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ESTRUTURA E CONTIDO DA ESTRATEXIA DE DESENOLVEMENTO 

LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP) 

 

1. DATOS  DO GRUPO 

1.1. Datos identificativos do grupo 

 

Denominación 

Denominación 

Grupo de Acción Costeira Ría de Pontevedra – GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DO 

SECTOR PESQUEIRO RÍA DE PONTEVEDRA 

NIF  G36593606 

Dirección  Concello de Marín. Avda. Ourense s. N. 36900 MARÍN 

Teléfono   886 21 30 15 

Fax  886 21 30 15 

Enderezo 

electrónico 
gac6@accioncosteira.es 

Representante 

legal 
José Antonio Gómez Castro 
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1.4. Datos resumo do grupo 

 

  Nº 

% 

representación 

(1) 

Entidades socias  54  100% 

Entidades que representan ao  sector pesqueiro  11  20% 

Entidades que representan ao  sector social  31  57% 

Entidades que representan ao  sector económico  8  15% 

Entidades que representan ao  sector público  4  8% 

Mulleres na xunta directiva  4  22,2% 

(1) Esta porcentaxe de representación corresponde ao número de membros do sector na 
Asemblea mais non se corresponde como queda de manifesto na táboa seguinte coa 
porcentaxe de representación na Xunta Directiva.  

 

Resumo de representacións 
% dereitos de voto na  

Asemblea Xeral 
% dereitos de voto na  

xunta directiva 

Sector pesqueiro 20 % 50 % 

Sector público 8 % 22 % 

Sector social 57 % 17% 

Sector económico 15 % 11 % 
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O  GAC  Ría  de  Pontevedra  ten  o  compromiso  de  adaptar  os  seus  estatutos,  no  que  a 
representación sectorial se refire ás disposicións do novo regulamento para a xestión do FEMP 
e ás disposicións que promova á Consellería do Mar para a súa xestión.  

 

 

 

 

2. DEFINICIÓN DA ZONA PESQUEIRA 

 

2.1. Delimitación do territorio 

 

Relación de municipios   Poboación 
Superficie do municipio 

(kms 2) 

1  Bueu  12.352  31 

2  Marín  25329  37 

3 Pontevedra  1.706  118 

4 Poio  16.794  34 

5 Sanxenxo  17.543  45 

6 Meaño  5.428  28 

TOTAL 79.152  292,6 

 

2.2. Incluirase un mapa da zona e a xustificación da coherencia xeográfica, económica, 
social e cultural. 

Bueu, Marín, Pontevedra, Poio, Sanxenxo e Meaño compoñen o territorio que propón o 
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GAC Ría de Pontevedra na  candidatura para a definición dunha estratexia  integrada de 
desenvolvemento  para  a  zona  costeira,  seguindo  o  criterio  fundamental  de  manter 
agrupadas  as  confrarías  da  Ría  de  Pontevedra  que  comparten  planes  de  explotación. 
Ademais,  na  procura  de  engadir  ao  grupo  territorio  e  empresas  con  importantes  lazos 
comerciais co sector pesqueiro da Ría de Pontevedra e tamén dar unha maior presenza á 
vertente arousán do Concello de Sanxenxo, incorpórase Meaño.  
 
A Ría de Pontevedra é a área costeira de Galicia que posúe unha maior concentración de 
portos por Km2 arredor dos que, historicamente, a poboación formou pequenas vilas e unha 
malla extensa de hábitat disperso que tivo e ten como centro neurálxico á vila de Pontevedra 
incluso a pesar da perda de peso económico pola colmatación do seu porto, o que desprazou 
a  actividade  portuaria  cara Marín. A  ría  e  a  actividade  económica  derivada  dela,  son  os 
principais factores de cohesión do territorio que, se ben en terra minórase pola polarización 
local, destaca nas xentes do mar pola forte relación a ambas marxes da mesma: “ A ría une 
ás  xentes  do  mar”.  Son  exemplos  disto  a  constitución  dunha  agrupación  de  interese 
económico polas tres confrarías do fondo da ría na Lonxa de Campelo, o feito que todas 
elas manteñen planes de explotación conxuntos e, recentemente, a creación da plataforma 
de  comercialización  conxunta  na  web,  nun  proxecto  desenvolvido  polo  GAC  Ría  de 
Pontevedra a petición do sector.  
 
A  zona proposta mantén a  continuidade  física do  territorio. O  istmo da  Lanzada marca o 
extremo norte desta zona costeira e o cabo Udra o sur; polo oeste, as Illas Ons, pechan a ría 
e a zona costeira. Estas illas, Ons e Onza, forman parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas 
e son un dos seus referentes emblemáticos xunto coa Illa de Tambo. 
 
Outro  importante  factor de  cohesión é o  alto potencial económico derivado do  turismo, 
principal factor de dinamización socioeconómico da zona costeira. A transformación urbana 
das últimas décadas no que antes eran pequenas vilas tradicionais ou portos de pescadores, 
como Sanxenxo, Combarro, Dena ou Portonovo, exemplifican a dimensión da reorientación 
produtiva. O turismo acada nesta área o máximo nivel de desenvolvemento de toda Galicia. 
A  ampla  oferta  de  aloxamento  ten  unha  alta  compoñente  hoteleira  e  está  orientada  ao 
turismo de  sol e praia de procedencia  ibérica. Son maioritariamente pequenas empresas 
familiares que traballan de forma independente unhas das outras. 
 
A  cohesión  ten  tamén  fundamento nas  relacións económicas entre os  concellos da  ría e 
Meaño  que  derivan  en  boa  medida,  da  presenza  dun  importante  tecido  empresarial  en 
Meaño dependente do sector pesqueiro que gravita sobre o concello de Sanxenxo e está 
conectados pola estrada PO – 550 e a Autovía do Salnés (AG‐41).  
 
En  termos  xerais,  a  economía  da Ría  de  Pontevedra  susténtase  en  tres  piares  básicos:  a 
economía de servizos que impera entorno á cidade de Pontevedra, as actividades orientadas 
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ao mar  ‐pesqueiras, marisqueiras e portuarias‐ dominantes na marxe sur e o  turismo e a 
construción residencial que caracterizan á marxe norte, especialmente a Sanxenxo; Poio ten 
unha economía mixta e,   en   Meaño,  ten un maior peso o  sector primario e o  industrial 
derivado, en grande medida da industria agroalimentaria a partir tanto dos produtos do mar 
como  da  terra.  No  ámbito  laboral,  o  sector  pesqueiro  acada  unha  relevancia  media.  A 
destrución de emprego no sector durante a recesión acadou cotas do 25 %, as mesmas que 
na meirande parte do litoral galego e foi máis intensa nos concellos de Bueu e, sobre todo, 
Marín.  
 
Demograficamente, constitúe a zona máis nova e dinámica de Galicia, sendo a única que en 
2014 mantiña un saldo vexetativo equilibrado e un saldo migratorio positivo. A zona costeira 
da Ría de Pontevedra ten unha renda por habitante superior á media galega, máis este dato 
non é significativo xa que está sobrevalorada pola elevada renda do Concello de Pontevedra 
mentres que a meirande parte dos concellos están por baixo da media galega; no que atinxe 
ao PIB/hab., so Pontevedra – considerando a totalidade da poboación‐, está por riba da media 
galega. 
 
Outro factor de cohesión do territorio é a distribución de infraestruturas de comunicación: a 
conexión da marxe norte con Pontevedra faise principalmente pola autovía do Salnés, dadas 
as condicións de orografía e densidade poboacional da PO‐308, que percorre esta marxe da 
ría. Polo sur, a autovía a Marín e a recente apertura da circunvalación a esta vila, ten reforzado 
a  comunicación entre Pontevedra, Marín e Bueu. Dous  aeroportos  a menos dunha hora, 
ferrocarril de alta velocidade, tren de mercancías que chega ata o Porto de Marín e vías de 
alta capacidade considéranse bos enlaces cara o exterior.  
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2.3. Resumo de datos sociodemográficos, económicos e culturais 

Municipios  Bueu, Marín, Pontevedra, Poio, Sanxenxo e Meaño 

Superficie (km2)  292,6 

Poboación 

79.152  (incluíndo  so  sector  pesqueiro  do  Concello  de 

Pontevedra. 

160.392  (incluíndo  a  poboación  total  do  Concello  de 

Pontevedra

Densidade  poboación  (sobre  poboación 

total 
548,2 hab/km2 

Evolución da poboación (1999‐2013) 
A evolución da poboación é positiva nunha porcentaxe do

9,0 % 
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Renda dispoñible bruta por habitante (Ano 

2009) 
15.640,3 

Indicador municipal de renda dos fogares 

Os valores do IMRF para os concellos da zona costeira son 

moi diferentes entre os diferentes concellos. Considerando 

os valores do ano 1996 con referencia 1995, o promedio 

da zona costeira é de 92,1. Porén o valor do ano 2002 con 

respecto ao 2000 é de 94,8 por tratarse de anos de mellor 

situación  económica,  en  xeral.  Todos  os  concellos,  agás 

Pontevedra  (112) están por baixo do  valor promedio de 

Galicia  (100); tres deles  (Bueu, Marín e Meaño) están en 

valores por baixo ou igual a 90. 

Índice de envellecemento  98,0 % 

Peso do sector pesqueiro  (en  relación coa 

poboación ocupada) 

Contando co Concello de Pontevedra, o peso relativo dos 

afiliados ao réxime do mar respecto ao total de afiliados é 

de 5,3 %.  Sen  contar este  concello en  función de que a 

efectos do FEMP so se contabiliza á poboación pesqueira, 

á porcentaxe sube ao 9,7 %.  
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3. ANÁLISE DIAGNÓSTICA 

3.1.  Ámbitos  do  diagnóstico,  metodoloxía  de  traballo  e  fontes  de 

información. 
 

1. Ámbitos do diagnóstico1. Determinar os ámbitos do diagnóstico que imos a abordar: o territorio, 

o marco temporal e os elementos sectoriais de análise: 

Caracterización do espazo 

 Unidades territoriais e marítimas. 

A zona costeira da Ría de Pontevedra e a súa área de influencia inclúe 

seis termos municipais cunha alta vinculación en relación á actividade 

do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola: Bueu, Marín, Pontevedra, 

Poio, Sanxenxo e Meaño.  

Estes  concellos  están  repartidos  en  tres  comarcas:  Pontevedra,  O 

Salnés e O Morrazo, estas dúas últimas dependentes en alto grado da 

primeira, especialmente, a niveis administrativos e económicos. 

En canto a unidades marítimas, a zona costeira proposta polo GAC Ría 

de  Pontevedra  inclúe  a  todos  os  concellos  que  forman  a  Ría  de 

Pontevedra e incorpora Meaño pola súa alta vinculación económica co 

sector  pesqueiro  da  Ría  a  través  da  industria  comercializadora  e 

distribuidora.  

Os concellos  inclúen a zona pesqueira  II definida pola Consellería do 

Mar e todas as lonxas desta agás a de Aldán – Hío.  

 Sistemas e vías de comunicación. 

A  nivel  zonal,  a  conexión  pola  marxe  norte  da  ría  faise 

principalmente  pola  autovía  do  Salnés,  dadas  as  condicións  de 

orografía  e  densidade  poboacional  da  estrada  PO  –  308  que 

descorre á beira da ría. Polo sur, a autovía a Marín (PO‐11), hoxe se 

estende  case  ata  o  termo  municipal  de  Bueu  (EP  –  1201)  e 

complementa á estrada PO 546 e a PO – 551. 

Demografía   Poboación e distribución territorial. 

                                                            

 

1 Achégase un resumo do informe da diagnose do territorio que se inclúe no documento da EDLP. 
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A poboación concéntrase en torno ao núcleo de Pontevedra, cabeceira 

de comarca e centro vertebrador da actividade económica xunto co 

Porto de Marín. Canto maior é a distancia a este núcleo menor é a 

densidade de poboación. 

Contabilizando en Pontevedra unicamente a poboación dependente 

da  pesca,  a  poboación  da  zona  costeira  supón  79.152  persoas.  A 

poboación dependente da pesca en todo o territorio achégase ás dez 

mil persoas.  

 Análise de evolución, envellecemento, densidade, dependencia, etc. 

en función de xénero e idade. 

A evolución poboación ten unha tendencia positiva na cabeceira da 

comarca (Pontevedra) que arrastra aos concellos do norte: Poio e 

Sanxenxo.  No  resto  dos  concellos  a  tendencia  e  estanca  ou 

decrecente. 

A  pirámide  poboacional  ten  o  mesmo  perfil  truncado  que 

caracteriza ao conxunto da poboación galega aínda que o índice de 

envellecemento é aquí máis baixo que a media acadando o valor de  

98. O índice de dependencia global no conxunto do territorio é de 

48,2. O índice de dependencia xuvenil é de 21 e o de dependencia 

senil de 27,2.  

Mercado laboral 

 Tipoloxía de contratación e evolución 

A contratación destes últimos anos decantouse na zona costeira cara 

contratos eventuais que dispararon a súa importancia ata o o 55 % da 

contratación realizada. Os contratos por obra e servizo son o segundo 

grupo máis numeroso; supoñen o 28,4 %. A moita distancia está o 

contrato de interinidade 7,8 % e moi por baixo o indefinido 3,9 % e os 

restantes  tipos de prácticas, para a  formación e outros que xuntos 

non acadan 5 %. 

 Poboación laboral activa e desempregada. 

O paro no conxunto da zona costeira supón 15.677 persoas en cifras 

do  2014  que  representan  unha  cifra  caso  o  90  %  superior  ás 

magnitudes  de  antes  da  crise.  Mais  o  incremento  do  paro  é  moi 

diferente  por  sexos.  Entre  os  ano  2007  a  2014  o  paro  masculino 

incrementouse no 153 % mentres que no colectivo feminino so o 53 %. 

Ambos valores de incremento de paro están por riba da media galega. 

 Características da contratación segundo actividade e territorio. 

O sector que concentra a meirande parte das novas contratacións 

é o sector servizos que supón o 80,2 %; moi por baixo están o sector 

industrial, a construción e, en último lugar, a agricultura e a pesca.  
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No  que  respecta  ao  reparto  territorial  existe  un  grande 

desequilibrio  xa  que  a  meirande  parte  das  contratacións 

concéntranse  nas  zonas  de  maior  dinamismo  económico: 

Pontevedra, Marín e Sanxenxo. 

Estrutura  económica  e 

empresarial 

 Tipos e caracterización das actividades económicas. 

O  sector  servizos é  con diferencia o máis  relevante no  conxunto da 

zona  costeira  e  o  que  incorpora  maior  número  de  traballadores  e 

contribución PIB. Tamén é o máis  importante en canto a número de 

empresas  (78,6 %)  seguido da  construción,  a  industria  e,  en último 

lugar os servizos de subministro de auga e enerxía.  

 Evolución e caracterización do tecido empresarial. 

Nos  últimos  anos  a  destrución  de  empresas  ten  sido  na  zona 

costeira máis forte (‐5,6 %)  que o ritmo medio de Galicia  (‐2,3 %) 

afectando especialmente a Pontevedra, Marín e Meaño. 

Datos do sector pesqueiro 

 Número e caracterización das flotas, portos e artes. 

Nos portos da zona costeira rexístranse  401 embarcacións, algo menos 

da metade do  total no Porto de Bueu; a moita distancia Combarro, 

Marín   e Campelo. A  inmensa maioría da flota dedícase á baixura ou 

son auxiliares da acuicultura. O peso do GAC no conxunto de Galicia é 

do 7,1 % considerando número de embarcacións. De  ter en conta a 

capacidade de capturas ou a potencia dos buques, a dimensión da flota 

do GAC Ría de Pontevedra é superior, por exemplo, á da Ría de Arousa 

que está máis especializada na actividade marisqueira e bateeira. 

 Evolución de emprego xerado. 

No  ámbito  do  GAC  no  últimos  anos  perdeuse  un  de  cada  catro 

empregos existentes no sector en 2007, é dicir, unha destrucción de 

emprego do 25,5 %, por riba da media galega que se cifra no 21,9 %.  

 Caracterización do sector pesqueiro e produción do sector. 

No que respecta ao reparto do emprego no sector, o maior número de 

postos  de  traballo  corresponden  á  pesca  mariña  seguido  a  moita 

distancia  da  acuicultura  mariña  e  moi  de  lonxe  por  actividades  de 

conserva, procesamento e comercialización.  

A produción é moi diversa sendo as tres especies máis  importante o 

polbo, a ameixa fina e xaponesa, todas por riba do millón de euros en 

vendas e todas con aumentos de valor no período de 2007 a 2014.  

 Tipoloxía de produtos comercializados e canles e distribución. 

As canles de distribución reflicten unha agrupación das vendas cada 

vez  maior  ao  que  as  lonxas  responden  con  acordos  de  venda  a 

distribuidoras. 
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 Iniciativas de innovación. 

Rexístranse  no  territorio  diferentes  iniciativas  como  a  de 

concentración de produto na Lonxa de Bueu que actúa como central 

de  vendas  á  distribución.  Tamén  se  puxo  en  marcha  a  iniciativa 

conxunta das lonxas da plataforma de agrupación dixital do produto e 

a nivel empresarial, cada vez son máis as plataformas de venda on line. 

Datos do sector do turismo 

 Caracterización e distribución dos aloxamentos e prazas. 

A diferencia da media galega o sector turístico de aloxamento na ría de 

Pontevedra  presenta  unha  merma  en  número  de  aloxamentos  nos 

últimos anos (dende o 2009). A pesar disto, a zona conta con preto de 

300 establecementos o que supón o 10 % do sector turístico galego.  

O tipo máis común de aloxamento é o hotel ( 60 % do total) seguido 

das pensións e os establecementos de turismo rural a moita distancia.  

O  número  total  de  prazas  hoteleiras  é  de  17.984  das  que máis  de 

14.000 se atopan en Sanxenxo.  

 Caracterización do sector de restauración e hostalería. 

A  restauración e a hostalería ocupan un dos primeiros postos na 

distribución  de  empresas  do  sector  servizos  con  preto  de  2000 

establecementos no  territorio dedicados a servizos de comidas e 

bebidas. Trátase dun sector moi atomizado de economía familiar, 

illado  en  canto  a  súa  forma  de  traballar  e  criticado  polo  sector 

pesqueiro pola falta de defensa do produto local.  

Patrimonio medioambiental 

 Catálogo  dos  recursos  e  caracterización  dos  mesmos.  Hábitats 

costeiros de importancia para os recursos biolóxicos mariños.  

As Illas de Ons, a Illa de Tambo e o complexo intermareal Ons – O Grove 

son os espazos máis salientables xunto coas xunqueiras e as zonas de 

seca nas que  se  centra a actividade marisqueira,  como ecosistemas 

litorais. Mais a auga e o elemento natural de maior valor ecolóxico e 

debe considerarse como un todo ecosistémico no conxunto río – ría.  

Patrimonio cultural 

 Catálogos dos recursos (materiais e inmateriais) e caracterización. 

O patrimonio cultural reúne bens catalogados como Bens de interese 

cultural especialmente no que a patrimonio arqueolóxico se refire. O 

patrimonio  cultural  industrial  ten  grandes  achegas  na  costa  e 

vencelladas  á  tradición  mariñeira  que  achega  tamén  embarcacións 

tradicionais  e  un  número  indefinido  de  elementos  do  patrimonio 

etnográfico.  
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Programas ou  actuacións de 

carácter estratéxico 

 Repertorio de normas ou medidas estratéxicas que teñen relación co 

territorio. 

Unha reclamación estratéxica para o territorio é a consecución do 

saneamento da Ría. Existe un programa posto en marcha por Augas 

de Galicia neste sentido que debe axudar á rexeneración da Ría de 

Pontevedra. 

En menor medida, a  reclamación da aplicación da caducidade da 

concesión de ENCE é tamén unha postura consolidada no territorio 

aínda que tamén existe quen pensa que debe manterse en defensa 

dos postos de traballo.  

 

 

2. Metodoloxía de traballo. Describir sucintamente o proceso de investigación 

realizado aclarando, a metodoloxía de traballo e as técnicas empregadas. 

O proceso de elaboración da análise diagnóstica caracterizouse por integrar diferentes técnicas 
de investigación social: 

 a  metodoloxía  de  investigación  cuantitativa,  orientada  á  análise  de  información 
mediante a descrición dunha realidade concreta e baseada en información secundaria.

 a metodoloxía de investigación cualitativa, orientada a recoller as concepcións, opinións 
e visións da zona costeira, mediante un exercicio de análise e reflexión. 

 as metodoloxías participativas, orientadas á conformación de dinámicas que integren a 
perspectiva  da  cidadanía  e  a  perspectiva  técnica  na  valoración  dos  resultados  e  a 
diagnose da situación actual do territorio e do Grupo de Acción Costeira.  

 
Un complemento necesario das metodoloxías que implican participación de axentes sociais é a 
divulgación a través un plan de comunicación das actuacións e obxectivos do traballo a realizar. 
 
O proceso de traballo estrutúrase nas seguintes fases:  

1. posta en marcha do proceso e difusión aos axentes sociais. 
2. Análise da información secundaria. . 
3. Talleres de metodoloxía participativa 
4. Redacción da análise diagnóstica do territorio integrando todos os coñecementos.  

