioría, permanecen no anonimato como cada unha das ondas que baten na punta da 
Buitra ou desaparecen na furna da Buserana. A todos eles, a todos vós, queremos darvos a 
benvida no novo espazo de recepción de visitantes situado xusto na entrada de Muxía, no 
Miradoiro da Cruz. 

Unha fermosa panorámica da vila e das praias bañadas pola ría de Muxía – Camariñas 
acompañaravos mentres coñecedes os contidos do proxecto “Muxía. Camiñando cara ó mar”. Este 
é un gran contedor acristalado –construído co materiais sostibles- no que, antes de experimentar 
todo o que vos ofrece este pobo mariñeiro, os visitantes podedes coñecer as claves da riqueza 
natural, paisaxística, marítima e gastronómica deste territorio de solpores eternos. Entre eles, o de 
cabo Touriñán onde dúas veces ao ano se ve afundirse no Atlántico o último raio de sol da Europa 
occidental. 

Neste espazo de recepción de visitantes tamén poderedes coñecer as tres rutas sensoriais que 
percorren o litoral do concello coa axuda das novas tecnoloxías. Ao longo dos tres itinerarios hai 
colocadas unha vintena de códigos QR que conducen directamente á nosa páxina web, dando 
acceso a información multimedia que vos axudarán a interpretar o que vedes con só usar un 
teléfono intelixente (Smartphone). 

www.caminandocaraomar.com 
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Metodoloxía de traballo.  

Para a realización do diagnóstico do GALP Costa da Morte, tense recurrido a dous tipos de fontes 
de información: 

 Fontes de información primaria: 

Técnicas de investigación cualitativas 

Durante os meses de maio e xuño realizáronse diferentes grupos de traballo cos membros do 
actual GALP 3, co obxectivo de facer unha recollida de datos acerca da percepción que os 
propios membros do GALP 3 teñen acerca das súas feblezas e fortalezas. Dos datos obtidos, 
xunto cun primeiro achegamento aos datos estat´siticos da zona, fíxose un grupo final de 
validación do diagnóstico, que incluisuse na solicitude presentada en xullo de 2015. 

Así mesmo, enviáronse cuestionarios semi-estruturados aos socios do GALP 3 que no 
acudiron ás mesas participativas para poder ocntar tamén coa súa opición acercad das 
necesidades percibidas para o período 2007-2013. 

Por último, durante o mes de novembro enviouse un cuestionario semi-estruturado  final para 
refinar o diagnóstico a todos os membros do GALP 3 a través de Google formualrios, do que 
se obtiveron un total de 28 respostas. 

 Fontes de información secundaria: 

Fontes cualitativas. 

Examinaronse fontes primarias de carácter turísitico, histórico e patrimonial.Así mesmo, 
recurriuse a fontes primarias de carácter medioambiental (web da UE e do CMATI) para a 
obtención de datos sobre os recursos ambientais da zona. 

Fontes cuantitativas: recopilación de datos e tratamento 

A maioría dos datos estatísticos nos que se basea o diagnóstico están recollidos do IGE, e moi 
minoritariamente do INE. 

Alí onde foi posible, recollense os datos da serie temporal 2008-2013 ou 2008-2014, por 
corresponder dunha forma máis realista ao período de execución dos proxectos promovidos 
polo GAC 3 no período de programación 2007-2013. Cando no foi posible, recurriuse ao dato 
temporal máis cercano ao último ano natural rematado (2014) e a comparación co ano 
inmediatamente anterior. 

As series temporais tratáronse en termos de comparación da variación internaual entre o último 
e o primeiro ano da serie temporal como fórmula para ofrecer información comparable e 
estandarizada. 

Así mesmo, a información foi desagregada a nivel municipal sempre que foi posible, e 
comparada co conxunto da provincia e da Comunidade Autónoma alí onde a comparación era 
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pertinente por amosar diferenzas significativas. A necesidade e idoneidade de amosar a 
información a nivel municipal ten determinado a elección (en bastantes casos) das variables a 
analizar (este é especialmente o caso dos datos de paro en termos absolutos). 

A información sobre capturas e buques provén dos Anuarios de Pesca de Galicia e, de forma 
máis xeral, da Plataforma Tecnolóxica da Pesca. 

A información estatística bruta utilizada para a realización deste diagnóstico axúntase como 
anexo dixital a esta EDLP. 

Por último, os mapas utilizadas proveñen dos visores oficiais ofrecidos por diferentes 
organismos públicos, en concreto: 

 Ministerio de Fomento 
 Consellería de Medio Ambiente 
 Consellería de Infraestruturas 
 UE, Unidade Life, DG Environment. 

 

Documentos obrantes no GAC Costa da Morte 

 Programa Estrátexico Zonal (PEZ) do GAC Costa da Morte 2007-2013 

 Libro “Gac Costa da Morte Destino Gastronómico”. 2010. Estefanía Fernández Delgado. 
Miguel García Silvarredonda. 