 
Posteriormente,  comezouse  o  traballo  de  definición  da  estratexia  propiamente  dita  que  se 
desenvolve a partir do coñecemento adquirido do territorio. De novo, este proceso implica o 



 

17 

 

 

17

Estratexia 2015‐2020. GAC Ría de Pontevedra 

emprego dunha dobre vertente metodolóxica que se concreta na aplicación de: 
• a metodoloxía de investigación cualitativa, orientada a recoller as concepcións, opinión 

e visións da zona costeira. 
• as metodoloxías participativas, orientadas á conformación de dinámicas que integren a 

perspectiva  da  cidadanía  e  a  perspectiva  técnica  na  valoración  dos  resultados  e  a 
diagnose e na proposta estratéxica de actuación.  

 
Cada unha destas metodoloxías leva ao desenvolvemento dun plan de comunicación e dun plan 
de participación, respectivamente.  
A participación diferencia entre os espazos de participación – talleres  e foro ‐  e os órganos de 
apoio e asesoramento: a comisión de seguimento e a comisión técnica. O Plan de Comunicación 
pretende  reforzar  o  proceso  de  elaboración  da  Estratexia,  mellorando  a  súa  difusión  e 
visibilidade no territorio, e contribuíndo ao enriquecemento da participación. 

Ver apartado 3.1.2. do documento Análise estratéxica. 

 

 

3.3.  Diagnóstico  da  zona  pesqueira  (Análise  DAFO)  e  Delimitación  das 

principais necesidades do territorio.  

 

1. Metodoloxía DAFO, recollendo as debilidades, amezas, fortalezas e oportunidades do GALP centrándose 

nas peculiaridades da zona. Expoñerase de maneira clara a información diferenciando os principais ámbitos 

temáticos, numerando cada un dos factores. Realizarase unha diagnose participativa (grupos, talleres, foros,...), 

apoiándose tamén noutras fontes e información do conxunto do diagnóstico (análise documental e de fontes 

primarias). Identificaranse  as necesidades da zona en función dos ámbitos definidos no diagnóstico. 

 

 
Debilidades Ameazas 

Fortalezas Oportunidades Necesidades 

SECTOR PESQUEIRO – 

competitividade 

D.1.Disminución dos 

recursos 

pesqueiros e 

SECTOR PESQUEIRO –

competitividade 

A.1.Interceza xeradas 

polos cambios na 

regulación do 

SECTOR PESQUEIRO –  

competitividade 

F.1 A calidade do 

produto pesqueiro, 

acuícola e 

SECTOR PESQUEIRO –  

competitividade 

O.1. Aumento do valor 

engadido da 

produción pesqueira, 

 

 

Melloras de 

coñecemento para a 

xestión dos recursos 
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marisqueiros e 

maior frecuencia 

de episodios de 

toxina. Redución 

de TAC’s e cotas 

en determinados 

recursos 

pesqueiros que 

afectan á flota 

artesanal. 

D.2. Falta de unidade 

no sector, pouco 

aberto á 

introdución de 

cambios nos 

hábitos de 

traballo e 

adaptación as 

novas políticas de 

descartes e 

capturas 

accidentais. 

D.3.Pérdida de 

competitividade 

por elevados 

custes de 

explotación, 

diminución de 

recursos 

pesqueiros e 

marisqueiros e 

dispersión das 

capturas nos 

diferentes portos 

da zona. 

D.4. Falta de 

emprendemento, 

de acceso aos 

resultados da 

innovación e de 

proactividade dos 

pescadores para 

xerar novas 

oportunidades de 

negocio. 

sector, sobre todo 

por aqueles  que 

introducen novos 

sistemas de 

regulación das 

capturas. 

A.2. Falta de 

adaptación das 

vedas e cotas aos 

stocks das 

especies, 

especialmente 

daquelas que son 

predadoras de 

importantes 

especies 

comerciais. 

A.3. Falta de  

etiquetaxe e 

control na 

trazabilidade do 

produto 

pesqueiro, 

acuícola e 

marisqueiro que 

permite que 

produto foráneo 

se confunda no 

mercado co 

procedente da 

actividade 

pesqueira e 

marisqueira 

galega. 

A.4. Escaso control e 

vixilancia da pesca 

deportiva. 

A.5. Alto impacto da 

actividade dos 

furtivos no 

mercado 

provocando 

incremento ilegal 

da oferta, baixada 

de prezos e 

importantes 

marisqueiro é 

obxectiva, 

recoñecida e 

valorada polo 

consumidor. 

F.2. Sector de actividade 

con peso económico 

e social no territorio: 

flota versátil nas 

diferentes artes e 

especies e forte 

sector marisqueiro. 

F.3 Existencia de marcas 

de calidade para a 

produción pesqueira 

como pescadeRías e 

outras de ámbito 

local (polbodasrias) 

ou de garantía de 

sostibilidade 

(certificación MSC, 

xa aplicada á 

pesquería da navalla 

da ría). 

F.4.Existencia dunha 

plataforma de venda 

conxunta do produto 

das lonxas da ría 

(pescadoartesanal.co

m) a iniciativa do 

sector e de ámbito 

zonal. 

F.5. Boa infraestrutura 

de portos pesqueiros, 

lonxas, lugares de 

desembarque e 

importante 

desenvolvemento da 

industria auxiliar. 

F.6. Consolidada 

tradición e vocación 

pesqueira con forte 

presenza feminina, 

especialmente, no 

sector marisqueiro. 

acuícola e 

marisqueira. A 

existencia de marcas 

de calidade e a súa 

implantación 

paulatina nas lonxas e 

comercializadores 

permitirá a 

diferenciación do 

produto local e terá 

repercusión no prezo 

do mesmo tanto a 

nivel local como na 

súa comercialización 

fora do territorio. 

O.2. Acondicionamento de 

infraestruturas 

portuarias para posta 

en marcha de novas 

políticas e sistemas de 

recollida de residuos 

mariños, eficiencia 

enerxética, calidade, 

trazabilidade,  

transformación e 

comercialización dos 

produtos 

desembarcados.  

O.3.Proximidade de 

centros de 

investigación 

relacionados co mar. 

O.4. Actividades de 

turismo mariñeiro 

aproveitando 

sinerxías con outras 

actividades turísticas 

existentes na zona. 

O.5.Aproveitamento e 

valorización dos 

residuos das 

industrias e 

actividades 

pesqueiras, acuícolas 

e marisqueiras. 

pesqueiros e  

marisqueiros. 

 

 

 

 

Identificación e 

diferenciación do 

produto local nas 

canles de  

comercialización. 

 

Sistemas para 

garantir a 

trazabilidade en todos 

os eslabóns da cadea 

de distribución.  

 

Fomento do 

asociacionismo no 

sector pesqueiro cara 

o desenvolvemento de 

iniciativas conxuntas.

 

 

Adaptarse as novas 

políticas comunitarias 

de pesca, en especial 

á prohibición de 

descartes.  

 

 

Achegar o sector 

pesqueiro á 

poboación para 

fomentar a confianza 

no sector e mellorar a 

imaxe social das 

profesións do sector 

pesqueiro para cubrir 



 

19 

 

 

19

Estratexia 2015‐2020. GAC Ría de Pontevedra 

D.5. Falta de relevo 

xeracional en 

cargos de 

responsabilidade 

tanto empresas 

como entidades.. 

SECTOR PESQUEIRO – 

área de coñecemento 

D.6. Descoordinación 

entre científicos e 

sector que aprecie 

falta de 

transferencia de 

investigación,  

tecnoloxía e 

divulgación dos 

traballos 

científicos así 

como necesidade 

de actualización 

máis áxil dos 

stocks dos 

recursos mariños 

na translación ás 

políticas de TAC’s 

e cotas. 

D.7.Necesidade de 

coñecer efectos 

previstos do 

cambio climático 

e outros 

fenómenos que 

afectan aos 

recursos como 

políticas de 

protección 

ambiental e PPC. 

.ECONOMÍA ZONA 

COSTEIRA ‐ SECTOR 

TURISMO  

D.8.a.Altas taxas de 

desemprego: 

volta ao sector 

pesqueiro de 

persoas sen 

danos aos 

recursos. 

A.6. Hábitos de vida 

que diminúen o 

consumo de 

produtos do mar e 

perda das canles 

de 

comercialización 

tradicionais. 

A.7. Desconexión do 

sector pesqueiro 

fronte ao resto da 

poboación.  

 

 

 

 

. ECONOMÍA ZONA 

COSTEIRA ‐ SECTOR 

TURISMO 

A.8. Procedementos 

administrativos 

que actúan como 

trabas á posta en 

marcha de 

actividades de 

turismo mariñeiro.

A.9. Exceso de 

publicidade de 

turismo mariñeiro 

cando aínda o 

sector non pode 

poñer en práctica 

as actividades 

turísticas.   

A.10. Perda da esencia 

do territorio, 

especialmente dos 

valores da 

paisaxe, dos 

asentamentos e a 

súa arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ECONOMÍA ZONA 

COSTEIRA ‐ SECTOR 

TURISMO  

F.7. Alta potencialidade 

da zona para 

desenvolvemento de 

actividades turísticas 

ligada ao mar: 

turismo mariñeiro, 

turismo náutico, 

actividades de ocio 

na natureza. 

F.8.Existencia de portos 

deportivos con boas 

infraestruturas no 

territorio. 

F.9. Ampla oferta 

turística 

consolidada con 

alta demanda na 

temporada estival. 

F.10. Boas comunicacións 

co exterior tanto 

por avión, 

 O.6. Xeración de novos 

ingresos a partir da 

diversificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA ZONA 

COSTEIRA ‐ SECTOR 

TURISMO. 

O.7. Zona costeira con alto 

potencial para a 

xeración de oferta 

diversificada de 

actividades de ocio e 

tempo libre 

vinculando a oferta 

costeira coa do medio 

rural, presentes 

ambas no territorio. 

O.8. Alta demanda de 

actividades de turismo 

experiencial.  

O.9. Elevada afluencia de 

visitantes na zona 

costeira e existencia 

de capacidade de 

acollida nas 

infraestruturas e 

servizos  turísticos de 

aloxamento e 

restauración. 

as necesidades de 

relevo xeracional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvemento de 

novas  iniciativas de 

turismo mariñeiro, 

tanto polo sector 

como de forma 

integrada con outros 

sectores turísticos e 

produtivos.  

 

 

Promoción de 

actividades turísticas 

que contribúan á 

desenstacionalización 

baseadas nos recursos 

costeiros e na cultura 

mariñeira e na 

práctica de 

actividades de ocio e 

tempo libre 

relacionadas co mar. 

 

Formación cara o 

emprendemento e 

formación aplicada a 

profesións e 
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formación 

profesional e 

necesidade de 

capacitación para 

o 

emprendemento..  

D.8b. Escasa 

implicación da 

hostalería e 

restauración co 

produto local. 

D.8c. Falta de posta 

en valor dos 

produtos do 

sector primario. 

D.9. Falta de 

cooperación e 

asociacionismo 

entre as empresas 

turísticas‐ 

xeralmente 

microempresas 

familiares – para 

a xeración dun 

auténtico destino 

turístico. 

 

. MEDIO AMBIENTE E 

PATRIMONIO – 

RECURSOS DO 

TERRITORIO 

D.10. Forte presión 

humana sobre a 

ría que provoca a 

alteración do 

ecosistema, das 

características de 

auga das rías 

(recheos que 

alteran correntes, 

contaminación 

industrial, falta de 

saneamento 

urbano integral) 

con efectos 

tradicional que o 

vinculan coa 

cultura mariñeira 

pola especulación 

urbanística. 

 

 

 

 

 

 

. MEDIO AMBIENTE E 

PATRIMONIO – 

RECURSOS DO 

TERRITORIO 

A.11. Invasións de 

especies foráneas 

que desprazan os 

recursos 

autóctonos e 

destrúen lugares 

habituais de cría 

de especies como 

o camarón. 

A.12. 

Desenvolvemento 

de plans de 

regulación de usos 

de espazos 

naturais 

protexidos que 

non contemplen 

debidamente a 

actividade 

pesqueira 

tradicional. 

A.13. Falta de 

concienciación 

ambiental e 

xestión 

inadecuada dos 

residuos.  

ferrocarril como 

autoestrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. MEDIO AMBIENTE E 

PATRIMONIO – 

RECURSOS DO 

TERRITORIO 

F.10. Existencia de 

importante 

patrimonio 

histórico‐ artístico, 

material e 

inmaterial 

vinculado á 

tradición marítimo 

– pesqueira. 

F.11. Entorno natural con 

espazos e recursos 

naturais de alto 

valore ecolóxico e 

recoñecemento 

internacional 

(Parque Nacional 

das Illas Atlánticas, 

Zonas ZEPA e 

ZEC,...) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

PATRIMONIO – 

RECURSOS DO 

TERRITORIO 

O.10. Mellora continua na 

aplicación dos plans 

de explotación e novo 

enfoque de xestión da 

pesca baseado no 

principio do 

rendemento máximo 

sostible. 

O.11.  Desenvolvemento 

de turismo a partir de 

espazos naturais 

protexidos e da 

implantación e 

difusión da Carta 

Europea de Turismo 

Sostible no Parque 

Nacional das Illas 

Atlánticas de Galicia. 

O.12. Aumento do interese 

xeral e da 

preocupación por 

aspectos ambientais. 

 

empregos do sector 

pesqueiro.  

 

 

 

 

Formación para os 

axentes do sector 

 

 

 

 

Concienciación 

ambiental 

 

 

Mecanismos de 

adaptación e 

mitigación fronte o 

cambio climático.  

 

 

 

Fomento do 

coñecemento e posta 

en valor de elementos 

do patrimonio natural 

e cultural 

relacionados coa 

cultura marítima e 

mariñeira en 

particular como base 

para a construción da 

identidade territorial 

e a promoción 

turística.  

.  

 



 

21 

 

 

21

Estratexia 2015‐2020. GAC Ría de Pontevedra 

negativos nos 

recursos 

pesqueiros e 

marisqueiros. 

D.11. Falta de 

atención aos 

espazos 

intermareais de 

alto valor 

ecolóxico para o 

seu estudo e 

valorización. 

D.12. Escaso 

coñecemento do 

patrimonio 

natural e cultural 

de elevado valor. 

Necesidade de 

actuacións de 

posta en valor e 

divulgación, 

tamén aplicable 

ao patrimonio 

marítimo – 

pesqueiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidade de 

actuacións de posta en 

valor e divulgación, 

tamén aplicable ao 

patrimonio marítimo –

pesqueiro. 
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3.4. Conclusións sobre a situación actual da zona pesqueira.  

 

Principais conclusións obtidas do diagnóstico, tendo en consideración a análise do territorio, o DAFO e 

abordando os  elementos sectoriais da análise, e as necesidades da zona. Retos aos cales se propón dar resposta 

coa estratexia. 
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4. MISIÓN, VISIÓN E VALORES DA EDLP 

 

4.1. A misión da estratexia 

1. É a meta xeral que actuará como último referente da actuación da entidades. A súa descrición 

debe ser breve e non superar as dúas liñas. 

O  GALP  Ría  de  Pontevedra,  quere  axudar  a  mellorar  as  condicións  de  vida  e  as 

oportunidades  de  desenvolvemento  actuais  e  futuras  dos  integrantes  da  comunidade

costeira  na  zona.  Facilitará  coas  súas  accións,  a  competitividade  dos  produtos  e  dos 

produtores, o benestar da veciñanza e o aprecio dos visitantes, construíndo co uso sostible 

dos  recursos  do  mar,  da  contorna  costeira  e  da  herdanza  mariñeira  un  emblema  de 

desenvolvemento. 

 

4.2. A visión da estratexia 

1. É o que pretende ser o GALP no futuro. A súa descrición debe ser breve e non superar e non 

superar as dúas liñas. 

O territorio do GALP Ría de Pontevedra será recoñecido, tanto polos seus integrantes como 

dende fóra, como un exemplo de rexeneración e protección do medio litoral, dos recursos 

naturais e da herdanza e o patrimonio costeiros. Esta aposta transformarase no principal 

distintivo de calidade na promoción dos produtos e servizos da zona, garantindo a mellora 

das oportunidades, a cohesión do territorio e o benestar social. 

4.3. Identificar os valores da organización 

1. Enumerar un parágrafo que defina os valores da organización, ou ben indicar os que vai a asumir 

esta, e describilos sucintamente. 

GALP  Ría  de  Pontevedra  é  unha  organización  aberta,  de  ampla  base  democrática, 

facilitadora da gobernanza e da integración e participación activa de todos os axentes de 
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representación colectiva:  territoriais,  institucionais, sociais e económicos,  tanto públicos 

como privados sen ánimo de lucro; interesados en promover o desenvolvemento integral e 

equilibrado  da  zona  costeira.  Tal  e  como  recollen  os  seus  Estatutos,  rexerase  polos 

principios  de  REPRESENTACIÓN,  de  OBSERVANCIA  da  LEGALIDADE  e  de  DEMOCRACIA

interna  no  seu  funcionamento  no  marco  da  Constitución  e,  no  resto  do  ordenamento 

xurídico pola Lei Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación. 

 

As  actuacións  do  GALP  da  Ría  de  Pontevedra  estarán  fundamentadas  nos  seguintes 

VALORES: 

 Valores de calidade nos servizos que ofrece o GALP.  

O GALP Ría de Pontevedra como entidade colaboradora par a xestión de  fondos 

públicos comprométese cos seguintes valores:  

o TRANSPARENCIA  no  gasto  e  EQUIDADE  nas  decisións  e  na  xestión  dos 

recursos. 

o MELLORA CONTINUA na prestación de servizos facilitando a súa prestacións 

á cidadanía, e  

o COOPERACIÓN e colaboración con outras entidades públicas e privadas. 

 Valores propios da gobernanza inspiradora da entidade: 

O  GALP  Ría  de  Pontevedra  ten  como  xérmolo  a  promoción  da  gobernanza  do 

territorio e servir por tanto de axente  integrador do mesmo e polo tanto actuará 

cos seguintes valores de referencia:  

o Fomento da PARTICIPACIÓN dos axentes sociais e do empoderamento das 

comunidades costeiras.  

o Fomento  da  COHESIÓN  SOCIAL  e  TERRITORIAL  e  das  iniciativas  de 

VERTEBRACIÓN. 

o Fomento do EMPREGO de calidade e do BENESTAR social. 

o IGUALDADE  de OPORTUNIDADES,  promoción  activa  da  INCLUSIÓN  e  do 

respecto pola DIVERSIDADE e NON DISCRIMINACIÓN tanto nas actuacións 

que promova o grupo como nas de terceiros. 

o Protección  do  MEDIO  AMBIENTE,  das  TRADICIÓNS  E  DAS  PRÁCTICAS 

SOSTIBLES e do PATRIMONIO. 
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o A aposta por un DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO SOSTIBLE, INTEGRADOR

e SOCIALMENTE EQUITATIVO. 

o Aposta pola  INNOVACIÓN e  todos os eidos da  actuación do GALP, polas 

melloras na FORMACIÓN e polo acceso xeneralizado ao COÑECEMENTO. 

 Valores propios da xestión de recursos públicos: 

o A ECONOMÍA, EFICACIA e EFICIENCIA no gasto público.  

o A PERTINENCIA das accións que promova en relación á estratexia definida. 

o A COHERENCIA cos obxectivos do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.  

o A COMPLEMENTARIEDADE deste programa con outros que paralelamente 

actúan no territorio.  

No contexto da presente Estratexia, o GALP velará polo traslado destes principios e valores 

a todas as accións promovidas dende o Grupo e encamiñadas á consecución dos seguintes 

obxectivos que constitúen o cerne da estratexia. 

 

 

5. PLAN DE ACCIÓN 

5.1. Obxectivos estratéxicos. 

 

1.  Identificar  os  principais  obxectivos  da  estratexia,  facéndoo  de  acordo  coas  orientacións 

proporcionadas polo FEMP e cos factores externos e internos do diagnóstico. A súa definición debe 

ser breve e o seu número limitado. 

ORIENTACIÓN DO FEMP  OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

a) aumento del valor, creación de empleo, atracción 

de  jóvenes y promoción de  la  innovación en todas 

las fases de la cadena de suministro de los productos 

de la pesca y la acuicultura;  

1. Aumentar o valor,  a creación de emprego, a 

atracción  da  mocidade  e  a  promoción  da 

innovación    e  do  coñecemento  en  todas  as 
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fases da cadea de subministro dos produtos da 

pesca e da acuicultura. 

b)  apoyo  a  la  diversificación  dentro  o  fuera  del 

sector  de  la  pesca  comercial,  al  aprendizaje 

permanente y a la creación de empleo en las zonas 

pesqueras y acuícolas;  

2. Apoiar  á diversificación dentro ou  fóra da 

pesca  comercial,  apoio  ao  aprendizaxe 

permanente,  á  creación  de  emprego  a  á 

mellora do benestar social na zona costeira.  

c)  impulso  y  aprovechamiento  del  patrimonio 

medioambiental de las zonas pesqueras y acuícolas, 

incluidas  las operaciones de mitigación del cambio 

climático;  

3.  Impulsar  e  aproveitar  o  patrimonio 

medioambiental  das  zonas  pesqueiras  e 

acuícolas,  incluídas  as  operacións  de 

mitigación  do  cambio  climático,  así  como 

contribuír  á  concienciación  cidadá  nestes 

ámbitos. 

d)  fomento  del  bienestar  social  y  del  patrimonio 

cultural de las zonas pesqueras y acuícolas, incluido 

el  patrimonio  cultural  pesquero,  acuícola  y 

marítimo;  

4.  Protexer  e  poñer  en  valor  o  patrimonio 

cultural como recurso emblemático na Ría de 

Pontevedra,  incluído  o  patrimonio  cultural 

pesqueiro, acuícola e marítimo. 

 

e) refuerzo del papel de las comunidades pesqueras 

en  el  desarrollo  local  y  de  la  gobernanza  de  los 

recursos pesqueros y actividades marítimas locales. 

5. Fomentar a cooperación e a capacidade dos 

axentes  do  territorio  para  contribuír  ao 

desenvolvemento local. 

 

5.2. Obxectivos específicos 

1.  Indicar  os  obxectivos  específicos,  que  deben  das  resposta  ás  demandas  e  necesidades 

identificadas  no  diagnóstico.  Dependerán  xerarquicamente  dos  obxectivos  estratéxicos  e 

identificaranse de forma numérica: 1.1, 1.2, 1,.3,... Conterá unha descrición breve do mesmo. 

Obxectivo estratéxico 1 desenvólvese a través dos obxectivos específicos: 

1.1. Promover o crecemento económico da Ría de Pontevedra a partir da intensificación dos 

esforzos na promoción dos produtos, e da mellora de todos os procesos que integran as 
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actividades da cadea de valor, dende a xestión do recurso e a extracción ata a chegada ao 

consumidor. 

1.2. Mellorar a capacitación e as condicións para o emprendemento no tecido produtivo 

pesqueiro, incrementando as oportunidades de formación dos traballadores e traballadoras e a 

súa empregabilidade, facilitando o relevo xeracional, as estruturas asociativas e o 

emprendemento.   

 

Obxectivo estratéxico 2 desenvólvese a través dos obxectivos específicos: 

2.1. Promover o aproveitamento dos recursos do territorio reforzando a asociación da herdanza 

do mar coas oportunidades para o turismo, a dinamización da actividade económica, e a cohesión 

social e territorial. 

2.2. Contribuír á xeración de emprego a partir da mellora da calidade de vida e a cohesión social e 

territorial. 

 

Obxectivo estratéxico 3 desenvólvese a través dos obxectivos específicos: 

3.1. Fomentar a conciencia ecolóxica e o aproveitamento sostible do patrimonio ambiental das 

zonas costeiras para as xeracións actuais e futuras. 

3.2. Promover iniciativas de posta en valor e protección dos recursos naturais, de redución da 

pegada de carbono e de mitigación dos efectos do cambio climático. 

 

Obxectivo estratéxico 4 desenvólvese a través do obxectivo específico: 

4.1. Protexer o patrimonio cultural, mellorando a súa identificación e documentación e poñendo 

en valor os recursos identificados, coa finalidade de reforzar a identidade territorial e o valor da 

zona costeira. 

 

Obxectivo estratéxico 5 desenvólvese a través dos obxectivos específicos: 

5.1. Promover o intercambio do coñecemento baseado na experiencia con outros territorios  

entre axentes públicos e privados de todos os sectores participantes no GALP. 
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5.3. Liñas de actuación 

1. Indicar as liñas de actuación, que deben das resposta ás demandas e necesidades identificadas 

no diagnóstico. Dependerán xerarquicamente dos obxectivos específicos. Expresaranse nunha soa 

liña ou en dúas como moito. 

Obxectivo estratéxico 1:  Aumentar o valor,  a creación de emprego, a atracción da mocidade e 

a promoción da  innovación   e do  coñecemento en  todas as  fases da  cadea de  subministro dos 

produtos da pesca e da acuicultura. 

Obxectivo específico 1.1. Promover o crecemento económico da Ría de Pontevedra a partir 

da  intensificación  dos  esforzos  na  promoción  dos  produtos,  e  da  mellora  de  todos  os 

procesos que  integran as actividades da cadea de valor, dende a xestión do  recurso e a 

extracción ata a chegada ao consumidor. 

Liñas de actuación (1.1.1 e 1.1.2)  

1.1.1. Revalorización dos produtos do mar,  trazabilidade, diversificación da 

oferta e melloras na comercialización e na promoción. 

1.1.2. Mellora da xestión dos recursos e dos procesos da cadea de valor dos 

produtos  do  mar,  mediante  a  introdución  de  novas  tecnoloxías  e  a 

colaboración cos centros de investigación. 

 

Obxectivo específico 1.2.  Mellorar a capacitación e as condicións para o emprendemento 

no tecido produtivo pesqueiro, incrementando as oportunidades de formación dos 

traballadores e traballadoras e a súa empregabilidade, facilitando o relevo xeracional, as 

estruturas asociativas e o emprendemento.   

Liñas de actuación (1.2.1 a 1.2.3)  

1.2.1  Mellora  da  gobernanza  sectorial,  fomento  de  novos  modelos  de 

organización, das  estruturas  asociativas  e  cooperativas,  estímulo dos 

novos  modelos  de  negocio  Mellora  da  xestión  dos  recursos  e  dos 

procesos  da  cadea  de  valor  dos  produtos  do  mar,  mediante  a 

introdución  de  novas  tecnoloxías  e  a  colaboración  cos  centros  de 

investigación. 
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1.2.2.  Formación  do  sector  pesqueiro  cara  o  relevo  xeraciónal,  á  mellor 

adaptación  dos  traballadores  e  traballadoras  ás  necesidades  da 

actividade e á diversificación e integración de negocios. 

1.2.3. Conexión do sector pesqueiro con outros sectores do territorio costeiro 

para a promoción do produto da pesca local. 

 

Obxectivo estratéxico 2:   Apoiar á diversificación dentro ou fóra da pesca comercial, apoio ao 

aprendizaxe permanente, á creación de emprego a á mellora do benestar social na zona costeira. 

Obxectivo  específico  2.1.  Promover  o  aproveitamento  dos  recursos  do  territorio 

reforzando a asociación da herdanza do mar coas oportunidades para o turismo, a 

dinamización da actividade económica, e a cohesión social e territorial 

Liñas de actuación (2.1.1. a 2.1.3) 

2.1.1. Deseño  e  iniciativas  de  turismo  desestacionalizado  apoiado  no  sector 

pesqueiro e a cultura e tradición mariñeira. 

2.1.2. Mellora da oferta de produtos e servizos de  integración  intersectorial, 

abondando  en medidas para  a desestacionalización do  turismo  e na 

sustentabilidade das iniciativas. 

2.1.3  Promoción  e  proxección  exterior  dos  recursos,  da  actividade  e  do 

territorio. 

 

Obxectivo específico 2.2. Contribuír á xeración de emprego a partir da mellora da 

calidade de vida e a cohesión social e territorial. 

Liñas de actuación (2.2.1.) 

2.2.1 Servizos para a cohesión social e territorial e o benestar 

 

Obxectivo  estratéxico  3:    Impulsar  e  aproveitar  o  patrimonio  medioambiental  das  zonas 

pesqueiras  e  acuícolas,  incluídas  as  operacións  de  mitigación  do  cambio  climático,  así  como 

contribuír á concienciación cidadá nestes ámbitos. 
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Obxectivo  específico  3.1.  Fomento  da  conciencia  ecolóxica  e  do  aproveitamento 

sostible do patrimonio ambiental das zonas costeiras para as xeracións actuais e 

futuras.  

Liñas de actuación (3.1.1. ) 

3.1.1. Mellora da capacidade das comunidades para a adopción de prácticas de 

conservación, protección, mitigación de  impactos sobre o patrimonio 

natural  e para a súa posta en valor  

 

Obxectivo específico 3.2. Promover  iniciativas de posta en  valor e protección dos 

recursos naturais, de redución da pegada de carbono e de  mitigación dos efectos 

do cambio climático. 

Liñas de actuación (3.2.1. e 3.2.2.) 

3.2.1. Iniciativas de redución de impacto ambiental en procesos produtivos. 

3.2.2.  Iniciación de experiencias de  colaboración novidosas na  conservación, 

protección,  mitigación  de  danos,  rexeneración  e  posta  en  valor  dos 

recursos naturais. 

 

Obxectivo  estratéxico  4:    Protexer  e  poñer  en  valor  o  patrimonio  cultural  como  recurso 

emblemático na Ría de Pontevedra, incluído o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo.

Obxectivo  específico  4.1.  Protexer  o  patrimonio  cultural,  mellorando  a  súa 

identificación e documentación e poñendo en valor os recursos identificados, coa 

finalidade de reforzar a identidade territorial e o valor da zona costeira. 

Liñas de actuación (4.1.1. e 4.1.2) 

4.1.1. Inventario e recompilación de información sobre o patrimonio costeiro  

4.1.2. Reconstruír, valorizar e contribuír a manter e a difundir o patrimonio con 

maior vinculación ao mar e ás actividades costeiras. 

 

Obxectivo estratéxico 5:  Fomentar a cooperación e a capacidade dos axentes do territorio 

para contribuír ao desenvolvemento local. 
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Obxectivo  específico  5.1.  Promover  o  intercambio  do  coñecemento  baseado  na 

experiencia con outros territorios   entre axentes públicos e privados de todos os 

sectores participantes no GALP. 

Liñas de actuación (5.1.1. e  5.1.2) 

5.1.1. Promoción de actuacións de cooperación no seo do sector pesqueiro para 

fomentar a súa gobernanza e competitividade dos axentes do GALP co 

intercambio de experiencias dentro e fóra do sector pesqueiro e dentro 

e fóra do territorio. 

5.1.2. Promoción de actividades de cooperación para a diversificación. 
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5.4. Mapa do Plan de Acción 

 

1. Reflectirase de maneira gráfica nunha táboa, a estrutura de obxectivos estratéxicos, específicos, liñas de actuación e medidas (estrutura de dependencia 

xerárquica). 

 

Obxectivos estratéxicos  Obxectivos específicos  Liñas de actuación  Medidas  

1. Aumentar o valor, a 
creación de emprego, a 
atracción da mocidade e 
promoción da innovación e do 
coñecemento en todas as 
fases da  cadea de subministro 
dos produtos da pesca e da 
acuicultura.  

1.1. Promover o crecemento 
económico da Ría de Pontevedra 
a partir da intensificación dos 
esforzos na promoción dos 
produtos, e da mellora de todos 
os procesos que integran as 
actividades da cadea de valor, 
dende a xestión do recurso e a 
extracción ata a chegada ao 
consumidor. 

1.1.1. Revalorización dos produtos do mar, 
trazabilidade, diversificación da oferta e 
melloras na comercialización e na promoción. 

1. Obradoiros, concursos e actividades promocionais e divulgativas 
sobre o sector pesqueiro e os seus produtos. Poderán estar 
orientados, en formato e contido, de maneira diferenciada para 
tres tipos de público: cidadanía, profesionais do sector e ademais, 
terán especial incidencia nos nenos e na mocidade.  

   2. Implementación ou mellora das instalacións de procesado, 
elaboración, envasado, venta e exportación de produtos do mar 
de orixe local. 

   3. Mellora da comercialización mediante o impulso da plataforma 
de comercialización conxunta “pescadoartesanal.com” ‐ ou outras 
particulares ‐, do seu posicionamento a nivel nacional: incremento 
da oferta agregada dende o portal, formación e captación de 
usuarios, promoción, etc. 

   4. Realización e apoio ás festas e iniciativas gastronómicas, á súa 
coordinación e organización en rede, que promocionen o produto 
pesqueiro e marisqueiro local e fomenten a variedade no seu 
consumo. Estas iniciativas deberán tamén favorecer a integración 
cos produtos locais da terra e a transmisión do valor da tradición 
gastronómica e a cultura mariñeira local. 



 

33 

 

 

33

Estratexia 2015‐2020. GAC Ría de Pontevedra 

Obxectivos estratéxicos  Obxectivos específicos  Liñas de actuación  Medidas  

   5. Apoio aos selos de garantía e ás iniciativas para mellorar a 
trazabilidade (especialmente aos xa establecidos). Apoiadas nas 
novas tecnoloxías, e na mellora da formación dos operadores, a 
medida perseguirá a extensión a toda a cadea de comercialización 
como medio para a posta en valor e para a diferenciación do 
produto local. 

   6. Fomentar a maior diversificación da oferta e do consumo coa 
identificación de novas posibilidades para o cultivo e a promoción 
de especies aínda pouco coñecidas, desaproveitadas ou pouco 
apreciadas. 

   7. Realización de estudos sobre as posibilidades de mellora da 
comercialización de especies pouco coñecidas ou pouco 
apreciadas 

1.1.2. Mellora da xestión dos recursos e dos 
procesos da cadea de valor dos produtos do 
mar, mediante a introdución de novas 
tecnoloxías e a colaboración cos centros de 
investigación. 

8. Realización de estudos sobre as posibilidades de cultivo e 
aproveitamento de novas especies na zona costeira. 

   9. Melloras nos procedementos e procesos da xestión dos 
recursos e cadea de valor dos produtos do mar, como xestión de 
descartes. Desenvolvemento de iniciativas con finalidade 
demostrativa.  

   10. Creación de espazos de encontro entre todos os axentes do 
sector pesqueiro produtivo e o sector científico, que regularmente 
e como resultado dun plan estratéxico promovan alianzas para 
compartir coñecemento e afondar na súa aplicación e na das 
novas tecnoloxías. 
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Obxectivos estratéxicos  Obxectivos específicos  Liñas de actuación  Medidas  

1.2. Mellorar a capacitación e as 
condicións para o 
emprendemento no tecido 
produtivo pesqueiro, 
incrementando as oportunidades 
de formación dos traballadores e 
traballadoras e a súa 
empregabilidade, facilitando o 
relevo xeracional, as estruturas 
asociativas e o emprendemento.  

L.1.2.1. Mellora da gobernanza sectorial, 
fomento de novos modelos de organización, das 
estruturas asociactivas e cooperativas e  
estímulo dos novos modelos de negocio 

11. Accións formativas sobre cooperativismo e asociacionismo no 
sector pesqueiro. 

   12. Iniciativas asociativas e de cooperación do sector pesqueiro e 
integración con outros sectores, para a prospección e a 
introdución en novos mercados. 

   13. Iniciativas para a diminución dos custos operativos (compras e 
abastecementos, promoción, loxística, etc.) mediante a asociación 
e a cooperación entre os axentes e as infrastructuras do sector. 

   14. Desenvolvemento de novos modelos de negocio e iniciativas 
empresariais baseados na produción da ría (novos servizos 
soportados nas TIC, asesores persoais para as compras de peixes e 
mariscos, empresas pop‐up, etc.). 

L.1.2.2 . Formación do sector pesqueiro cara o 
relevo xeraciónal, a mellor adaptación dos 
traballadores e traballadoras ás necesidades da 
actividade e á diversificación e integración de 
negocios. 

15. Creación de aulas medioambientais para fomentar a 
concienciación sobre o medio e os recursos e sobre as 
consecuencias da xestión sostible na competitividade do territorio 
e, en particular, do sector pesqueiro. 

   16. Iniciativas de capacitación e empoderamento do sector 
pesqueiro para unha mellora na explotación do recurso e da 
xestión do seu negocio, facendo especial fincapé nas habilidades 
dixitais. 
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Obxectivos estratéxicos  Obxectivos específicos  Liñas de actuación  Medidas  

   17. Medidas de recuperación do atractivo e da empregabilidade 
dos oficios mariñeiros en risco de extinción: redeiras, carpintería 
de ribeira, etc. 

   18. Formación e recuperación do interese polos oficios do mar.  

   19. Formación aos comercializadores para mellorar a 
comunicación aos consumidores, de procedencia local ou do 
estranxeiro, do valor diferencial do produto local. Fomento da 
aprendizaxe mediante a promoción de boas prácticas entre 
comercializadores e consumidores. 

L 1.2.3 Conexión do sector pesqueiro con outros 
sectores do territorio costeiro para a promoción 
do produto da pesca local. 

20. Iniciativas de integración innovadoras e lúdicas dentro das 
prazas de abastos para facilitar a compra, a mellor implicación da 
restauración, a innovación gastronómica e promoción das 
vantaxes do consumo do produto local, incluido os premios para 
as iniciativas máis destacadas. 

   21. Establecemento de alianzas intersectoriais para chegar co 
produto local, claramente diferenciado, a novas canles de 
comercialización, reforzando a diversificación e o atractivo na 
oferta turística costeira. 

   22. Iniciativas de asociacionismo e cooperativismo do sector 
extractivo e transformador co sector HORECA na promoción do 
consumo dos produtos locais. 

2. Apoiar á diversificación 
dentro ou fóra da pesca 
comercial, apoio ao 
aprendizaxe permanente, á 

2.1. Promover o aproveitamento 
dos recursos do territorio 
reforzando a asociación da 
herdanza do mar coas 

L 2.1.1. Deseño e iniciativas de turismo 
desestacionalizado apoiado no sector pesqueiro 
e a súa cultura 

23. Fomento da conexión do turismo mariñeiro coas actividades 
náuticas, coas embarcacións de recreo e pasaxe e coas 
embarcacións tradicionais, procurando a integración destas 
actividades no desenvolvemento do turismo mariñeiro. 
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Obxectivos estratéxicos  Obxectivos específicos  Liñas de actuación  Medidas  

creación de emprego e a 
mellora do benestar social na 
zona costeira. 

oportunidades para o turismo, a 
dinamización da actividade 
económica, e a cohesión social e 
territorial 

   24. Creación de rutas turísticas que inclúan visitas a pescadores, 
mariscadores, lonxas, prazas, sendas litorais, sendas fluviais, etc. e 
que sexan educativas tanto para nenos como adultos. 

L 2.1.2 Mellora da oferta de produtos e servizos 
de integración intersectorial, abondando en 
medidas para a desestacionalización do turismo 
e na sostibilidade das iniciativas. 

25. Ría‐saúde‐deporte: iniciativas que conecten aos axentes 
especializados nestes ámbitos e  evidencien a idoneidade dos 
recursos e os espazos da Ría de Pontevedra para o fomento dos 
hábitos saudables na poboación local e nos visitantes (dotación 
infraestructuras portos deportivos, equipamentos e actividades). 

   26. Impulso ao desenvolvemento de iniciativas que mellores a 
oferta turismo do mariñeiro coa participación de todos os sectores 
comprometidos coa produción local e o uso sostible do territorio 
(hostalería). 

   27. Impulsar MarGalaica como plataforma integradora de servizos 
de ocio e lecer á cidadanía. 

   28. Formación dos axentes que interveñen na integración co 
sector turístico de cara a mellora da súa oferta e profesionalidade 
(idiomas, atención ao cliente, uso de novas tecnoloxías, etc.). 

   29. Rehabilitación e creación de espazos con iniciativas de 
interpretación: lonxas, prazas, pequenas salas de cine, locais nos 
portos e nas vilas,… que sustenten e valoricen as tradicións 
costeiras. 

   30. Promoción e desenvolvemento do turismo ambiental e 
ecolóxico, destacando na oferta as accións do GALP na 
recuperación de zonas e na valorización da contorna costeira. 
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Obxectivos estratéxicos  Obxectivos específicos  Liñas de actuación  Medidas  

   31. Mellorar e completar a oferta das instalación hostaleiras de 
baixo impacto ambiental dentro da zona costeira tais como os 
albergues ou os servizos para  a acollida de caravanas, entre 
outros. 

   32. Iniciativas para facilitar e promover o aliñamento e a 
coordinación da acción do GALP e dos seus axentes coa Axenda de 
adaptación do Parque das Illas Atlánticas á Carta Europea de 
Turismo Sostible e, en xeral, iniciativas de turismo sostible. 

L 2.1.3 Promoción e proxección exterior dos 
recursos, da actividade e do territorio 

33. Estudo das experiencias de turismo de zonas costeiras en 
outros países. Identificación de boas prácticas imitables e difusión 
entre os colectivos do GALP. 

   34. Intercambios con outros territorios, nacionais e internacionais, 
sobre diversificación do turismo nas zonas de costa. 

   35. Tradución dos materiais de promoción da oferta turística 
integrada na estratexia do GALP ós idiomas dos países que máis 
nos visitan. 

   36. Deseño e desenvolvemento dun plan específico de 
comunicación e promoción do territorio do GALP e da Ría de 
Pontevedra como un produto que agrega paisaxe, gastronomía, 
arquitectura, natureza, etc. 

2.2. Contribuír á xeración de 
emprego a partir da mellora da 
calidade de vida e a cohesión 
social e territorial. 

2.2.1. Servizos para a cohesión social e territorial 
e o benestar 

37. Creación de servizos a terceira idade 

      38. Iniciativas para facilitar conciliación familiar dos colectivos de 
traballadores e traballadoras en actividades claramente integradas 
na estratexia do GALP. 

      39. Medida de integración de colectivos con risco de exclusión nas 
actividades promovidas ou integradas na estratexia do GALP. 
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Obxectivos estratéxicos  Obxectivos específicos  Liñas de actuación  Medidas  

      40. Programa de emprego inter‐municipal. Fomento das 
oportunidades de emprego na zona costeira: bolsa de emprego, 
iniciativas para facilitar e propiciar o relevo 
xeracional...Favorecerase a consideración da inclusión de 
colectivos de difícil integración e o fomento da igualdade. 

      41. Iniciativas de mellora da mobilidade (accesibilidade, 
mobilidade laboral,….)  

3. Impulsar e aproveitar o 
patrimonio medioambiental 
das zonas pesqueiras e 
acuícolas, incluídas as 
operacións de mitigación do 
cambio climático, así como 
contribuír á concienciación 
cidadá nestes ámbitos. 

3.1. Fomentar a conciencia 
ecolóxica e o aproveitamento 
sostible do patrimonio ambiental 
das zonas costeiras para as 
xeracións actuais e futuras. 