 Libro “Costa da Morte. Un País de Sueños y Naufragios”.2011.  Rafael Lema Mouzo 

Recursos web 

www.turgalicia.es  

www.arquivodapesca.org  

www.mandecamelle.com 

www.mardecaion.com 

www.carballo.org/turismo 

https://www.facebook.com/mardesisargas 

www.caminosdomar.com 

www.domaraterra.com 

www.turismocamarinas.net 

www.caminandocaraomar.com 

http://www.turgalicia.es/
http://www.arquivodapesca.org/
http://www.mandecamelle.com/
http://www.mardecaion.com/
http://www.carballo.org/turismo
https://www.facebook.com/mardesisargas
http://www.caminosdomar.com/
http://www.domaraterra.com/
http://www.turismocamarinas.net/
http://www.caminandocaraomar.com/
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3.2 Diagnóstico da zona pesqueira (Análise DAFO) e delimitación das 
principais necesidades do territorio 

 

 
 Metodoloxía DAFO,  

 Fortalezas Debilidades 

Análise interna 

a) Caracterizacion do 
Territorio 

1. Patrimonio marítimo (12 
portos e 7 lonxas) 

2. Patrimonio natural 
escasamente alterado (2 LICS, 
1 ZEPA) 

3. Sentimento identitario coa 
actividade marítima. 

b) Demografía e 

Poboación 

Non hai fortalezas destacables 

c) Mercado de traballo 

1. O nº absoluto de contratos só 
se reduciu en 245. 

2. Conversión a indefinidos no 
sector primario subiu do 1% 
ao 10%. 

3. Incremento no número de 
contratos no sector primario 
(de 53 a 70 en 1 ano). 

4. Se fan más contratos a 
mulleres que a homes (+8% Vs 
-3% de variación no período 
analizado). 

d) Actividade económica e 

Tecido Empresarial 

1. Numero importante de 
empresas relacionadas co 
sector pesqueiro e 
marisqueiro. 

2. A baixa no nº de empresas é 
porcentualmente menor que 
no resto de Galicia (-16% VS 
20%). 

a) Caracterizacion do 
Territorio 

1. Comunicación terrestres 
deficientes. 

2. Escaseza de transporte 
público. 

3. Falta de cohesión da zona en 
termos infraestructurais: só 
existe unha vía de alta 
capacidade. 

4. Certo desequilibrio territorial 
actuando Carballo como polo 
(e núcleo de aseguramento de 
certos servizos básicos 
 

b) Demografía e 

Poboación 

1. Perda continua de poboación 
(-5,5%). 

2. Perdas de poboación 
especialmente acusadas no 
grupo comprendido entre os 
16 e os 64 anos. 

3. Baixa densidade de 
poboación, e desequilibrios 
internos notables. 

4. Perda estimada de poboación 
para o 2024: -14%. 

5. Diminución drástica da 
capacidade de recambio da 
poboación: -26% 

c) Mercado de traballo 

1. Incremento do 
desemprego 
especialmente acusado 
entre homes (+80% nos 
períodos analizados); 
inferior ao porcentaxe 
para a CA. 



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

 

126 

 

 

 

e) Incidencia do sector do 

Mar 

1. Forte identidade e cultura 

mariñeira. 

2. Importante dotación de 

infraestruturas portuarias 

 

f) Turismo 

1. Incremento forte da 

capacidade hostaleira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alto paro relativo no 
sector primario, 
especialmente nas 
localidades máis 
mariñeiras (Camariñas, 
Malpica e Muxía). 

 

d) Actividade económica e 

Tecido Empresarial 

1. Escasa dinamicidade 

empresarial: a alta no número 

de empresas está 12 puntos 

por debaixo da Comunidade 

Autónoma. 

2. Rendas percibidas por riba da 
riqueza xenerada: 
dependencia. 

3. Escasa capacitación 
empresarial da poboación 
activa relacionada con 
actividades pesqueiras e 
marisqueiras e actividades 
afíns. 

4. “Fuxida” de talento e 
universitarios, pola falla de 
oportunidades económicas e 
de emprego. 

e) Incidencia do sector do 

Mar 

1. O incremento das capturas é 

moito maior ca o incremento 

porcentual do prezo. 

2. Influencia negativa da Lonxa 

de A Coruña. 

 f) Turismo 

1. Ata o momento, carencia 
dunha visión competitiva en 
materia turística: falta de 
oferta, falta de capacitación. 
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 Oportunidades Ameazas 

Análise Externa 

 

1. Posibilidade de capitalización 

de proxectos desenvolvidos no 

período anterior, relacionados 

coa comercialización. 