L.3.1.1. Mellora da capacidade das comunidades 
para a adopción de prácticas de conservación, 
protección, mitigación de impactos sobre o 
patrimonio natural e para a súa posta en valor 

42. Organizar seminarios e obradoiros dirixidos a escolares, xente 
do mar e público en xeral para incrementar a concienciación 
ambiental. Por exemplo: campamentos, obradoiros escolares en 
temas ambientais, divulgación de ecosistemas mariños, 
concienciación sobre as consecuencias e posibilidades de acción 
fronte ao cambio climático, etc. 

  

      43. Fomentar asociacionismo ambiental e a colaboración do GALP 
coas organizacións e agrupacións ambientalistas e de protección 
do patrimonio, fomentando a súa participación en iniciativas de 
divulgación sobre a conservación do medio e os usos tradicionais 
do mar. 

  

      44. Formación a medida para o aproveitamento e xestión de 
recursos do sector primario de xeito sostible / ecolóxico 
(produción, transformación e venda). 
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Obxectivos estratéxicos  Obxectivos específicos  Liñas de actuación  Medidas  

  

      45. Colaboración coas ANPAS e os colexios e centros de educación 
secundaria para a definición e o desenvolvemento de iniciativas 
perdurables (non puntuais nin illadas) de concienciación dos máis 
novos nos valores da protección ambiental, do patrimonio e dos 
usos tradicionais do mar e do medio costeiro. 

  

3.2. Promover iniciativas de 
posta en valor e protección dos 
recursos naturais, de redución da 
pegada de carbono e de 
mitigación dos efectos do 
cambio climático. 

L.3.2.1. Iniciativas de redución de impacto 
ambiental en procesos produtivos.  

46. Formación e dotación de equipamentos anticontaminación 
para instalacións costeiras.  

  

      47. Implementación de sistemas de uso das enerxías limpas e de 
melloras nos procesos que leven aparellada a diminución de 
custos, a redución da pegada ecolóxica e a maior eficiencia no 
desempeño da actividade.  

  

   L.3.2.2 Iniciación de experiencias de 
colaboración novidosas na conservación, 
protección, mitigación de danos, rexeneración e 
posta en valor dos recursos naturais.  

48. Colaboración e acción coordinada dos axentes do GALP nas 
accións de promoción, protección e conservación dos recursos de 
interese ambiental, paisaxístico e cultural, en especial dos espazos 
singulares da Ría de Pontevedra, por exemplo da Illa de Tambo ou 
o Parque Nacional das Illas Atlánticas. 

  

      49. Fomento da colaboración inter‐municipal en actividades de 
recuperación e conservación ambiental, arquitectónica e 
urbanística, propiciando a implicación das institucións, das 
organizacións e da cidadanía, e orientada á xeración de 
actividades produtivas e ós recursos autóctonos da terra e do mar. 
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Obxectivos estratéxicos  Obxectivos específicos  Liñas de actuación  Medidas  

  

      50. Experiencias relativas á recollida de lixo das embarcacións e 
traída a porto. Fomento das boas prácticas na xestión do lixo e da 
reciclaxe en todas as facetas da actuación do GALP. 

  
      51. Iniciativas para o desenvolvemento e  dinamización da Axenda 

estratéxica para a Recuperación do entorno da Illa de Tambo. 

  

      52. Limpeza regatos, e colaboración en actuacións de 
rexeneración forestal para evitar riadas, deterioro das condicións 
ambientais da ría e perda de produtividade marisqueira. 

  

      53. Iniciativas de colaboración na rexeneración e limpeza de areais 
e mellora da calidade das augas na Ría de Pontevedra. 

  

      54. Actuacións encamiñadas a facilitar a detección rápida e a 
evitar a propagación das especies exóticas, especialmente das 
invasoras, e desenvolver iniciativas para o seu control. 

4. Protexer e poñer en valor o 
patrimonio cultural como 
recurso emblemático na Ría 
de Pontevedra, incluído o 
patrimonio cultural pesqueiro, 
acuícola e marítimo. 

4.1. Protexer o patrimonio 
cultural, mellorando a súa 
identificación e documentación e 
poñendo en valor os recursos 
identificados, coa finalidade de 
reforzar a identidade territorial e 
o valor da zona costeira. 

L.4.1.1. Inventario e recompilación de 
información sobre o patrimonio costeiro 

55. Abondar no inventario do patrimonio cultural na zona, 
integrando a implicación de expertos no proceso, co obxectivo de 
identificar e reforzar as oportunidades para a mellora da calidade 
de vida dos veciños e o atractivo para un turismo sostible e de 
calidade. 
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Obxectivos estratéxicos  Obxectivos específicos  Liñas de actuación  Medidas  

  

      56. Recompilación e posta en valor do coñecemento dos “vellos 
do mar” apoiando ás entidades locais para a súa posta en práctica 
coa inclusión de todos os segmento da actividade. A medida 
comprenderá ademais a relación do coñecemento dos vellos do 
mar coa conservación do medio mariño e costeiro. 

  

   L 4.1.2 Reconstruir, valorizar e contribuir a 
manter e a difundir o patrimonio con maior 
vinculación ao mar e ás actividades costeiras 

57. Desenvolvemento de roteiros costeiros e mariños para dar a 
coñecer o patrimonio natural e cultural da zona. 

      58. Restauración do patrimonio industrial tradicional: salgas, 
portos, estaleiros, muíños, etc. 

      59. Promoción de actividades de recuperación e exaltación das 
embarcacións tradicionais. 

      60. Posta en valor dos elementos da arquitectura tradicional 
mariñeira na zona. 

      61. Posta en valor doutros elementos da tradición mariñeira: artes 
de pesca, aparellos e ferramentas de traballo, arquivos 
documentais, arquivos fotográficos e audiovisuais, etc. 
Aproveitamento das aulas da natureza para a exposición deste 
patrimonio. 

      62. Promoción do patrimonio cultural  a partir da dixitalización dos 
servizos de información e comunicación sobre o patrimonio 
costeiro e  facilitar a comunicación e a promoción mediante o uso 
das novas tecnoloxías. 
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Obxectivos estratéxicos  Obxectivos específicos  Liñas de actuación  Medidas  

5. Fomentar a cooperación e a 
capacidade dos axentes do 
territorio para contribuír ao 
desenvolvemento local. 

5.1. Promover o intercambio do 
coñecemento baseado na 
experiencia con outros 
territorios  entre axentes 
públicos e privados de todos os 
sectores participantes no GALP. 

5.1.1. Promover actuacións de cooperación  no 
seo do sector pesqueiro para fomentar a súa 
gobernanza e competitividade 

63. Formación práctica a través da creación dunha plataforma de 
intercambio de experiencias e de coñecemento con outras zonas 
costeiras de referencia de dentro e fóra de Galicia. 

         64. Uso de novas tecnoloxías para a posta en contacto dos 
colectivos do sector pesqueiro para procurar novos proxectos e 
iniciativas comúns. 

      5.1.2..Promoción da aprendizaxe permanente 
dos axentes do GALP co intercambio de 
experiencias dentro e fora do sector pesqueiro e 
dentro e fora do territorio.  

65. Foros que poñan en contacto ao sector pesqueiro e o sector 
turístico e hostaleiro no que se identifiquen oportunidades para 
accións en rede, en beneficio mutuos e onde se estimulen as 
oportunidades de colaboración tanto no plano local como para a 
proxección internacional. 

         66. Promover unha rede internacional de vilas mariñeiras. 

 

5.1.2. Promoción de actividades de cooperación para a diversificación. 
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5.5. Fichas de medidas 

1.  Realizarse  unha  presentación  das  medidas  de  cada  liña  de  actuación.  Para  cada  medida 

estableceranse as súas orientacións empregando o seguinte modelo: 

Para cada unha das medidas inclúese unha ficha coa descrición dos seguintes aspectos:  

 Liña de actuación na que se enmarca.  

 Obxectivos xerárquicos aos que responde.  

 Descrición sucinta do contido da medida. 

 Potenciais  beneficiarios.  Á  hora  de  definir  os  potenciais  beneficiarios 

consideráronse  as  limitacións  establecidas  no  período  anterior  para 

beneficiarios de proxectos produtivos e non produtivos. Na medida en que a 

orde  de  axudas  que  aprobe  a  Consellería  do Mar modifique  a  tipoloxía  dos 

beneficiarios,  deberá  revisarse  tamén  os  potenciais  beneficiarios  aquí 

contemplados.  

 Resultados previstos. Indicadores de resultados que deberán contemplarse na 

medida e xenéricos para ela. Deberá comprobarse a súa idoneidade para cada 

proxecto en particular.  

 Rango de intensidade de axuda. Atribúese as medidas a intensidade da axuda 

que poden ter proxectos que se inclúan nesta medida en función do seu carácter 

produtivo  ou  non  segundo  os  valores  máximos  do  anterior  período  de 

financiamento. En  todo caso estes valores quedaran establecidos na orde de 

axudas que aprobe a Consellería do Mar coas bases reguladoras das axudas. 

 

Estas fichas están elaboradas en formato de base de datos e xúntanse como Anexo 5.5. 

Fichas de medidas nunha listaxe conxunta de todas elas para unha maior facilidade de 

interpretación e comparación.  

 

 

 

 

 

5.6. Carácter integrado e multisectorial da estratexia 
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1. Describir o carácter  integrado e multisectorial da estratexia. A estratexia debe responder a un 

enfoque integrado (reunir á cadea de valor da pesca‐produción, transformación e comercialización‐ 

con outros actores ou sectores económicos da zona) e multisectorial, de xeito que considere os 

efectos multiplicadores dos diversos sectores con presenza no territorio.  

A estratexia do GALP Ría de Pontevedra establécese para un espazo de conexión e interdependencia 

de  todos  os  sectores  que  desenvolven  a  súa  actividade  na  zona  costeira,  e  que  dependen, 

profundamente, dos recursos do mar e dos activos deste territorio. A estratexia propón, por unha 

banda,  reforzar decididamente a  competitividade da  cadea de valor do  sector pesqueiro e, por 

outra,  e  complementariamente, multiplicar  as  oportunidades  que  derivan  da  importancia  e  do 

arraigo que estas actividades teñen como atractivo turístico e como acervo patrimonial.  

A estratexia tense deseñado baixo a perspectiva participada por todos os actores da zona de que a 

mesma  deberá  ter  efecto  no  presente  e  no  futuro  da  Ría  de  Pontevedra.  É  este  o  motivo 

fundamental polo que o uso sustentable, a protección e defensa do medio e dos recursos naturais 

desta  contorna,  constitúense  nun  piar  emblemático  sobre  o  que  desenvolver  as  actuacións 

enmarcadas na estratexia.  

Esta perspectiva sobre o que supón o carácter integrado e multisectorial da estratexia se ben ten 

especial apoio nas Liñas de Actuación que responden ao Obxectivo Específico 2.1, está con claridade 

tamén presente nas Liñas correspondentes aos demais Obxectivos Específicos, especialmente na 

1.2.3. e nas do obxectivo específico 5.1. Deste xeito cabe destacar a consideración integrada de toda 

a cadea de valor do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola, dende o sector primario ata a industria 

elaboradora  transformadora, ós  servizos  asociados  e  todas  as  actividades  interdependentes  da 

actividade pesqueira. Esta perspectiva chega ate a consideración da cidadanía, dos consumidores 

tanto  locais  como  foráneos  como  axentes  fundamentais  na  revalorización  dos  produtos  e  na 

reactivación da actividade económica. Asemade, cando se abordan as liñas de actuación que teñen 

relación  coa  conservación  e  a  posta  en  valor  do  patrimonio,  a  estratexia  aposta  por  unha 

consideración  integral  das  diferentes  formas  de  patrimonio:  natural,  cultural,  arqueolóxico, 

arquitectónico,  etnográfico,  gastronómico,  etc.  O  GALP  da  Ría  de  Pontevedra  fai  esta  aposta, 

considerando  que  esta  é  a  perspectiva  que  de  xeito  transversal  pode  ter  maior  incidencia  e 

significación  no  incremento  das  oportunidades  de  reforzar  a  actividade  económica,  das 

posibilidades de traballo, das condicións de vida e do atractivo da zona para as xeracións actuais e 

futuras da zona costeira.  

 

 

5.7. Carácter innovador da estratexia 
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1. Describir os aspectos ou elementos innovadores da estratexia no contexto local e indicar como 

se fomentará a innovación a escala local. 

A estratexia do GALP Ría de Pontevedra  integra de xeito  transversal o  carácter  innovador. Esta 

perspectiva correspóndese coa aposta dos axentes deste territorio polo crecemento intelixente e 

sustentable  como  base  para  a  competitividade  e  o  desenvolvemento  local,  en  liña  coas 

recomendacións que ao respecto establece o propio FEMP e as políticas marco de referencia para 

a estratexia.  

O carácter innovador das accións amparadas polo GALP Ría de Pontevedra, haberá de materializarse 

tanto nas melloras nos procesos e dos produtos ós que a acción do GALP poida prestar apoio, coma 

nas maneiras de mellorar os modelos organizativos e de administración, as  conexións entre os 

sectores, as comunicacións entre os axentes da comunidade, as relacións da industria e da cidadanía 

coa  ciencia  e  os  centros  de  xeración  de  coñecemento,  etc.  Para  conseguilo,  promoverá  a 

incorporación dunha base sólida de coñecemento nas propostas, a posta en valor da experiencia e 

das boas prácticas, e sempre que sexa oportuno, das novas tecnoloxías. En definitiva, o GALP‐Ria 

de  Pontevedra  favorecerá  o  carácter  innovador  das  iniciativas  produtivas  e  non  produtivas 

asociadas aos diferentes obxectivos da estratexia e mesmo da propia acción dinamizadora do GALP 

como organización.  

Así  a  innovación  deberá  estar  presente  na  modernización  do  tecido  produtivo  e  marcar  as 

actuacións para a mellora da  competitividade,  será un  claro  factor multiplicador das  conexións 

intersectoriais e da xeración de novas oportunidades de emprendemento e de emprego e permitirá 

a diferenciación e a excelencia nas accións para a conservación e a protección do medio natural e 

do patrimonio. Esta transversalidade do carácter innovador será fortemente potenciada mediante 

a  estratexia  de  comunicación  do  GALP  e  apoiada  nos  procesos  de  valoración  e  selección  das 

candidaturas de proxectos. 

O GALP Ría de Pontevedra, na diagnose do seu territorio, amosa que se dan condicións de vantaxe 

na zona para poder acadar os obxectivos que se propoñen no tocante á innovación. Destacan por 

unha  banda,  a  proximidade  a  un  bo  número  de  centros  de  investigación  con  actividade  de 

transcendencia  internacional; e por outra o nivel de estudos medio da poboación, que ofrece un 

potencial moi interesante para unha máis rápida incorporación do coñecemento técnico e científico 

na actividade cotiá. Por último, cabe ter presente que a innovación e a incorporación da tecnoloxía 

e do coñecemento nos procesos produtivos de calquera territorio, do mesmo xeito que a atención 

a sustentabilidade ambiental, é obxecto de atención por  moi diversos programas e mecanismos de 

financiamento.  O  GALP  aspira  a  converterse  en  peza  fundamental  para  facer  palanca  no 

aproveitamento destes recursos polos axentes do territorio. 
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5.8. Contribución da estratexia á creación de emprego 

1. Incidencia que se espera da estratexia sobre o emprego. Medidas para promover o aumento do 

emprego. Creación de novas oportunidades para mulleres e mocidade. 

 

A  creación  de  novas  oportunidades  para  o  traballo  e  a  non  destrución  de  emprego  na  Ría  de 

Pontevedra é una prioridade compartida por  todos os   axentes que  integran o Grupo. Por este 

motivo,  as  oportunidades  para  o  traballo  aparecen  recollidas  en  dous  dos  cinco  obxectivos  de 

carácter  estratéxico  de  forma  explícita,  e  considéranse  implicitamente  integradas  en  todos  os 

obxectivos de carácter específico agás ún ‐concienciación e formación ambiental‐ que supón unha 

mellora da empregabilidade dos beneficiarios. As perspectivas dende as que se propón afrontar a 

problemática do emprego  inclúen, en consonancia co que establece o regulamento do FEMP, as 

seguintes: 

 as oportunidades de formación e capacitación, con medidas específicas asociadas a todos 

os obxectivos específicos da estratexia, 

 fomento  do  emprendemento  e  da  innovación,  e  de  novos  modelos  de  negocio  e  de 

economía social como segmentos con potencial para novas e mellores oportunidades de 

traballo, 

 a mellora da competitividade do sector pesqueiro e a dignificación das profesións do mar 

na procura do relevo xeracional, 

 a  xeración  de  novas  oportunidades  de  desenvolvemento  asociadas  ás  conexión 

intersectoriais, 

 a xeración de novas oportunidades, servizos e iniciativas de emprendemento relacionadas 

cun mellor aproveitamento dos activos culturais e naturais do territorio costeiro. 

O  factor  crítico no deseño da estratexia que  se propón é o  incremento da  empregabilidade. A 

importancia  e  o  atractivo  turístico  do  territorio  ten  sido  clave  no  dinamismo  do  sector  da 

construción previamente á crise dos últimos anos. O estalido da burbulla inmobiliaria e financeira 

tivo  repercusións notables para o emprego na  zona, afectando a  colectivos de  idade en etapas 

centrais  da  vida  laboral.  A  insuficiente  absorción  dese  capital  humano  por  outros  sectores  de 

actividade pon de manifesto a necesidade de incrementar os esforzos na adaptación dos perfiles á 

demanda,  en  estimular  novos  segmentos  de  actividade,  e  moi  especialmente,  en  facilitar  o 

emprendemento. 

De  maneira  transversal  ademais,  mediante  a  consideración  destes  aspectos  nos  criterios  de 

avaliación  das  propostas,  o  GALP  favorecerá  aquelas  iniciativas  que  teñan  en  consideración  a 

xeración de oportunidades para os colectivos con máis dificultades de integración e de acceso ao 

mercado laboral, sexa por motivos de discapacidade, por falta de experiencia, por períodos longos 

de desemprego, por razón de sexo (muller), de idade (mocidade), etc. 
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5.9. Contribución da estratexia á promoción da  igualdade entre 

homes e mulleres e á non discriminación 

1. Análise dos problemas de xénero e inclusión social. Mecanismos contemplados para promover á 

igualdade e non discriminación. 

A igualdade entre mulleres e homes nas oportunidades de acceso e a promoción no mercado laboral 

e  o  fomento  da  participación  da  muller  nas  actividades  da  contorna  costeira,  aparece  tamén 

destacado nas prioridades do  FEMP e  é outro dos elementos  integrados na  estratexia do GALP 

Pontevedra de maneira transversal.  

A análise DAFO presentada, recolle entre as fortalezas da zona a forte presenza das mulleres nalgúns 

sectores  de  actividade.  Na  análise  DAFO  faise  especial  alusión  ao  marisqueo  pero  a  presencia 

maioritaria das mulleres é moi salientable en moitos outros segmentos da actividade, tanto propia 

do sector pesqueiro coma nos sectores cos que propiciar as conexións e actuacións en cooperación. 

No sector pesqueiro cabe mencionar ademais da incuestionable presencia da muller no marisqueo 

a pé, a que corresponde á comercialización, a presenza maioritaria das mulleres na transformación 

dos  produtos  en  salas  de  elaboración  de  conxelado,  nas  depuradoras  e  cocedoiros  e  nas 

conserveiras, a presenza en actividades auxiliares como a confección e reparación de aparellos, etc. 

A presenza das mulleres tamén é elevada na hostalería, nos servizos asistenciais, na distribución e 

mesmo no ensino.  

A igualdade deberá de ser promovida a todos os niveis, facilitando a promoción profesional a través 

das medidas de formación, favorecendo as accións de emprendemento en feminino, coa prestación 

de servizos asistenciais e facilitadores da conciliación familiar, etc. Os mecanismos de valoración dos 

proxectos integran algúns destes criterios para ofrecer garantías de que a acción do GALP é decidida 

en dar respaldo a esta situación estrutural e á prioridade recoñecida polo FEMP.  

 

 

 

5.10. Contribución ao principio de desenvolvemento sostible 

1. Contribución da estratexia á sostibilidade ambiental 

A  estratexia  e o plano de  actuación  que  se  presentan  neste  documento,  están definitivamente 

marcados en todas as súas compoñentes pola prioridade máxima de corresponder á necesidade do 
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desenvolvemento sostible. Esta aposta aparece manifestada sen ambaxes na Misión do GALP e na 

Visión  que  se  persegue,  así  coma  nos  obxectivos  estratéxicos,  específicos  e  na  concreción  de 

numerosas  medidas  asociadas  a  varias  das  liñas  de  actuación.  Se  ben  dende  o  GALP  Ría  de 

Pontevedra  se  pretende  transmitir  e  salientar  a  consideración  transversal  e  prioritaria  desta 

compoñente da estratexia,  son, se cadra, o conxunto de liñas máis destacadas nesta dirección (polo 

seu enfoque directo cara ao patrimonio natural e a conciencia ambiental) aquelas que se recollen 

en relación cos obxectivos específicos 3.1. e 3.2 da estratexia.  

Entre as actuacións comprometidas, na aposta do GALP polo crecemento sostible e respectuoso co 

medio ambiente, figuran tanto as orientadas a favorecer a adaptación ás necesidades presentes e 

futuras de protección do medio e dos recursos naturais no territorio costeiro, como as relativas á 

sostibilidade social e económica. Son numerosas as iniciativas orientadas a incrementar e compartir 

o coñecemento sobre o medio, sobre os recursos e sobre o impacto que a actividade antropoxénica 

ten sobre os mesmos.  

A estratexia non quere so incrementar o coñecemento dispoñible e a súa difusión, senón ademais 

comprométese a favorecer as experiencias prácticas de aplicación dese coñecemento na protección, 

na conservación e, en definitiva, no seu traslado a unha aposta por un modelo de desenvolvemento 

perdurable, que garanta as mesmas ou mellores oportunidades de vida para as xeracións futuras da 

comunidade  costeira.  As  institucións,  a  cidadanía,  a  industria,  os  produtores  primarios,  e  os 

diferentes colectivos presentes na comunidade, co apoio do GALP, haberán de asumir e poñer en 

práctica un compromiso de adopción de mellores prácticas para facer realidade o avance cara ao 

desenvolvemento  sostible.  Esta  aposta  está  tamén  fortemente  apoiada  polas  medidas  que  se 

recollen ao amparo dos obxectivos estratéxicos 1 e 2 (obxectivos específicos 1.1 e 2.1). Aspectos 

como a trazabilidade en toda a cadea de valor, a aposta polo consumo de proximidade, a eficiencia 

dos procesos de produción e de extracción, as prácticas de mellora na xestión e do tratamento dos 

refugallos, a diversificación da actividade da produción e do consumo, a aposta por un modelo de 

turismo ecolóxico,  fortemente  reforzado polo atractivo natural e  cultural da  zona  costeira, etc., 

constitúen eslavóns  interdependentes dunha cadea de accións necesarias para  facer  realidade a 

visión do GALP, claramente fundamentada na procura do desenvolvemento sustentable da Ría de 

Pontevedra.   

Como elemento esencial na sustentabilidade da zona, a estratexia  ten  integrado a  recuperación, 

conservación e posta en valor de todas as formas de patrimonio, considerando que este é tamén un 

compoñente esencial para o desenvolvemento sustentable do  territorio. Ademais do patrimonio 

natural,  as  actuacións previstas  sobre o patrimonio  cultural,  arquitectónico, etc.,  ‐  asociadas na 

estratexia ao Obxectivo específico 4.1.‐, son esenciais para incrementar o atractivo turístico e para 

mellorar  a  calidade  de  vida  dos  habitantes.  Casos  ven  destacados  e  recoñecidos,  como  é  o  de 

Pontevedra, que poñen de relevo os esforzos nesta dirección aparecen sinalados no diagnóstico da 

estratexia. 
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Finalmente, non cabe entender o desenvolvemento sostible se en relación co mesmo non se teñen 

en  conta  as  condicións  de  vida  e  o  benestar  dos  cidadáns,  das  xeracións  actuais  e  futuras.  As 

oportunidades para o emprego e o uso sustentable dos recursos e do territorio son esenciais, pero 

tamén o  son as prestacións e mecanismos que permiten ofrecer maiores garantías de benestar 

social. Así, o obxectivo específico 2.2. da estratexia, vai orientado a reforzar a prestación de servizos 

que se teñen identificados como necesarios no territorio, podendo o GALP da Ría e os seus axentes 

actuar de xeito coordinado e subsidiario para ofrecer mellores prestacións neste contexto  

 

 

5.11. Complementariedade,  coordinación  e  cooperación  con 

outros instrumentos ou intervencións na zona 

1.  Indicar  se  existen  sistemas  de  coordinación  que  garantan  unha  sinerxía  con  outros  fondos, 

instrumentos  ou  políticas  territoriais.  Describiranse  os  sistemas  que  garanten  a  coherencia  da 

estratexia coas intervencións doutros programas e liñas de axuda que se implanten no territorio, en 

particular con outros programas de desenvolvemento local de filosofía Leader. 

Tanto a  través de accións non produtivas específicas  como  coa  labor de dinamización do GALP, 

haberá  de  procurarse  de  maneira  activa  unha  axeitada  cooperación  e  conexión  con  outros 

elementos de intervención na mellora das condicións de vida e desenvolvemento da zona costeira 

que  sen  formar  parte  directamente  integrada  no  GALP  poidan  axudar  ao  alcance  dos  seus 

obxectivos. Conscientes das reticencias e confusión que pode xerar nos beneficiarios e usuarios das 

actuacións do GALP a multiplicidade de instrumentos e entidades dinamizadoras, o GALP realizará 

un esforzo, mediante a política de comunicación e a creación dunha unidade de soporte para prestar 

información e lograr a acción coordinada e sinérxica cos instrumentos e as organizacións. 

A modo de exemplo e sen pretender a total exhaustividade nas referencias, destácanse:  

Programas estratéxicos 

 Estratexia galega de Acuicultura (ESGA). 

 Plan integral de Turismo de Galicia (PITG). 

 Estratexia da paisaxe de Galicia. 

 Plan de ordenación do Litoral. 

 

Programas de financiamento 

A nivel rexional: 

 Outras ordes de financiamento no FEMP (diferentes Eixos) 
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 Mecanismos de financiamento da I+D+I – e RIS3. 

 Mecanismos de financiamento para o emprego e a formación da Consellería de 

Traballo e da Fundación Tripartita. 

 Mecanismos de financiamento e promoción empresarial (IGAPE) 

A nivel estatal: 

 Mecanismos do FEMP xestionados dende a administración central 

 Financiamento de I+D+i: Plan Estatal –Retos da Sociedade e CDTI 

 Mecanismos de promoción do comercio internacional ICEX 

 Mecanismos de financiamento industrial ICO 

 Mecanismos de fomento do emprego: Sistema de Garantía Xuvenil 

 Programa de axudas da Fundación Biodiversidad.  

Mecanismos de financiamento transnacional: 

 Programas de cooperación transnacional, transrexional e transfronteiriza: 

INTERREG  

 Programa Life 2014‐2020 

 Programa H2020 

 Programa Erasmus+ 

 

Tamén deben establecerse mecanismos de coordinación con outras entidades que poñan 

en  marcha  proxectos  estratéxicos  participativos  con  outros  fondos  comunitarios  como 

FEADER ou FEDER. 

 Programas de desenvolvemento rural (FEADER). 

 Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable (FEDER) A estes fondos 

están concorrendo actualmente as administacións locais da zona costeira coma, 

por exemplo, o Concello de Marín que ten posta en marcha a iniciativa Marín 

2020 a través tamén dun proceso participativo.  

A maior  debilidade  do  territorio  salientada  no  proceso  participativo  foi,  sen  dúbida,  o 

problema da deficiencia do  saneamento dos concellos que verten á Ría de Pontevedra. 

Porén, por tratarse de solucións alleas ao financiamento do FEMP e propias doutros fondos 

europeos non se contempla no Plan de Acción,‐ agás a través de medidas de concienciación 

ambiental ‐. A Administración autonómica a través de Augas de Galicia está a coordinar o 

Plan de Saneamento Local da Ría de Pontevedra.  
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5.12. Redes 

1. Indicar as propostas traballo en rede e cooperación con outros grupos locais, nacionais ou da UE.

 

Entre outras, as redes e organizacións con posibilidades de intervención complementaria no 

territorio do GALP ou na súa contorna son: 

 A Rede de Grupos de Acción Costeira de Galicia. 

 A Rede Española de Grupos de Acción Local de Pesca. 

 FARNET 

 A Rede Española da Muller no Sector pesqueiro.  

 Os Centros de Investigación e de formación da Consellería do Mar: INTECMAR, 

CIMA, IGAFA, Fundación CETMAR. 

 Outros  centros  e  departamentos  dependentes  das Administracións  locais,  da 

Autonómica, da Estatais e da Unión Europea. 

 Os compoñentes do Sistema Universitario de Galicia – Universidades e Institutos 

Universitarios. 

 Os centros en Galicia do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

 Os Institutos do Instituto Español de Oceanografía (IEO). 

 Campus do Mar e Campus Vida, como campus de excelencia internacional. 

 Parque Nacional das Illas Atlánticas. 

 Os Centros Tecnolóxicos (ANFACO‐CECOPESCA, Gradiant, o Centro Tecnolóxico 

da Acuicultura de Galicia, etc.) 

 ... 

 

O GAC propiciará o establecemento de alianzas e colaboracións con todas aquelas redes e entidades 

que estean en disposición de dirixir todo ou parte da súa actividade para axudar a dar consecución 

aos obxectivos establecidos na Estratexia do GALP Ría de Pontevedra. 
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6. Plan de financiamento. 

6.1. Distribución global de orzamento. 

En  función  das  propostas  recibidas  para  a  elaboración  da  estratexia  o  GAC  Ría  de  Pontevedra 

construíuse o custe de aplicación da EDLP no que ao programa de axudas se refire. Posteriormente, 

incorporouse como un 25 % do global os custes de explotación e animación. 

O  reparto en anualidades  realizouse en  función da experiencia no período anterior, do  seguinte 

xeito:  

‐  Incremento  anual  dos  custes  de  aplicación  do  programa,  seguindo  un  proceso  de 

consolidación do coñecemento do mesmo no territorio e de xeración e encaixe de propostas 

de forma crecente co paso do tempo.  

‐ No  que  se  refire  a  custes  de  explotación  e  animación  consignouse  unha  cantidade 

semellante para  todos os anos, de  forma análoga ao período anterior  (FEP)  incluíndo na 

última anualidade a cantidade correspondente a tres para os anos posteriores ao último de 

peche do programa. 

En todo caso, este reparto orzamentario adaptarase ao disposto pola Consellería do Mar 

para o reparto orzamentario ao longo do período FEMP.    

 

CONCEPTOS  ANO 1  ANO  2  ANO 3  ANO 4  ANO 5  TOTAL 

Custes de explotación e 
animación ( máximo do 
25 %)  440.000 €  440.000 €  440.000 €  440.000 €  1.320.000 €  3.080.000 € 

Custes de aplicación da 
EDLP (programa 
axudas)  924.000 €  1.386.000 €  1.848.000 €  2.310.000 €  2.772.000 €  9.240.000 € 

Custes totais 
                 12.320.000 € 

 

6.2. Detalle do orzamento para o conxunto do período entre obxectivos 

estratéxicos  do  programa  de  axudas  e  custes  de  explotación  e 

animación. 

O detalle do orzamento aprobado pola Comisión de seguimento delegada pola Asemblea a través 

da Xunta Directiva para a aprobación do contido da EDLP é o que aparece na táboa seguinte.  
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A  distribución  por  anualidades  fíxose  seguindo  os  criterios  expostos  no  apartado  anterior. 

Incorporase agora a distribución entre custes de animación e xestión que se fai a partes iguais como 

sucedía no anterior período.  

Respéctase  a  porcentaxe  mínima  do  65  %  do  importe  do  programa  de  axudas  para  proxectos 

produtivos que acada un valor promedio para o conxunto do programa do 66 % superando o 65 % 

en todos os obxectivos estratéxicos agás no 3 e no 5.  

 

      ANO 1  ANO  2  ANO 3   ANO 4   ANO 5   TOTAL 

OBXECTIVO 1  PRX. P  303.600 €  455.400 €  607.200 €  759.000 €  910.800 €  3.036.000 € 

   PRX. N P.  137.040 €  205.560 €  274.080 €  342.600 €  411.120 €  1.370.400 € 

OBXECTIVO 2  PRX. P  171.927 €  257.890 €  343.854 €  429.817 €  515.781 €  1.719.269 € 

   PRX. N P.  80.553 €  120.830 €  161.106 €  201.383 €  241.659 €  805.531 € 

OBXECTIVO 3  PRX. P  67.800 €  101.700 €  135.600 €  169.500 €  203.400 €  678.000 € 

   PRX. N P.  44.040 €  66.060 €  88.080 €  110.100 €  132.120 €  440.400 € 

OBXECTIVO 4  PRX. P  69.000 €  103.500 €  138.000 €  172.500 €  207.000 €  690.000 € 

   PRX. N P.  35.040 €  52.560 €  70.080 €  87.600 €  105.120 €  350.400 € 

OBXECTIVO 5  PRX. P  2.400 €  3.600 €  4.800 €  6.000 €  7.200 €  24.000 € 

   PRX. N P.  12.600 €  18.900 €  25.200 €  31.500 €  37.800 €  126.000 € 

 TOTAL PROGRAMA AXUDAS   924.000 €  1.386.000 €  1.848.000 €  2.310.000 €  2.772.000 €  9.240.000 € 

Custes de 
explotación      220.000 €  220.000 €  220.000 €  220.000 €  660.000 €  1.540.000 € 

Custes de  
animación     220.000 €  220.000 €  220.000 €  220.000 €  660.000 €  1.540.000 € 

TOTAL CUSTES   440.000 €  440.000 €  440.000 €  440.000 €  1.320.000 €  3.080.000 € 

TOTAL FINANCIAMENTO 
FEMP   1.364.000 €  1.826.000 €  2.288.000 €  2.750.000 €  4.092.000 €  12.320.000 € 

 

  

O reparto entre obxectivos estratéxicos é o seguinte:  

 

  OBXECTIVOS 
PROXECTOS 

PRODUTIVOS 
% P P / 
TOTAL 

PROXECTOS 
NON 

PRODUTIVOS 
% P NON P / 

TOTAL 

TOTAL 
PROGRAMA DE 
AXUDAS EDLP 

% OBX./ 
TOTAL 

1.  Aumentar o valor [… ] dos 
produtos da pesca e da 
acuicultura 

3.036.000,00 € 
69%  1.370.400,00 €  31%  4.406.400,00 €  47,69% 

2. Apoiar a diversificación … 
1.716.000,00 €  68%  808.800,00 €  32%  2.524.800,00 €  27,32% 
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3. Impulsar e aproveitar o 
patrimonio medioambiental  

678.000,00 €  61%  440.400,00 €  39%  1.118.400,00 €  12,10% 

4. Protexer e poñer en valor 
o patrimonio cultural 

690.000,00 €  66%  350.400,00 €  34%  1.040.400,00 €  11,26% 

5. Fomentar a cooperación e 
a capacidade dos axentes do 
territorio para contribuír ao 
desenvolvemento local. 

24.000,00 €  16%  126.000,00 €  84%  150.000,00 €  1,62% 

Total proxectos 
6.144.000,00 €  66%  3.096.000,00 €     9.240.000,00 €  100,00% 

 

 

6.3. Plan de financiamento do Plan de Acción. 

Achégase como Anexo 6.3. a Táboa 6.3. coa estimación do orzamento que se lle asignará a cada eixo 

estratéxico e específico, podendo indicar a mesma ata o nivel de medidas, incluíndo sumatorios por 

cada elemento.   

A modo de resumo inclúese a seguinte táboa:  

 

Obxectivos 
estratéxicos 

Obxectivos 
específicos 

ORZAM . 
P. PROD. 

ORZAM. 
P. NON P. 

orzamento 
obx. 

Específico 

orzamento 
obx. 

Estratéxico

1. Aumentar o valor, a 
creación de emprego, a 
atracción da mocidade e 
promoción da innovación e 
do coñecemento en todas 
as fases da  cadea de 
subministro dos produtos 
da pesca e da acuicultura.  

1.1. Promover o 
crecemento económico da 
Ría de Pontevedra a partir 
da intensificación dos 
esforzos na promoción dos 
produtos, e da mellora de 
todos os procesos que 
integran as actividades da 
cadea de valor, dende a 
xestión do recurso e a 
extracción ata a chegada ao 
consumidor. 

2.700.000  866.400  3.566.400    

   1.2. Mellorar a capacitación 
e as condicións para o 
emprendemento no tecido 
produtivo pesqueiro, 
incrementando as 
oportunidades de 
formación dos 
traballadores e 
traballadoras e a súa 
empregabilidade, 
facilitando o relevo 

336.000  504.000  840.000    



 

55 

 

 

55

Estratexia 2015‐2020. GAC Ría de Pontevedra 

Obxectivos 
estratéxicos 

Obxectivos 
específicos 

ORZAM . 
P. PROD. 

ORZAM. 
P. NON P. 

orzamento 
obx. 

Específico 

orzamento 
obx. 

Estratéxico

xeracional, as estruturas 
asociativas e o 
emprendemento.   

TOTAL OBXECTIVO 
ESTRATÉXICO 1 

   3.036.000  1.370.400     4.406.400 

2. Apoiar á diversificación 
dentro ou fóra da pesca 
comercial, apoio ao 
aprendizaxe permanente, á 
creación de emprego e a 
mellora do benestar social 
na zona costeira. 

2.1. Promover o 
aproveitamento dos 
recursos do territorio 
reforzando a asociación da 
herdanza do mar coas 
oportunidades para o 
turismo, a dinamización da 
actividade económica, e a 
cohesión social e territorial 

1.434.000  690.000  2.124.000    

   2.2.  Contribuír á xeración 
de emprego a partir da 
mellora da calidade de vida 
e a cohesión social e 
territorial. 

282.000  118.800  400.800    

TOTAL OBXECTIVO 
ESTRATÉXICO 2 

   1.716.000  808.800     2.524.800 

Impulsar e aproveitar o 
patrimonio 
medioambiental da zona 
costeira, incluídas as 
operacións de mitigación 
do cambio climático, así 
como contribuír á 
concienciación cidadá 
nestes ámbitos. 

3.1. Fomentar a conciencia 
ecolóxica e o 
aproveitamento sostible do 
patrimonio ambiental das 
zonas costeiras para as 
xeracións actuais e futuras. 

0  110.400  110.400    

   3.2.  Promover iniciativas 
de posta en valor e 
protección dos recursos 
naturais, de redución da 
pegada de carbono e de 
mitigación dos efectos do 
cambio climático. 

678.000  330.000  1.008.000    

TOTAL OBXECTIVO 
ESTRATÉXICO 3 

   678.000  440.400     1.118.400 

Protexer e poñer en valor o 
patrimonio cultural como 
recurso emblemático na Ría 
de Pontevedra, incluído o 
patrimonio cultural 
pesqueiro, acuícola e 
marítimo. 

4.1. Protexer o patrimonio 
cultural, mellorando a súa 
identificación e 
documentación e poñendo 
en valor os recursos 
identificados, coa finalidade 
de reforzar a identidade 
territorial e o valor da zona 
costeira. 

690.000  350.400  1.040.400    
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Obxectivos 
estratéxicos 

Obxectivos 
específicos 

ORZAM . 
P. PROD. 

ORZAM. 
P. NON P. 

orzamento 
obx. 

Específico 

orzamento 
obx. 

Estratéxico

TOTAL OBXECTIVO 
ESTRATÉXICO 4 

   690.000  350.400     1.040.400 

Fomentar a cooperación e a 
capacidade dos axentes do 
territorio para contribuír ao 
desenvolvemento local. 

5.1. Promover o 
intercambio do 
coñecemento baseado na 
experiencia con outros 
territorios  entre axentes 
públicos e privados de 
todos os sectores 
participantes no GALP. 

24.000  126.000  150.000    

TOTAL OBXECTIVO 
ESTRATÉXICO 5 

   24.000  126.000     150.000 

ORZAMENTO TOTAL 
PROXECTOS  

   6.144.000  3.096.000     9.240.000 

25 % DE GASTOS DE 
FUNCIONAMENTO E 
DINAMIZACIÓN 

         3.080.000    

ORZAMENTO TOTAL 
DA EDLP 

            12.320.000

 

 

7. Capacidade do Grupo de Acción Local. 

7.1.  Experiencia do GAC Ría de Pontevedra  en desenvolvemento  local 

participativo.  

O GAC Ría de Pontevedra constituíuse no ano 2008 para optar á xestión do Eixe 4 do Fondo 

Europeo de Pesca no período 2007 – 2013. No proceso de constitución participaron a meirande 

parte das entidades do sector pesqueiro da Ría de Pontevedra, os catro concellos do ámbito 

territorial  definido  na  orde  de  selección  de  candidatos  (Bueu,  Marín,  Poio  e  Sanxenxo)  e 

entidades dos sectores económico e social, mobilizados coa colaboración e segundo a estratexia 

de participación levado a cabo pola ADR PRODER II – Comarca de Pontevedra. 

 

O GAC está constituído por 54 entidades baixo a figura de asociación sen ánimo de lucro (Lei 

orgánica 1/2002 de Asociacións). Ao termos que ampliar o ámbito territorial en función da Orde 

de selección de candidatos publicada en abril de este ano, o Grupo de Acción Costeira Ría de 

Pontevedra  promoveu  accións  para  involucrar  no  deseño  da  candidatura  a  entidades  dos 



 

57 

 

 

57

Estratexia 2015‐2020. GAC Ría de Pontevedra 

concellos de Pontevedra, Ribadumia e Meaño. Enviáronse invitacións formais aos tres concellos 

e  finalmente participan nesta estratexia dous deles Meaño e Pontevedra  segundo o acordo 

acadado diante da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro co GAC Ría de Arousa que 

tamén levaba na súa candidatura aos concellos de Meaño e Ribadumia.  

No proceso de elaboración da candidatura conseguiuse o apoio de doce entidades máis para a 

constitución  do  futuro  GALP  e  no  proceso  de  redacción  da  estratexia  cóntase  con  cinco 

solicitudes de adhesión máis (Anexo V.7.1.  Compromisos de adhesión na fase de elaboración da 

EDLP.) 

O GAC Ría de Pontevedra xestiona o eixe 4 do FEP cunha previsión de execución do 79,2 % que 

ascende ao 95,2 % se se consideran os proxectos aprobados. 