2. Posibilidade de capitalización 

de proxectos desenvolvidos no 

período anterior, relacionados 

coa posta en valor de 

patrimonio e espazos 

ambientais. 

3. Capacidade produtiva de 

produtos “do mar”, cunha 

ampla percepción da calidade 

4. Ampla protección da Rede 

Natura 2000. 

5. Masa crítica de poboación 

relacionada con actividades do 

mar e vontade de aprender. 

6. Mulleres como depositarias da 

“cultura mariñeira”. 

7. Alto valor engadido da materia 

prima. 

 

 

1. Crise económica e carencia de 

crédito bancario nos últimos 

anos. 

2. Falta de visibilidade do produto 

autóctono fronte a produtos 

sustitutivos similares (produtos 

de alta calidade doutras lonxas 

do Noroeste). 

3. Escasa conectividade do 

territorio. 

4. Información escasa ao turista: 

fallan as estratexias de 

visibilización do destino. 

5. Trabas regulatorias para o 

desenvolvemento das 

actividades de pesca-turismo e 

turismo mariñeiro. 

6. Falta de visibilidade do sector 

fronte a territorios máis 

urbanos e amplos, en termos 

de atracción de talento 

tecnolóxico e innovador e/ou 

proxectos estruturantes (do 

sector e do territorio) 

7. O Xeodestino ten que 

coordinarse para ser máis 

competitivo: os GALP necesitan 

cooperar entre eles. 
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3.3 Conclusións sobre a situación actual da zona pesqueira 

 

O futuro GALP “Costa da Morte” estará integrado por nove (9) municipios das comarcas de 

Bergantiños, Fisterra e Terra de Soneira. Entre os nove municipios suman un total de 80.774 

habitantes (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. 

 

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 224, é dicir: por 

cada 100 menores de 20 anos, hai case 224 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 60%, nun efecto claramente provocado polo envellecemento xeral da poboación.  

 

A nivel de mercado laboral, o paro rexistrado no sector primario (dentro do que se inclúen as 

actividades pesqueiras e marisqueiras) é do  4,89 %(1T 2015). Unha vez máis, destaca o baixo 

porcentaxe de Carballo (1,62%, máis orientado ao sector servizos) e as altas porcentaxes de 

Camariñas (8,39%), Malpica (6,65%) e Muxía (5,98%),as localidades máis caracteristicamente  

pesqueiras do GALP. En termos de contratación, cómpre destacar que a demanda de emprego 

parece verse timidamente acompañada dun incremento no número de contratos no sector 

primario (de 53 a 70 en 1 ano, período 2013-2014), e dunha suba considerable de conversión a 

contratos indefinidos, de forma tal que a Conversión a indefinidos no sector primario subiu do 1% 

ao 10%. Unha visión máis xeral ao escenario de contratacións pon de manifesto de forma 

palmaria que o desemprego ten afectado de forma moito máis dura a homes que a mulleres (os 

homes desempregados case se duplicaron en número, cun incremento do 80%), á par que o 

escenario de contratacións parece favorecer ás mulleres: as contratacións a homes descenderon 

un 3%, mentres que as contratacións a mulleres se incrementaron nun 8%. Porén, estas cifras 
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de descenso son mais baixas ca no resto da Comunidade Autónoma, o que ven se pode deber a 

menor dinamicidade económica que, en termos xerais, manifestan tanto os datos estatísticos 

como a propia percepción dos asociados ao futuro GALP Costa da Morte, e que se reflexa nunha 

“idea forza” recorrente ao longo de todos os grupos de participación: a falta de oportunidades 

económicas e laborais para os xoves e a xeracións futuras. 

 

Se temos en conta o número de traballadores en calquera réxime de afiliación, e atendemos ás 

variacións absolutas no período 2011-2014, a zona do actual GALP experimentou un descenso 

do 7% no número de afiliacións, que segue a ser máis baixo entre mulleres que entre homes. 

Porén, hai diferenzas na porcentaxe de variación de afiliados á  Seguridade Social por sexo, xa 

que no caso dos homes é do -7%, e no caso das mulleres é do -3%. Este dato é coherente co 

incremento da taxa de desemprego masculina xa comentados. 

 

En termos de traballadores vencellados ás actividades do sector pesqueiro, a porcentaxe é do 

6%, coas cantidades absolutas máis altas nas localidades de Camariñas, Malpica, e Muxía, o 

que revela que os municipios “centrais” no desenvolvemento de actividades vencelladas ao 

sector pesqueiro e marisqueiro seguen 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 do 4,55%. 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. 

 

 

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 
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Se analizamos a potencia pesqueira da zona, é necesario sinalar que o incremento no volume 

de capturas no ten sido acompañado por un incremento similar no prezo das capturas; de feito, o 

incremento das capturas foi do 71%, pero o incremento do prezo foi só do 12%. Por tanto, hai 

capacidade e necesidade de mellorar, se non o valor da pesca en lonxa, sí do valor engadido 

do produto pesqueiro -Necesidade (N)1-.  