 

7.2. Espazos de traballo, dotación e equipamentos.  
 

O GAC Ría de Pontevedra  ten a súa sede social no Concello de Marín. A súa oficina 

técnica para atención a promotores e xestión administrativas está situada no Edificio 

de Servizos Portuarios do Porto de Marín onde a Autoridade Portuaria  lle cede unha 

oficina para o desenvolvemento da  súa actividade. A  sede do GAC está  identificada 

cunha placa publicitaria que da a coñecer as fontes de financiamento do programa. 

A oficina foi acondicionada con mobiliario e equipamento polo GAC Ría de Pontevedra 

que dispón tamén de conexión telefónica e de datos de alta velocidade. Conta tamén 

cun ordenador portátil,  con  impresora  ‐  fotocopiadora, e  impresora multifunción e, 

ademais o correspondente mobiliario para dous postos de traballo e almacenamento 

da información e documentación do grupo de forma coherente coa Lei de protección 

de datos.  

A Comisión de Seguimento aprobou a solicitude á Autoridade Portuaria de Marín e Ría 

de Pontevedra dunha ampliación para a oficina técnica co obxecto de poder dotar á 

entidade  dunha  zona  máis  ampla  onde  atender  aos  promotores  ante  o  previsible 

aumento da plantilla da entidade.  

Por outra banda, para a celebración de reunións a Autoridade Portuaria de Marín e Ría 

de Pontevedra colabora sempre coa entidade mediante a cesión de salas para reunións 

(Xuntas Directivas, Comisións)  e un auditorio para a celebración de Asembleas, foros, 

charlas e presentacións.  
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7.3. Recursos humanos e técnicos: Organigrama.  

 

O equipo técnico do GAC Ría de Pontevedra está formado na actualidade por unha única 

persoa que ocupa o cargo e responsabilidades de xerente. As súas  funcións  inclúen: 

xestión e funcionamento da entidade, xestión do programa de axudas e promoción e 

dinamización do territorio e do programa de axudas 

Para  o  período  2014  –  2020,  e  segundo  as  conclusións  do  Seminario  SW.FLAG.Lab 

organizado por FARNET en Barcelona (setembro 2014), o equipo ideal está formado por 

un mínimo de tres persoas a tempo completo.  

Na perspectiva de fondos de xestión que achega o Plan Financeiro previsto nesta EDLP, 

o equipo proposto para o futuro GALP para a Ría de Pontevedra e área de  influencia 

estaría formado por: xerencia e administrativo, e un técnico de apoio á xerencia nas 

tarefas de animación e dinamización. 

A xerencia. 

Para o período 2014 – 2020, como  responsable de aplicar o desenvolvemento  local 

participativo,  a  xerencia  deberá  reunir  coñecementos  e  habilidades  en 

desenvolvemento  territorial  sostible,  sector  pesqueiro,  experiencia  técnica  no 

desenvolvemento de proxectos, coñecemento da lexislación e normativa regulatoria e 

capacidade na xestión de fondos.  

 

O/a técnico/a en dinamización.  

O/a técnica/o de apoio á xerencia adicarase a tarefas de dinamización e, en particular, 

a xestión cotiá da implementación da RSC na xestión do GALP.  

O/a administrativo/a 

O/a administrativa/o  colaborará  coa  xerencia en  todas as  súas  tarefas asumindo as 

funcións que lle son propias.  

 

Grupo Antena 

A  xerencia  estivo  apoiada  no  desenvolvemento  das  súas  funcións  por  un  equipo 

composto  polos  axentes  de  emprego  dos  Concellos  e  entidades  do  territorio, 
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especialmente no relativo á avaliación dos proxectos e dinamización do territorio. Este 

equipo se coñece co nome de GRUPO ANTENA.  

Está previsto e aprobado pola Comisión de Seguimento para a redacción da estratexia 

a continuidade deste apoio rede de técnicos achegados polos socios que incrementan 

a  experiencia  do  equipo  na  xestión  de  programas  europeos. Ademais  esta  rede de 

técnicos de Apoio farán as tarefas de Antenas Locais, é dicir, polo seu posto de traballo 

a nivel municipal teñen un maior contacto cos posibles emprendedores e poden facer 

de  primeiro  contacto  dos  emprendedores  co  futuro  GALP,  incrementando  as 

posibilidades de difusión do programa.  

Ademais está previsto a participación na Rede de Técnicos  Locais de Apoio ao GAC 

doutros  técnicos  municipais  (medio  ambiente,  servizos  sociais,  atención  á  muller, 

mocidade,...) 

 

Outros servizos de apoio. 

Se fose necesario, o GALP contará con profesionais cualificados nos diversos sectores 

ou actividades económicas propias do medio costeiro, que constituirán unha estructura 

de asesoramento e apoio técnico naquelas iniciativas de carácter sectorial que xurdan 

durante  o  transcurso  do  proxecto.  Este  persoal  poderá  contratarse  ben  por 

contratación directa ou ben por asistencia técnica cando se trate de aspectos puntuais 

como servizos técnicos, xurídicos, laborais, fiscais e contables ou de auditoría.  

 

Procedemento  para  a  contratación  do  persoal  do  equipo  técnico  baseado  nos 

principios de publicidade, transparencia, libre concorrencia, capacidade, experiencia 

e non discriminación. 

O Grupo dispón na actualidade dun equipo técnico constituído por unha única persoa 

que ocupa o posto de xerente. Achégase o seu currículum vitae (Anexo 07.03) para a 

verificación da experiencia. 

En función da dotación orzamentaria do programa o grupo contratará tamén, como xa 

se ten dito con un/ha administrativo/a e un/ha técnico dinamizador/a. A contratación 

do  persoal  realizarase  a  través  dun  procedemento  baseados  nos  principios  de 

publicidade,  transparencia,  libre  concorrencia,  capacidade,  experiencia  e  non 

discriminación.  
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7.4. Capacidade administrativa e  financeira do grupo para  xestionar e 

implementar a estratexia. 

 

O GALP Ría de Pontevedra parte da estrutura de persoal do GAC Ría de Pontevedra que xa 

desenvolveu o programa de acción costeira 2007 – 2015 e, con anterioridade, o programa de 

desenvolvemento rural PRODER II – Comarca de Pontevedra, no que o grupo non era soamente 

entidade colaboradora  senón organismo de xestión dos  fondos  tamén, o que  supoñía unha 

maior carga administrativa e financeira. Deste xeito, a capacidade con que conta o GAC Ría de 

Pontevedra trasládase ao GALP.   

 

Esta capacidade administrativa verase reforzada polo novo persoal que se propón incorporar o 

que suporá unha xestión puntual e máis áxil dos procedementos administrativos.  

 

8. Disposicións de xestión da EDLP. 

 

Actualmente,  o  Grupo  de  Acción  Costeira  Ría  de  Pontevedra  realiza  medidas  para 

garantir a participación activa do asociados entre as que  se encontran as comisións 

sectoriais previas ás asembleas xerais, os procesos consultivos sobre as actividades do 

grupo  e  a  dinamización  de  actividades.  Todas  as  actividades  (asembleas,  xuntas 

directivas, procesos consultivos...) son comunicadas mediante correo electrónico e se 

realizan fóra do horario laboral, buscando así unha maior participación e asistencia. 

En  canto  á  responsabilidade  social  corporativa,  o  Grupo  de  Acción  Costeira  Ría  de 

Pontevedra ten previsto  implantala unha vez se constitúa como GALP, en particular, 

medidas e/ou mecanismos baseados na participación (tanto de socios coma de grupos 

de interese externos), o intercambio de experiencias con outros grupos, a divulgación 

e as boas prácticas, emprendemento e difusión de iniciativas innovadoras así como a 

preservación do patrimonio natural e cultural, que reforcen a actuación actual nestes 

ámbitos. As novas medidas que o grupo quere implementar cumprirán os principios de 

composición  e  funcionamento  que  se  establecen  nos  Estatutos  e  na  normativa  de 
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aplicación do DLP do FEMP. O obxectivo da  implantación da RSC é conseguir maior 

participación dos asociados e un aumento da implicación en todos os procedementos e 

decisións, así como diferentes medidas que beneficien a participación da muller nas 

xuntas directivas. 

En canto á cidadanía en xeral, preténdese dar máis difusión ás axudas e promoción das 

actividades  que  se  realicen  (turismo  mariñeiro,  preservación  do  patrimonio, 

dinamización da zona costeira...). 

Co conxunto de medidas  implantadas e previstas, búscase dar  lugar a un grupo máis 

dinámico e aberto no que a cooperación e o intercambio de experiencias sexan piares 

fundamentais. 

No  apartado  da  EDLP  que  desenvolve  este  capítulo  se  detallan  polo  miúdo  as 

disposicións de xestión do grupo e do programa de axudas do que  se  recolle neste 

documento resumo os criterios de selección de proxectos.  

 

8.5. Procedementos para a xestión do programa de axudas. 

Criterios de selección e priorización de proxectos.  

No proceso de aprobación da estratexia por parte da Comisión de Seguimento delegada pola 

Xunta Directiva do GAC, facultada á súa vez, pola Asemblea Xeral, debatéronse os criterios de 

selección e priorización de proxectos na sesión celebrada o 19 de novembro de 2015.  

Partiuse de tres baterías de criterios sobre os que se elixiron os considerados máis idóneos para 

a zona costeira:  

- Os criterios de selección de proxectos do PEZ do GAC ría de Pontevedra. 

- Criterios propostos pola asistencia técnica CIDADANÍA 

- Criterios propostos pola Asistencia técnica CETMAR.  

 

Os criterios son diferentes, no seu enunciado ou na súa puntuacións, para proxectos produtivos 

e non produtivos tendo en conta as expectativas de resultados e impactos que deben xerar no 

territorio uns e outros.  

 

a. Criterios de selección e priorización de Proxectos produtivos. 

Considéranse criterios excluíntes que deberán acadar unha puntuación mínima, os relacionados 

coa viabilidade do proxecto e a súa adaptación á estratexia.  
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CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

SOSTIBILIDADE DO PROXECTO E 
ADECUACIÓN Á EDLP   / CALIDADE TÉCNICA 
E SOSTIBILIDADE  MIN 16 MÁX 22    

VIABILIDADE TÉCNICA, INCLÚE   FORMACIÓN 
E EXPERIENCIA DO PROMOTOR  MIN 3 MÁX 5  (1) 

VIABILIDADE ECONÓMICA /   5  (2) 

VIABILIDADE FINANCEIRA   5  (3) 

ADECUACIÓN Á ESTRATEXIA  MIN 4 MÁX 7    

 

 

(1) ELEMENTOS PARA VALORAR A VIABILIDADE TÉCNICA 

A solicitude de admisión do proxecto virá acompañada dunha documentación que acredite a 
solvencia do proxecto dende o punto de vista técnico. Terase en conta: 

1.      A experiencia da persoa ou entidade que promove o proxecto na posta en marcha de 
iniciativas semellantes (CV individual e/ou colectivo cando proceda) 

2.      Os medios humanos e físicos cos que conta e dos que vai a dispor se a axuda para a 
execución do proxecto é concedida. 

3.      A achega dunha descrición de antecedentes que dea conta tanto da necesidade, da 
oportunidade do proxecto e a idoneidade das condicións para o seu desenvolvemento nas 
condicións que describa a proposta, incluíndo a achega de referencias sobre iniciativas 
similares e ou complementarias tomadas como referencia ou punto de partida. 

4.      A achega dun plan de acción onde se detalle debidamente o alcance da iniciativa, a 
planificación da execución compromentendo fitos e medios de verificación do seu 
cumprimento, a estratexia de seguimento e o plan de entrega, de verificación dos traballos, 
de rendición de contas e peche do expediente.  

6.      Para acreditar a viabilidade valorarase calquera información procedente do Plan de 
Empresa, ou ben outros documentos, anteproxectos, ou memorias de carácter técnico, nos 
cales conste a posibilidade de poder executar a iniciativa respectando os requirimentos 
dende o punto de vista normativo (urbanístico, ambiental,...).  

Si algún destes elementos pon en risco a viabilidade do proxecto dende un punto de vista 
técnico, o solicitante poderá ter opción a solventar as carencias identificadas. De non facelo 
ou facelo parcialmente, a proposta será declarada NON ELIXIBLE 

Entendemos que os puntos 1 e 4 son avaliables mentres que os puntos 2 e 3 son excluíntes 
en caso de non cumprirse. 

(2) Viabilidade económica 
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1.           As propostas presentaranse  sempre acompañadas dunha memoria de planificación 
económica que , no caso de que non estea previsto un formulario da convocatoria de axudas, 
será proporcionado polo GALP. 

O Plan de viabilidade debe permitir contrastar a solvencia das entidade/s promotoras   para 
asumir os compromisos económicos asociados ao proxecto, e por outra, que a execución do 
proxecto en si mesma é viable economicamente e ofrece garantías suficientes para un uso 
eficiente do financiamento público.  

Revisaranse os criterios de viabilidade económica e financeira, analizando conceptos como o 
Retorno  do  Investimento,  o  período  de  recuperación  do  investimento.  Terase  en 
consideración  particularmente  a  situación  dos  fluxos  de  caixa  para  evitar  situacións  de 
estrangulamento financeiro. Cómpre sinalar que algúns dos criterios a ter en conta variarán 
en función do obxecto do investimento (por exemplo, non precisar o cadro de amortizacións, 
se non se contemplan elementos de inmobilizado material).  

Para poder acceder ao financiamento do FEMP requirirase unha valoración de viabilidade 
positiva, considerando os diferentes factores mencionados, que de non acadarse implicaría 
a desestimación do proxecto.   

É  necesario  puntualizar  que  no  caso  dos  proxectos  non  produtivos  en  vez  da  viabilidade 
económica  do  proxecto  avaliarase  a  súa  sostibilidade,  plan  de  xestión  e  garantía  de 
mantemento onde proceda.  

A non presentación de documentación económica suficiente, deberá poder ser obxecto de 
subsanación polos solicitantes a efectos de que se poida avaliar a viabilidade económica. 

(3) Viabilidade financeira 

 Valorarase  a viabilidade financeira do proxecto  

Para a avaliación da viabilidade financeira das entidades, será necesario a presentación das 
contas  do  último  exercicio  pechado,  xustificación  dos  mecanismos  de  financiamento 
mediante pólizas de crédito en estudo ou declaración responsable de recursos que se van 
destinar ao proxecto,...  

A non presentación de documentación que acredite viabilidade financeira suficiente, deberá 
poder  ser  obxecto  de  subsanación  polos  solicitantes  a  efectos  de  que  se  poida  avaliar  a 
viabilidade financeira 

COHERENCIA COA EDLP 

 A principal finalidade que figure no proxecto deberá adecuarse aos obxectivos establecidos 
no Plan de Acción da estratexia, e por tanto, no FEMP. Este criterio é excluínte polo cal, de 
non cumprirse  a coherencia do proxecto con algún dos obxectivos estratéxicos será motivo 
de exclusión dunha proposta.  

O feito de que un proxecto de resposta a máis dun obxectivo da estratexia será obxecto 
dunha puntuación maior.  



 

64 

 

 

64

Estratexia 2015‐2020. GAC Ría de Pontevedra 

Terase en conta a coherencia do proxecto en relación ás necesidades e debilidades 
diagnosticadas no territorio, e en relacións ás potencialidades ou oportunidades, que se 
formularon á hora de realizar o diagnóstico (DAFO). Tamén se verá o seu grao de adaptación 
aos retos e obxectivos que se definiron na estratexia, así como o reforzo das actividades ou 
empregabilidade de recursos da zona. A transversalidade na atención a diferentes 
obxectivos, non será excluínte pero sí será obxecto de valoración na avaliación. 

 

Os restantes grupos de criterios servirán tanto para establecer a porcentaxe de axuda como a 

prioridade na orde de asignación de fondos. 

Valoraranse  as  características  do  promotor  co  obxecto  de  favorecer  a  cohesión  social  e 

territorial  concedendo  prioridade  aos  proxectos  promovidos  por  persoas  ou  entidades 

pertencentes a colectivos desfavorecidos no emprendemento e na empregabilidade.  

Con este mesmo obxectivo avalíase favorablemente a presentación de proxectos por empresas 

que se constitúan baixo fórmulas de economía social. 

En todo tipo de proxectos darase preferencia aos proxectos procedentes de membros do sector 

pesqueiro.  

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR DO 
PROXECTO  22    

PROMOTOR PERTENCENTE A 
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 

MIN 0 MÁX 6  A valoración dependerá da 
pertenencia aos seguintes colectivos:  

COLECTIVOS RISCO EXCLUSIÓN:  
DISCAPACITADOS, PARADOS LONGA 

DURACIÓN, EMIG. RETORNADOS  6    

MULLER  / PARIDADE NOS ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN  4    

HOME  IDADE < 30  3    

CONSTITUCIÓN DE EMPRESA COMO 
FÓRMULA DE ECONOMÍA SOCIAL  

4 
  

PROMOTOR PROCEDENTE DO SECTOR 
PESQUEIRO 

10 
 (CNAE… DE REFERENCIA) 

PROXECTO INDIVIDUAL OU AGRUPADO  2   PROXECTO CONXUNTO OU DE 
COOPERACIÓN 
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CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE 
ORIENTA O PROXECTO       

Medidas específicas que fomenten a 
igualdade e a integración de colectivos 
con especiais dificultades 

3  Memoria do proxecto. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE 
ORIENTA O PROXECTO  MÁX. 20    

CREACIÓN DE EMPREGO NETO  MÁX. 8  Declaración responsable do promotor 

< 25.000 € / EMPREGO XERADO  8 

Verificación con respecto ao 
orzamento do proxecto 

25000 ‐ 50.000 €/EMPREGO XERADO  6 

50000 / 75000 €/EMPREGO XERADO  4 

75000 / 100.000 €/EMPREGO XERADO  2 

> 100.000 €/EMPREGO XERADO  0 

CREACIÓN DE EMPREGO EN COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS  MÁX. 8  Declaración responsable do promotor 

+ 50 % EMPREGO EN COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS  8    

 50 ‐ 25 % EMPREGO EN COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS  4    

Compromiso de MANTEMENTO DE 
EMPREGO. En caso de EMPRESAS de 
nova creación, CREACIÓN DE EMPREGO 
LOCAL  4  Declaración responsable do promotor 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE 
ORIENTA O PROXECTO  MÁX. 23    

APROVEITAMENTO DE RECURSOS 
ENDÓXENOS OU SERVIZOS Á 
POBOACIÓN  3    
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INCIDENCIA AMBIENTAL, ESFORZO 
ECONÓMICO  NO CUMPRIMENTO DE 
ALGÚN DOS ASPECTOS SEGUINTES   10  Verificación co orzamento do proxecto. 

NOVAS TECNOLOXÍAS E 
MODERNIZACIÓN PRODUTIVA  5  Memoria do proxecto 

IMPACTO SOCIAL DE PROXECTOS QUE 
INCLÚAN RECUPERACIÓN PATRIMONIAL  2  Tipoloxía do proxecto.  

INCLÚE UNHA ESTRATEXIA DE DIFUSIÓN 
E COMUNICACIÓN.  3  Memoria do proxecto 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA  MÁX. 10    

INNOVACIÓN  4    

TRANSFERENCIA  3    

INCORPORA ENTIDADES EDUCATIVAS E 
ANPAS, IMPLICA Á MOCIDADE.  3    

 

En resumo, a avaliación máxima dun proxecto produtivos repartirase como se recolle na táboa 

seguinte:  

 

CRITERIO DE VALORACIÓN  BAREMO P. PRODUTIVOS 

SOSTIBILIDADE DO PROXECTO E ADECUACIÓN Á EDLP   / 
CALIDADE TÉCNICA E SOSTIBILIDADE  MIN 16 MÁX 22 

CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR DO PROXECTO  22 

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE ORIENTA O PROXECTO  MÁX. 3  

CREACIÓN DE EMPREGO  MÁX. 20 

IMPACTO NO TERRITORIO  MÁX. 23 

INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA  MÁX. 10 

  TOTAL  100 

 

Conscientes  da dificultade de  conseguir  a puntuación máxima  e para que  isto non  supoña 

menoscabo aos promotores, establécese a seguinte correlación entre as puntuacións obtidas a 

as porcentaxes de axuda a asignar ao proxecto.  
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Por outra banda, estabelécese a puntuación mínima para que un proxecto produtivos  sexa 

subvencionable en 30 puntos sobre os 100.  

En  función  de  que  se  trate  dun  proxecto  vinculado  a  pesca  costeira  artesanal  ou  non  as 

porcentaxes de axuda varían coa puntuación do seguinte xeito.  

  
GALP PONTEVEDRA 2015 – 
2020 

 

PUNTUACIÓN 
       PORCENTAXE DE AXUDA   ‐ PROXECTOS 
PRODUTIVOS 

   PROXECTOS PRODUTIVOS 

VINCULADOS Á 
PESCA COSTEIRA 

ARTESANAL 

30  30%  60 % 

31 ‐ 50  40%  70 % 

51 ‐ 80  50%  75 % 

80 ‐ 100  60%  80 % 

 

Estes  criterios  empregaranse  tamén  para  asignar  a  prioridade  de  asignación  de  axudas  a 

proxectos non soamente para a determinación da porcentaxe de axuda.  

 

 

b) Criterios de selección e priorización de Proxectos non produtivos. 

Considéranse criterios excluíntes que deberán acadar unha puntuación mínima, os relacionados 

coa viabilidade do proxecto e a súa adaptación á estratexia.  

Aplicaranse as mesmas consideracións que respecto aos proxectos produtivos agás a diferencia 

que no que se refire á viabilidade económica será substituída pola garantía de mantemento do 

proxecto por parte da entidade promotora e a existencia dun plan de xestión necesario para a 

súa comprobación.  

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. NON 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

SOSTIBILIDADE DO PROXECTO E 
ADECUACIÓN Á EDLP   / CALIDADE 
TÉCNICA E SOSTIBILIDADE  MIN 18 MÁX 32   

CALIDADE E VIABILIDADE TÉCNICA  MIN 3 MÁX 5  (1) 
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CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. NON 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

SOSTIBILIDADE DO PROXECTO E 
ADECUACIÓN Á EDLP   / CALIDADE 
TÉCNICA E SOSTIBILIDADE  MIN 18 MÁX 32   

PLAN DE XESTIÓN E GARANTÍA DE 
MANTEMENTO  5  (2) 

VIABILIDADE FINANCEIRA   5  (3) 

ADECUACIÓN Á ESTRATEXIA  MIN 5 MÁX 17    

 

Valoraranse  as  características  do  promotor  co  obxecto  de  favorecer  a  cohesión  social 

concedendo prioridade aos proxectos promovidos por entidades comprometidas coa igualdade 

de xénero e que cumpran nos seus órganos de goberno e representación criterios de paridade 

(40/60).  

Con este mesmo obxectivo avalíase favorablemente a presentación de proxectos por entidades  

de economía social. 

En todo tipo de proxectos darase preferencia aos proxectos procedentes de membros do sector 

pesqueiro.  

Co obxecto de  favorecer a  cohesión  territorial darase prioridade a proxectos que  teñan un 

ámbito de actuación que afecte a toda a zona costeira ou a máis dun concello e primaranse 

tamén os proxectos presentados por máis dunha entidade ou en colaboración  (cando unha 

entidade desenvolva accións específicas no proxecto promovido por outra).  

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. NON 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR DO 
PROXECTO  22    

PROMOTOR PERTENCENTE A COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS: igualdade 

MIN 0 MÁX 4  Avaliarase o cumprimento de 
paridade nos órganos de goberno da 
entidade 

PARIDADE NOS ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN  2    

PARIDADE NA REPRESENTACIÓN 
SOCIETARIA  2    

ENTIDADE DE ECONOMÍA SOCIAL   4    

ÁMBITO DE ACTUACIÓN    
Xustificación na memoria do 
proxecto.  
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CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. NON 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

PROXECTOS SUPRAMUNICIPAIS (TOTO 
GALP)  4    

PROXECTOS SUPRAMUNICIPAIS (<1 
CONCELLO)  2    

LOCAL  0    

PROMOTOR PROCEDENTE DO SECTOR 
PESQUEIRO 

6 
 (CNAE… DE REFERENCIA) 

PROMOTOR INDIVIDUAL OU AGRUPADO  2  Valorarase que exista algunha 
entidade que contribúa a execución 
do proxecto ben achegando 
financiamento ou ben achegando 
medios e accións ao mesmo. 

 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. NON 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE 
ORIENTA O PROXECTO       

Medidas específicas que fomenten a 
igualdade e a integración de colectivos con 
especiais dificultades 

3  Memoria do proxecto. 

 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. NON 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

IMPACTO NO TERRITORIO  MÁX. 35    

APROVEITAMENTO DE RECURSOS 
ENDÓXENOS OU SERVIZOS Á POBOACIÓN  8    

INCIDENCIA AMBIENTAL, ESFORZO 
ECONÓMICO  NO CUMPRIMENTO DE 
ALGÚN DOS ASPECTOS SEGUINTES:  15 

Verificación co orzamento do 
proxecto.  

.Emprega ou difunde o  EMPREGO 
ENERXÍAS LIMPAS OU RENOVABLES     Non ten que incluír os tres elementos 

á vez para conseguir a máxima 
puntuación 

. Emprega ou difunde a UTILIZACIÓN DE 
EQUIPAMENTOS EFICIENTES 

ENERXÉTICAMENTE    
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.  INCORPORA OU DIFUNDE COÑECEMENTO 
ORIENTADO Á ADAPTACIÓN A PALIAR OS 

EFECTOS DO CAMBIO CLIMÁTICO    

NOVAS TECNOLOXÍAS E MODERNIZACIÓN 
PRODUTIVA  5  Memoria do proxecto 

IMPACTO SOCIAL DE PROXECTOS QUE 
INCLÚAN RECUPERACIÓN PATRIMONIAL  2  Tipoloxía do proxecto.  

INCLÚE UNHA ESTRATEXIA DE DIFUSIÓN E 
COMUNICACIÓN.  5  Memoria do proxecto 

 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. NON 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA  MÁX. 10    

INNOVACIÓN  4    

TRANSFERENCIA  3    

INCORPORA ENTIDADES EDUCATIVAS E 
ANPAS, IMPLICA Á MOCIDADE.  3    

 

En resumo, a avaliación máxima dun proxecto non produtivo repartirase como se recolle na 

táboa seguinte:  

 

CRITERIO DE VALORACIÓN  BAREMO P. NON PRODUTIVOS 

SOSTIBILIDADE DO PROXECTO E ADECUACIÓN Á EDLP   / 
CALIDADE TÉCNICA E SOSTIBILIDADE  MIN 18 MÁX 32 

CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR DO PROXECTO  MÁX. 20 

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE ORIENTA O PROXECTO  MÁX. 3  

IMPACTO NO TERRITORIO  MÁX. 35 

INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA  MÁX. 10 

  TOTAL  100 

 

Conscientes  da dificultade de  conseguir  a puntuación máxima  e para que  isto non  supoña 

menoscabo aos promotores, establécese a seguinte correlación entre as puntuacións obtidas a 

as porcentaxes de axuda a asignar ao proxecto.  



 

71 

 

 

71

Estratexia 2015‐2020. GAC Ría de Pontevedra 

Por outra banda, estabelécese a puntuación mínima para que un proxecto produtivos  sexa 

subvencionable en 30 puntos sobre os 100.  

Tendo  en  conta  a previsión da orde  de  axudas,  a porcentaxe  de  axuda dos proxectos  non 

produtivos  segundo  se  trate  de  proxectos  que  cumplan  o  seren  de  interese  colectivo, 

beneficiario colectivo e libre acceso aos resultados ou non, será a seguinte:  

 

   GALP PONTEVEDRA 2015 ‐ 2020   

PUNTUACIÓN    PORCENTAXE DE AXUDA – PROXECTOS NON PRODUTIVOS 

   XERAL  COLECTIVOS 

30  30% 40% 

31 ‐ 50  40% 60% 

51 ‐ 80  45% 80% 

80 ‐ 100  50% 100% 

 

Estes  criterios  empregaranse  tamén  para  asignar  a  prioridade  de  asignación  de  axudas  a 

proxectos non soamente para a determinación da porcentaxe de axuda.  

 

a. Límites de importe das axudas  

 

O grupo acordou un financiamento máximo de 250.000 € para os proxectos produtivos e de 

200.000 € para os non produtivos, agás aqueles proxectos nos que o promotor o demande e 

cumpran en alto grado a adecuación á estratexia, nos que se someterá a criterio da Asemblea 

Xeral a posibilidade de chegar a duplicar estes importes máximos.  

 

 

8.6. Seguimento dos proxectos. 

 

O GALP Ría de Pontevedra desenvolverá un protocolo para o seguimento dos proxectos durante 

a  súa  execución  co  obxecto  de  identificar  debilidades  ou  riscos  e  contribuír  na medida  do 

posible a súa boa marcha.  
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Entre as medidas a desenvolver están as seguintes: 

- Seguimento trimestral de execución en especial, determinación do momento de inicio 

do proxecto. En caso de retraso considerable na posta en marcha do proxecto ou inicio 

das  actuacións  necesarias  para  a  súa  execución  respecto  ao  cronograma  previsto, 

avaliarase  a  viabilidade  de  execución  ou  a  necesidade  de  solicitar  prórroga  ou 

modificación de anualidades e orientarase ao promotor neste sentido.  

- Seguimento  da  obtención  de  licenzas  e  permisos  administrativos,  cando  sexan 

necesarios. Prestarase ao promotor un acompañamento na tramitación de  licenzas e 

permisos cando este así o solicite.  

- Protocolo de información ao promotor sobre a posibilidade de solicitude de anticipos e 

certificacións parciais, en caso de que estas sexan recollidas nas bases reguladoras das 

axudas.  

- Asesoramento e comprobación do cumprimento das medidas de publicidade asociadas 

aos fondos europeos.  

- Contribución á difusión do proxecto e transparencia na concesión dos fondos. Todas as 

axudas  concedidas publicaranse no  taboleiro de anuncios do grupo e na  súa web e 

incluiranse  novas  relativas  as  actuacións  do  proxecto  nas  redes  sociais  e  nos 

mecanismos establecidos no Plan de comunicación.  

 

Por outra banda, realizarase o seguimento e control dos proxectos subvencionados polo equipo 

técnico do GALP. Procurarase que se cumpra o principio de separación de funcións e non sexa 

a mesma persoa que participou na posta en marcha do proxecto quen verifique o control do 

mesmo.  

O  GAC  Pontevedra  dispón  dun  protocolo  para  o  seguimento  e  control  de  proxectos  xa 

executados e certificados que será de aplicación agás as melloras ou variacións que se definan 

dende a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.  

 

 

9. Disposicións de seguimento e avaliación. 

 

9.1. Indicadores de seguimento e avaliación. 

A modo de resumo inclúese un cadro de indicadores de resultados esperados da estratexia en 

termos das prioridades establecida para o FEMP relativas á creación de emprego  en correlación 

coas liñas de actuación do Plan de acción. 
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O cadro completo por medidas se  inclúe no Anexo 9.1. Tamén os  indicadores de   produto e 

impacto se detallan no apartado 9.1. do Plan de seguimento e avaliación. 

 

              

TOTAL 
PROGRAMA DE 
AXUDAS EDLP 

INDICADORES 

  OBXECTIVOS 
PROXECTOS 

PRODUTIVOS  % 

PROXECTOS 
NON 

PRODUTIVOS  % 

Nº 
EMPRESA 
creadas 

Nº 
EMPREGOS 
XERADOS 

Nº 
EMPREGO
MANTIDO 

1.  Aumentar o valor [… ] dos 
produtos da pesca e da 
acuicultura 

3.036.000,00 €  69%  1.370.400,00 
€ 

31%  4.406.400,00 €  8  26  30 

2. Apoiar a diversificación …  1.716.000,00 €  68%  808.800,00 €  32%  2.524.800,00 €  2  27  23 

3. Impulsar e aproveitar o 
patrimonio medioambiental  

678.000,00 €  61%  440.400,00 €  39%  1.118.400,00 €  3  9  20 

  OBXECTIVOS 
PROXECTOS 

PRODUTIVOS  % 

PROXECTOS 
NON 

PRODUTIVOS  % 

 
Nº 

EMPRESA 
creadas 

Nº 
EMPREGOS 
XERADOS 

Nº 
EMPREGO
MANTIDO 

4. Protexer e poñer en valor o 
patrimonio cultural 

690.000,00 €  66%  350.400,00 €  34%  1.040.400,00 €  3  6  0 

5. Fomentar a cooperación e a 
capacidade dos axentes do 
territorio para contribuír ao 
desenvolvemento local. 

24.000,00 €  16%  126.000,00 €  84%  150.000,00 €  0  0  0 

Total proxectos  6.144.000,00 €  66%  3.096.000,00 
€ 

   9.240.000,00 €  16  68  73 

 

Os indicadores da EDLP inclúen tamén estimación de beneficiarios de formación como aspecto 

importante  para  a  mellora  da  empregabilidade  e  que  supón  un  total  de  case  novecentas 

persoas.  

Ten especial  relevancia as medidas orientadas á mocidade  co obxecto de dar a  coñecer os 

oficios do sector pesqueiro como  ferramenta para garantir o  relevo xeracional, así como as 

medidas de concienciación e difusión cun alto número de participantes esperados.   

 

9.2. Plan de Seguimento. 

As funcións de seguimento van ser realizadas de maneira continuada pola xerencia e os 

órganos directivos e de participación do GALP, durante o período comprendido entre 

2016 e 2020. No proceso de seguimento participarán por tanto os seguintes órganos:  



 

74 

 

 

74

Estratexia 2015‐2020. GAC Ría de Pontevedra 

 Xerencia. Será a encargada de elaborar a información pertinente sobre a marcha 

da  estratexia  para  a  toma  en  consideración  da  Xunta Directiva  e Asemblea. 

Elaborará un  informe semestral sobre o grao de cumprimento dos obxectivos 

contemplados  na  estratexia  así  como  da  execución  financeira,  o  cal  será 

remitido aos órganos sociais para a súa toma en consideración. 

 Mesas sectorais. Dado que se prevee que se reúnan unha vez cada ano terán a 

función de analizar a información dos indicadores dispoñibles sobre o grao de 

cumprimento dos obxectivos da súa área. Emitirán propostas para a toma en 

consideración dos órganos sociais. 

 Xunta Directiva. Neste órgano avaliarase, en sesión ordinaria ou extraordinaria, 

o  informe  realizado  pola  xerencia  e  as  suxestións  recollidas  polas mesas  de 

traballo  sectoriais  e  se  proporá  as  modificacións  pertinentes  para  a  súa 

presentación en asemblea, así como indicar propostas de mellora. 

 Asemblea. Ademais de comprobar o estado das actuacións contempladas na 

estratexia,  será  o  órgano  encargado  de  valorar  as  melloras  para  mellorar  a 

aplicación da estratexia.  

 

9.2. Plan de avaliación. 

O procedemento de avaliación que se propón constará de tres fases:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inicial.  

Durante a elaboración da estratexia houbo unha participación moi intensa de diferentes 

axentes do territorio (vexase o capítulo do Plan de Participación), na que se definiron 

cales eran as necesidades do territorio e que actuacións habería que desenvolver para 

cubrir as mesmas. Os órganos encargados de realizar esta labor foron: 

 

 

1. Inicial 

 

 

2. Intermedia 

 

 

3. Final 

2015  2018 2021
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 Talleres participativos nos que  tomaron parte os socios das diferentes mesas 

sectoriais. As mesas  son  espazos de  traballo onde  se  agrupan  e  integran os 

intereses do conxunto de sectores que participan no proceso. A proposta de 

mesas artellouse en función dos principais ámbitos de análise que se establecen 

no diagnóstico: sector pesqueiro, ámbito económico e turismo, e sector social 

no  que  se  integran  as  entidades  de  apoio  á  igualdade,  a  protección  e 

conservación  do  medio  ambiente  e  culturais  de  defensa  e  recuperación  do 

patrimonio.  A  través  dunha  dobre  secuencia  de  reunións  abordouse  a 

realización  do  diagnóstico  de  necesidades  e  a  formulación  das  actuacións  a 

desenvolver. 

 Comisión técnica – Grupo Antena. A Comisión técnica e institucional tiña como 

principal función a de valorar a idoneidade e viabilidade das propostas que se 

realizasen,  co  obxectivo  de  que  a  proposta  estratéxica  de  actuación,  sexa 

realista  e  se  adapte  ás  condicións  da  zona  costeira  (limitacións  normativas, 

existencia doutros plans ou ferramentas que xa aborden as propostas, evitar a 

duplicidade de iniciativas,...).  

 Comisión de seguimento. É un espazo que  integrou á xerencia e membros da 

Xunta Directiva  e  representantes  dos  novos  concellos  que  se  incorporan  ao 

GALP e que tiña como finalidade coordinar e preparar o traballo nos diferentes 

espazos de participación. 

 Foro.  Neste  espazo  de  participación  tamén  se  realizou  unha  valoración  das 

medidas da estratexia e a o grao de prioridade que terían para o territorio. 

 

2. Intermedia.  

Esta avaliación será desenvolta a principios do ano 2018. Nesta fase avaliarase o grao 

de execución das medidas  contempladas na estratexia así  como os  seus efectos no 

territorio, atendendo por tanto ao grao de eficacia e eficiencia conseguida polo Grupo 

na  aplicación  da  estratexia,  así  como  a  utilidade  e  relevancia  que  están  tendo  as 

medidas  sobre  o  territorio  a  través  de  avaliacións  cualitativas  realizadas 

primordialmente nos órganos de participación.  

Os indicadores sobre os que se realizará a avaliación intermedia recollerán o conxunto 

de  indicadores  contemplados  para  cada  unha  das medidas  para  ver  o  seu  grao  de 

cumprimento. O esquema que se detalla a continuación recolle a secuencia e órganos 

que van a participar na  realización da avaliación  intermedia. Para unha  información 
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máis pormenorizada de cada un dos órganos de participación, véxase o apartado de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

Hai unha combinación de órganos sociais e órganos de participación á hora de realizar 

a avaliación intermedia. A continuación explicase a funcionalidade de cada un deles: 

1. Mesas Sectoriais. En función do informe previo sobre o estado do sistema de 

indicadores  elaborado  pola  xerencia  así  como  o  grao  de  execución  do 

orzamento, as mesas sectoriais realizarán unha valoración previa das principais 

dificultades atopadas no proceso de implementación do Plan. Este diagnóstico 

previo do estado de situación será elevado á Xunta Directiva. 

2. Xunta Directiva. Avaliará de maneira conxunta o diagnóstico elaborado por 

cada unha das mesas sectoriais e validará o conxunto do mesmo. 

3.  Mesas  sectoriais.  En  cada  unha  das  súas  áreas  emitirán  unha  serie  de 

recomendacións que permitan adaptar e mellorar a implantación da estratexia 

no territorio. 

4. Xunta Directiva. Recollerá as propostas elaboradas pola mesa sectorial e as 

sistematizará nun documento para a toma en consideración do Foro. 

5. Foro. É momento de apertura ao conxunto dos axentes sociais do territorio, 

preténdese recoller as percepcións sobre a relevancia e utilidade da estratexia 

no territorio, ademais de propostas de mellora para a aplicación da estratexia. 

 

1. Mesas 

 

2. Xunta Directiva 

 

3. Mesas

 

4. Xunta Directiva 

 

5. Foro

 

6. Asemblea
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6.  Asemblea.  Destinada  á  participación  última  de  todos  os  socios  do  GALP, 

validará os resultados obtidos da avaliación a través dos diferentes órganos e 

proporá as medidas de correccións oportunas e a revisión da EDLP de ser o caso.  

 

3. Final. 

Na  avaliación  final  vaise  incorporar  a  dimensión  de  sostenibilidade  das  actuacións 

contempladas na estratexia, ademais de incorporar as de eficiencia, eficacia, relevancia 

e utilidade.  A realización da avaliación final a través dos diferentes espazos é idéntica 

á da avaliación intermedia.  

As principais variacións virán polo lado do contido a tratar nos diferentes espazos: 

1.  Mesas  Sectoriais.  Recollerá  o  informe  sobre  o  grao  de  execución  do 

orzamento,  así  como  do  grao  de  cumprimento  dos  obxectivos  previstos  na 

estratexia que será elaborado pola xerencia. Avaliará a utilidade e relevancia das 

medidas da estratexia para o territorio. 

2.  Xunta Directiva. Contemplará a avaliación realizada polas mesas sectoriais, e 

proporá as modificacións que considere pertinente. 

3. Mesas Sectorais. Avaliará os elementos máis cualitativos da avaliación como 

é a relevancia, utilidade e sostenibilidade das medidas da estratexia, tendo en 

conta os indicadores para realizar. 

4.  Xunta  Directiva.  Realizará  a  integración  a  información  procedente  das 

diferentes áreas nun informe final para presentar no Foro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mesas 

sectoriais 

2. Xunta 

Directiva 

3. Mesas 

sectoriais 

4. Xunta 

Directiva 

 

5. Foro 

 

6. Asemblea 
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5. Foro. Será o órgano de recoller as valoracións cualitativas da xente sobre o 

grao de relevancia e utilidade que tiveron as medidas. Tamén se realizará unha 

análise sobre a sostibilidade destas medidas no medio e longo prazo. 

6. Asemblea. Será a encargada de validar o  informe  final de avaliación   e de 

propoñer  os  axustes  e  mecanismos  de  mellora  necesarios  para  o  peche  do 

programa.  

 

 

10. Plan de participación. 

10.1. Directorio de entidades e recursos. 

 

O paso  fundamental para o  fomento da participación é coñecer as entidades ás que 

pode dirixirse para animar e dinamizar a súa participación no grupo, nas actividades do 

GALP ou no programa de axudas. Con este obxectivo, o GAC Ría de Pontevedra dispón 

dun  directorio  de  entidades  e  recursos  como  ferramenta  interna  para  incorporar 

axentes tanto no plan de participación de elaboración na estratexia como na posterior 

comunicación e difusión da mesma. 

O directorio foi elaborado polo GAC Ría de Pontevedra co orzamento de dinamización 

do Grupo e foi ampliado polo persoal do mesmo no momento de facer a candidatura a 

GALP e na fase de elaboración da estratexia.  

Ten formato de base de datos elaborado sobre unha de folla de cálculo e se materializa 

ademais nun grupo de direccións de correo electrónico co que se difunden os fitos de 

participación e o proceso mesmo de redacción da estratexia.  

Así  mesmo  o  GAC  Ría  de  Pontevedra  emprega  o  whatsapp  como  ferramenta  de 

comunicación co grupo de contactos que manifestaron o seu interese en participar na 

elaboración da estratexia.  
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O directorio se achega en formato dixital como Anexo 10_01_Directorio. Entrégase así 

mesmo  listados  de  servizos  existentes  no  territorio  cara  o  emprego,  servizos  de 

formación, de apoio ao sector pesqueiro e ao turismo como Anexo 10_01_02_Mapa de 

recursos.   