 

Así pois, os datos estatísticos apoian a necesidade percibida polos axentes relacionados co 

sector do Mar acerca da necesidade de crear oportunidades económicas relacionadas co 

Mar que garantan o emprego e a retención de poboación xove no territorio (N.2). Neste 

sentido, os participantes nas mesas apuntaron as seguintes necesidades: 

 Necesidade de atraer un “proxecto estruturante”, aínda que os propios axentes perciben 

que os seu custo excedería o orzamento e obxectivos do GALP. 

 Necesidade de atraer proxectos innovadoras, que permitan reter talento ou crear 

emprego cualificado. 

 Necesidade de incrementar o valor engadido dos produtos pesqueiros, mediante novas 

formas de posta no mercado ou de presentación. 

 Necesidade de colaboración entre os axentes dos sector pesqueiro para buscar novas 

canles de comercialización, e fórmulas de comercialización máis vantaxosas para o 

pescador. 

 

No eido das infraestruturas portuarias, os 12 portos máis importantes da Zona da Costa da 

Morte son: 

o Caión  

o Razo 

o Malpica 

o Santa Mariña- Malpica 

o Barizo 

o Corme 

o Laxe 

o Arou 
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o Camelle 

o Santa Mariña-Camariñas 

o Camariñas 

o 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, Camariñas e Muxía. O tren unicamente 

pasa por A Laracha. O resto dos concellos non teñen acceso a este tipo de transporte. Todos os 

participantes no proceso de diagnóstico son conscientes do rol que A Coruña ten como polo 

metropolitano dun área que, tamén no sector da pesca e as súas actividades conexas, resta 

visibilidade á zona da Costa da Morte. 

 

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  

 

A combinación dos recursos ambientais e naturais da zona, xunto cos recursos patrimoniais e 

unha especial incidencia nos proxectos orientados á diversificación económica orientada 

ao turismo teñen producido excelentes resultados no período 2007-2013. A capacidade 

hoteleira da zona incrementouse un 161%, e os representantes do sector económico seguen a 

apuntar á hostalería e á recuperación de elementos patrimoniais como unha das necesidades 

e vantaxes competitivas da zona4 (N.3). 

 

Os axentes involucrados no proceso de participación tamén apuntaron á necesidade de valorizar 

as infraestruturas pesqueiras (lonxas e portos) nas actividades turísticas, considerando estas 

                                                
4 Mesas sectoriais do 20/10/2015, 19/11/2015 e enquisa online. 
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como un dos principais atractivos do Xeodestino Costa da Morte. Así mesmo, se sinalou de 

forma recorrente a necesidade de incidir na visibilización da Cultura Mariñeira (tradicións 

orais, encaixe de Camariñas, entre outras), un proceso que ben puidera dar lugar a proxectos 

produtivos, e no que as mulleres están chamadas a desempeñar un rol preponderante, xa que 

elas son as depositarias e gardiás desa cultura (N.4) 

 

En relación á promoción do Xeodestino Costa da Morte, en todas as mesas sectoriais, así como 

nas enquisas online, manifestouse a necesidade de promover a cooperación dos GALP da 

zona da Costa da Morte (Costa da Morte e Fisterra) para a promoción do Xeodestino, así 

como a necesidade de promover un novo modelo de gobernanza, baseado na cooperación 

horizontal entre  concellos, GALP's e o CMAT (Costa da Morte Asociación de Turismo) (N.5) 

 

 

En base ás conclusións que se extraeron tanto da análise de fontes primarias, como das mesas 

sectoriais realizadas entre os meses de outubro en novembro (6), das mesas realizadas nos 

meses de maio e xuño de 2015 (2 xerais e 5 co sector pesqueiro), e das enquisas online 

administradas durante os meses de outubro e novembro, e mediante a aplicación dun proceso 

de deseño de plans e programas bottom-up5, se chegou ao deseño da seguinte Estratexia de 

Desenvolvemento Local Participativo para o candidato a Grupo de Acción Local do sector pesqueiro 

(GALP) Costa da Morte. 

 

 

  

                                                
5 O enfoque Bottom-up segundo a proposta de Hjern empezaría co recoñecemento das redes de actores que interveñen na posta 
en marcha de plans e proxectos, as súas capacidades, estratexias, interrelacións e contactos. A partir da reconstrución  desa rede 
de contactos, eses axentes  “devolven” cara a arriba o seu coñecemento sobre as necesidades e mellores condicións para a 
implementación de plans e proxectos nunha área xeográfica ou sectorial concreta. A aplicación deste modelo foi o que levou a 
Hjern a concluír que a boa implementación non depende de individuos senón de “estruturas locais de implementación” (Hjern, 
1978; Sabatier, 1986). 