 

10.2. Proceso de participación na elaboración da estratexia. 

Como cerne da Estratexia, a participación desenvolveuse como parte central tanto da 

fase de elaboración do diagnóstico como da fase de elaboración do Plan de Acción. En 

ambos  procesos  ademais  da  información  obxectiva  do  territorio  incorporouse  á 

definición estratéxica as achegas dos diferentes axentes do territorio para os que se 

abriron diferentes espazos de participación.  

 Na  fase de análise estratéxica: grupos de discusión da mocidade e da muller, 

talleres participativos e diagnóstico DELPHI  

 Na  fase de elaboración do Plan de Acción,  foros  locais e  territoriais,  talleres 

participativos  transversais e  simultáneos  con axentes de  todos os  sectores e 

participación empresarial, e comisións técnica e de Seguimento na que delegou 

a Xunta Directiva a aprobación do documento estratéxico.  

 

 

 

Reunión do Grupo Antena. 
Taller participativo do día 19 de outubro 
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Comisión de seguimento do 6 de novembro 
Foro do 24 de novembro 

 

Co obxecto de garantir unha ampla participación do territorio desenvolveuse  un plan 

de  comunicación para achegar o proceso á  cidadanía a  través de  convocatorias aos 

medios  de  prensa  e  envío  de  notas  de  prensa,  comunicacións  directas  a  través  de 

teléfono,  whatsapp  e  correo  electrónico  aos  que  manifestaron  o  seu  interese  en 

participar no proceso e aos contactos de referencia do GAC Ría de Pontevedra. Tamén 

se deseñou un espazo web para os contidos da estratexia, novas e eventos do proceso 

de redacción da EDLP. Ademais empregáronse as redes sociais para difundir novas e 

eventos así como avances nos contidos e prazos de entrega e execución.  

Todo o proceso está documentado no apartado 10. Plan de participación e nos anexos 

ao mesmo.    

 

10.3. Proceso de participación no seguimento e aplicación da estratexia. 

O proceso de participación non remata coa elaboración da estratexia senón que por 

seren a propia razón de ser do Grupo, este deberá ocuparse do mantemento de niveis 

altos de participación durante a fase se execución e seguimento da estratexia. O GAC 

Ría de Pontevedra quere seguir contando coa participación da cidadanía durante todo 

o  seu  período  de  actuación  conseguindo  unha  maior  implicación  da  poboación  no 

desenvolvemento da súa estratexia e nas actividades que realice. 

O  seguimento  do  proceso  de  participación  está  incluído  nos  procedementos  de 

seguimento e avaliación que se van desenvolver para avaliar o cumprimento do plan 

estratéxico, así como a súa utilidade para o conxunto do territorio.  

Deste xeito, o Plan de Comunicación desta estratexia aínda que está especialmente 

orientado a conseguir a participación externa ao Grupo, non descoida a comunicación 
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interna que debe ser obxecto de especial atención cara conseguir o mantemento da 

participación interna. Esta canalizarase a través dos órganos sociais do Grupo – Xunta 

Directiva e Asemblea  ‐ e dos de participación – mesas sectoriais e foro ‐.  

 

ÓRGANO  FUNCIÓNS (en canto á participación)  REUNIÓN 

Xunta directiva  Órgano  encargado  de  supervisar  o  proceso  de  participación,  así 

como  de  velar  polo  normal  desenvolvemento  do  traballo  nos 

restantes  órganos  de  participación  e  avaliar  o  grao  de 

funcionamento dos canles de comunicación. 

Bimensual 

Asemblea  Órgano formado polo conxunto dos socios que avaliarán a marcha 

da  estratexia,  e  tamén  poderán  canalizar  as  demandas  que  se 

formulen doutros sectores a través dos socios 

Semestral 

Mesas sectoriais  Manterase  a  mesma  distribución  de  sectores  existente:  sector 

pesqueiro, sector económico, sector social e sector público. 

Anual,  ou  maior  a 

petición  dos 

membros. 

Foro  Espazo para a participación do conxunto de axentes e entidades dos 

sectores produtivos da zona costeira. 

As  súas  función  serán dar a  coñecer os  resultados da estratexia, 

avaliar a súa relevancia e utilidade, así como recoller suxestións e 

recomendacións. Ademais, será concibido como un espazo onde se 

xere  intercambio  de  experiencias  con  outras  zonas  costeiras  e 

coñecementos  con  outras  áreas  ou  sectores  produtivos, 

contribuíndo  a  xerar  novos  inputs  que  axuden  a  mellorar  a 

aplicabilidade da estratexia 

2018  e  2020, 

avaliación 

intermedia  e  final, 

respectivamente. 

 

Na actualidade, as redes sociais e a conexión a internet están ao alcance de todos, polo 

que  o  GAC  Ría  de  Pontevedra  cree  fundamental  vertebrar  o  seguimento  da 

participación a través de esta vía de comunicación  levando a cabo unha campaña de 

información  a  través  da  rede.  O  grupo  conta  cunha  páxina  de  Facebook  cun  gran 

número de seguidores do territorio (particulares, empresas, entidades…), un espazo na 

web  www.accioncosteira.es,  e  a  súa  páxina  propia  www.gacpontevedra.org, 

plataformas nas cales se publican todas as novidades, noticias e eventos de relevancia 

para  o GAC  Ría  de  Pontevedra  e  o  seu  territorio  de  influencia  así  como  apartados 

habilitados para o envío de información e métodos de contacto dentro da súa páxina 

web. 
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De maneira independente aos órganos de participación, deixarase todos estes espazos 

on line dos que o grupo dispón ao servizo da cidadanía en xeral e de todas as entidades 

e  empresas  que  queiran  facer  chegar  ao  GAC  Ría  de  Pontevedra  as  súas  achegas, 

dúbidas ou inquietudes.  

Dentro do proceso de participación continua na estratexia do GAC Ría de Pontevedra, 

espérase que o Facebook teña unha parte moi importante, xa que permite un contacto 

máis directo, rápido e sinxelo. 

O marxe das redes sociais, para contar coa participación de empresas e entidades, o 

contacto e envío de información a través do correo electrónico tamén será unha parte 

fundamental,  para  isto  utilizarase  o  directorio  de  entidades  e  recursos  (Anexo 

07_01_Directorio)  e  o  whatsapp  como  ferramenta  de  comunicación  co  grupo  de 

contactos que manifestaron o seu interese en participar na elaboración da estratexia.  

 

 

Ilustración 1. Fluxograma de órganos de participación na execución e seguimento da estratexia. 

 

 

11. Plan de comunicación. 

11.1. Mapa estratéxico. 
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1. Disporase un mapa estratéxico que conterá a estruturación da estratexia en base a misión, visión 

os valores, os obxectivos estratéxicos, os obxectivos específicos e os recursos cos que conta o GALP 

para a aplicación da estratexia.  

 

Achégase o mapa estratéxico como Anexo 11.1.  

 

11.2. Accións de comunicación para a divulgación do GALP e o programa 

de axudas. 

 

1. Descrición  das  principais  orientacións  que  guiarán  a  estratexia  de  comunicación  do GALP  en 

relación as accións de sensibilización e dinamización e o programa de axudas: obxectivos, público 

obxectivo, mensaxe, estratexia e accións a desenvolver, cronograma.  

O obxectivo estratéxico do plan de comunicación é posicionar ao GALP como entidade de 

referencia no desenvolvemento do territorio mediante a coordinación efectiva de todas as 

canles de comunicación externa do GALP  e, especialmente, entre as  tradicionais e as que 

ofrecen as novas tecnoloxías. 

Con esta finalidade propóñense os seguintes obxectivos específicos: 

1. Difundir entre os beneficiarios potenciais, as oportunidades financeiras da EDLP. 

2. Dar a coñecer e a comprender debidamente a estratexia e todos os elementos que 

a compoñen. 

3. Informar  aos  beneficiarios  potenciais,  en  cada  convocatoria,  dos  requisitos  para 

acceder  á  financiación,  os  criterios  de  selección  das  operacións,  as  obrigas  que 

haberán de asumir se finalmente son seleccionados e os enderezos de contacto para 

ampliar a información sobre a EDLP e sobre a a convocatoria en cuestión. 

4. Comunicar aos beneficiarios as súas obrigas en materia de xestión e publicidade 

5. Manter debidamente informados a todos os membros do GALP sobre as actuacións 

previstas, en curso e futuras, e ofrecer mecanismos de  interacción para facilitar a 

comunicación en todas as direccións. 

6. Chegar coa información sobre a actividade do GALP aos actores individuais, dentro 

dos  colectivos  representados  no  mesmo,  e  satisfacer  debidamente  as  súas 
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necesidades  de  información  establecendo  con  eles  un  canal  bidireccional  de 

comunicación. 

7. Estimular a participación nas actividades do GALP por parte de  todos os axentes, 

ofrecendo apoio e asesoramento na  formulación de propostas, orientando  sobre 

tendencias e áreas de coñecemento relevantes, ofrecendo información de contexto 

social e administrativo. 

8. Estimular o xurdimento de iniciativas, animar e facilitar que o carácter das iniciativas 

atenda  debidamente  ás  características  da  estratexia  e  ás  necesidades  da  súa 

execución. Facendo fincapé no interese de adoptar aproximacións innovadoras, de 

aproveitar a experiencia do pasado, de adoptar medidas de inclusión, de propiciar a 

igualdade, etc.  

9. Conseguir  un  recoñecemento  crecente  e  o  respaldo  de  todos  os  axentes  e  da 

veciñanza nas actuacións do GALP. 

10. Proxectar as boas prácticas do GALP e dos seus axentes cara a  fóra,  tanto cara a 

outras áreas costeiras como de Galicia coma noutros territorios. 

 

O  detalle  dos  principios  orientadores,  a  definición  do  público  obxectivo,  a  estratexia  e 

previsións de execución e seguimento do Plan de Comunicación se recollen no documento 

Anexo 11.2. Plan de Comunicación.  

 

1. Descrición sucinta das principais accións a desenvolver para a difusión da estratexia, apoiándose 

no cadro de programación das accións de comunicación.  

Na  seguinte  táboa  se  recollen  de  forma  breve  as  accións  previstas  para  a  difusión  da 
estratexia.  

Ademais destas accións concretas co obxectivo de difundir o programa de axudas o GALP 
programará anualmente as actividades de dinamización e  sensibilización coherentes coa 
EDLP do Grupo e que contribúan a acadar os seus obxectivos.  

Cos fondos de dinamización poderán continuarse con proxectos xa emprendidos polo GAC 
Ría  de  Pontevedra  como  a  plataforma  de  comercialización  conxunta  das  lonxas  da  Ría 
mentres non sexan os membros do sector pesqueiro os que asuman a súa xestión.  

Continuarase tamén coas actividades en rede cos restantes Grupos de Acción local de Pesca 
a  nivel  autonómico,  estatal  e  europeo  procurando  facer  coincidir  as  actividades  das 
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diferentes redes con seminarios de posta en común de boas prácticas.  

En particular, manterase a plataforma conxunta do clube de turismo mariñeiro Mar Galaica 
Galicia e as actividades de dinamización que se acorde realizar de forma conxunta ou ben a 
nivel territorial, para reforzar a imaxe do territorio en colaboración con entidades do mesmo 
ou  administración  involucradas  na  promoción  turística  (deputación,  xeodestinos 
coincidentes co territorio).  

Os  fondos de animación empregaranse mentres non se conta con  recursos propios para 
cooperación  para  continuar  cos  traballos  en  rede  xa  iniciados  en  materia  de  turismo 
mariñeiro. 
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  DESCRICIÓN BREVE 

IDENTIDADE CORPORATIVA  En  función do desenvolvemento ou non pola Consellería do Mar dunha 

identidade corporativa conxunta para os GALPs de Galicia, desenvolverase 

unha identidade corporativa propia ou a adaptación ao territorio da imaxe 

común.  Fomentarase  a  cultura  corporativa  que  contribuirá  a  reforzar  o 

sentido  de  pertenencia  áo  Grupo  e  desenvolverase  un  manual  de 

identidade  visual  corporativa  para  reforzar  a  marca  común  de  forma 

recoñecible e diferenciadora, que capta a atención do público destinatario. 

VISTAS/ENTREVISTAS  INFORMATIVAS  – 

ATENCIÓN PERSONALIZADA 

A  concertar  con entidades e promotores a  título  individual para prestar 

orientación, informar das posibilidades de apoio a través do GALP, informar 

de iniciativas nas que interesa a colaboración, etc. 

O GALP terá sempre visibles os datos de contacto e deberá contemplar a 

dispoñibilidade  a  atender  calquera  petición  de  información  por  correo 

electrónico ou teléfono ao respecto da súa actividade. 

TALLERES  PRESENCIAIS  (ACCIÓNS  DE 

PROXIMIDADE) 

Pequenas reunións dirixidas a grupos de público específico. Orientadas a 

abordar cuestións concretas, dende, por exemplo, presentar como poden 

as  asociacións  de  mariscadoras  beneficiarse  das  axudas  do  GALP,  ou, 

debater sobre as posibilidades de mellora na xestión dun  recurso, ou as 

implicacións  que  pode  ter  para  un  colectivo  determinado  un  cambio 

normativo que afecte á actividade, etc. 

Sempre se buscará a conexión coa experiencia, procurando aprender de 

iniciativas anteriores en contextos similares. 

CONFERENCIAS, XORNADAS, SEMINARIOS  Serán máis abertas na determinación do público destinatario. Servirán para 

dar promoción á actividade global do GALP e para abordar cuestións de 

interese  xeral: balance da  aplicación da nova Política Pesqueira Común, 

perspectivas sobre o cambio climático, etc. 

MEDIOS  DE  PRENSA:  NOTAS  DE  PRENSA, 

SEGUIMENTO E ROLDAS DE PRENSA 

O  GALP  proporá  ter  un  contacto  regular  e  pautado  cos  medios  de 

comunicación, particularmente con aqueles que teñen maior  impacto no 

territorio  (Faro  de  Vigo,  Diario  de  Pontevedra,  Radio  Pontevedra). 

Determinará  o  tipo  de  necesidades  de  aparecer  como  anunciante  e 

negociará  os  prezos.  Enviará  notas  de  prensa  pre‐elaboradas  cando  se 

celebre calquera acto público do GALP e convocará una  rolda de prensa 

cando menos cada vez que faga públicos os datos de avaliación do avance 

na estratexia.  

BUZONEO:  Correo  electrónico,  fax, 

circulares... 

Será o medio regular de contacto con todas as organizacións adheridas ao 

GALP. Utilizarase para  transmitir  información de  rutina, e especialmente 

para  convocar e animar á participación nas  iniciativas que  se dinamicen 

dende o GALP 



 

87 

 

 

87

Estratexia 2015‐2020. GAC Ría de Pontevedra 

 

WEB  Proponse  como  a  ferramenta básica  para  dispoñer  información  sobre  a 

estratexia, sobre o GALP e os seus  integrantes e sobre as accións que se 

vaian executando. Enlace as webs das entidades do territorio 

REDES SOCIAIS  Requirirán dunha moi especial atención para poder crear comunidades de 

usuarios  específicos,  manter  a  actividade  con  moita  regularidade 

(actualización diaria ou superior) e  

CONTIDOS MULTIMEDIA  Os  formatos multimedia  son especialmente demandados na actualidade 

para  chegar  sobre  todo  á  cidadanía,  alimentan  e  permiten  dar  maior 

visibilidade ás páxinas web, á presencia nas redes sociais, etc. 

FERRAMENTAS DE XOGO‐APRENDIZAXE  A  utilización  dos  xogos  como  recurso  para  adestrar  e  enfrontar  aos 

beneficiarios e promotores do GALP a situacións como a preparación dunha 

proposta, a realización dunha presentación, a organización dun encontro 

ou dunha xornada.... Algúns destes xogos poderán estar  soportados por 

ferramentas dixitais e outros terán un carácter máis conceptual, baseados 

na asunción de roles e nas dinámicas de participación.  

CARTELERÍA, ROLLER  E FOLLETOS  Todas  as  actividades  públicas  do GALP  irán  acompañadas da  súa  imaxe 

corporativa e a mensaxe ou lema da EDLP a través de rollers deseñados aos 

efectos ou xerais do GALP.  

A  cartelería  e  folletos  deseñaranse  cando  se  estime  oportuno  para 

actividades específicas do GALP. 

DISPOÑIBILIDADE  PARA  INTEGRAR 

PRESENTACIÓNS  DO  GALP  EN  ACCIÓNS  DE 

DIFUSIÓN  E  COMUNICACIÓN  PROMOVIDAS 

DENDE OUTRAS ENTIDADES E/OU FOROS 

O GALP transmitirá o seu interese e dispoñibilidade para intervir en foros e 

presentacións  ou  actividades  de  difusión  e  comunicación  promovidos 

dende outras organizacións ou foros, sempre e cando a temática e o público 

obxectivo sexan relevantes para o GALP e a axenda o permita. 

CAMPAÑAS  PUBLICITARIAS  DAS 

CONVOCATORIAS DE AXUDAS OU ACTIVIDADES 

ESPECIAIS 

A contratación de espazos publicitarios nos medios locais de radio e prensa 

escrita  contribuíu  no  período  anterior  a  incrementar  notablemente  o 

número de solicitantes de información sobre as axudas e posteriormente, 

o número de solicitudes presentadas polo que debe considerarse como un 

medio directo de chegar á cidadanía. 
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1. CARACTERIZACIÓN DO TERRITORIO E DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 
 

O zona pesqueira da Ría de Pontevedra abrangue un total de seis concellos adscritos a 

tres comarcas diferentes da provincia de Pontevedra.  

Os ámbitos administrativos municipal e comarcal dentro da zona pesqueira do GALP 

superpóñense e non son coincidentes, debido a que a definición territorial do Grupo de 

Acción  Local  do  Sector  Pesqueiro  responde  a  un  criterio  puramente  xeográfico 

claramente vinculado á Ría de Pontevedra. Forman parte desta zona todos os concellos 

bañados pola ría máis o de Meaño que, funcionalmente, está conectado a este grupo. 

O  istmo  da  Lanzada  marca  o  extremo  noroccidental  do  GALP  e  o  cabo  Udra  o 

suroccidental, aínda que se non nos  limitamos ao  territorio continental o verdadeiro 

límite occidental é insular e vén marcado polas Illas Ons, pertencentes ao concello de 

Bueu. As  illas,  formadas por Ons e Onza,  forman parte do Parque Nacional das  Illas 

Atlánticas e son, despois das  Illas Cíes, situadas na entrada da Ría da Vigo, outro dos 

seus referentes emblemáticos. 

A cidade e o concello de Pontevedra sinalan o límite do GALP no vértice interior desta 

zona triangular que envolve á Ría. 

 

Comarcas Concellos

O Salnés  Meaño 

Sanxenxo

Pontevedra  Poio 

Pontevedra

O Morrazo  Bueu 

Marín
Táboa 1: Ámbito territorial do GALP Ría de Pontevedra por comarcas e Concellos. Fonte: Instituto Galego de Estatística 
(IGE) 2014.  

Polas súas condicións naturais a Ría de Pontevedra favoreceu historicamente a aparición 

de actividades comerciais e pesqueiras. No seu dominio cóntanse os portos de Bueu, 

Marín, Pontevedra, Campelo, Raxó, Combarro, Sanxenxo e Portonovo, o que supón a 

maior concentración por quilómetro de litoral que poidamos atopar en ningunha outra 

ría galega. 
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Malia a todo na época contemporánea se por algo se significa a Ría de Pontevedra, antes 

que pola actividade marítimo‐pesqueira, é polo turismo. A súa beira norte, ao sur da 

comarca do Salnés, e moi focalizado no núcleo de Sanxenxo e na súa area de influencia, 

chegando ata O Grove e varios concellos arousáns veciños, constitúe a principal zona de 

afluencia turística de toda Galicia. A transformación urbana experimentada durante as 

últimas décadas polo que antigamente eran simples e tradicionais portos de pescadores, 

como Sanxenxo ou Portonovo, exemplifican a dimensión da reorientación produtiva. 

 

Mapa 1. Imaxe do territorio do GALP Ría de Pontevedra.Fonte: Elaboración propia. 

 

A  cidade  de  Pontevedra,  pola  súa  parte,  converteuse  en  tempos  recentes  na  máis 

dinámica das cidades galegas, demograficamente falando. Notable e exitosa foi a súa 

transformación urbana, merecente de varios premios e recoñecementos internacionais, 

baseada na peonización do seu magnífico centro histórico, o segundo en dimensións 

tralo de Santiago de Compostela, pero quizais o primeiro e máis importante en termos 

de construción civil e popular (non relixiosa). 

No fondo da ría acada relevancia a actividade marisqueira, que complementa dentro do 

sector primario a actividade pesqueira e dos polígonos de bateas. 
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A sociedade pontevedresa convive desde hai décadas coa fábrica celulosa de Lourizán, 

unha instalación industrial situada a medio camiño entre as cidades de Pontevedra e de 

Marín que, alén do seu  impacto medioambiental  (especialmente preocupante para a 

actividade marisqueira) impide o crecemento natural de ambos núcleos até configurar 

un continuo urbano polo litoral da Ría, estando pendente de resolución o seu traslado 

ou peche cando en 2018 finalice a súa concesión administrativa para a ocupación dos 

terreos na beiramar. 

Marín posúe o único porto da área de competencia estatal, aínda que é famosa tamén 

pola Escola Naval Militar, o  centro de  formación para os  futuros oficiais da Armada 

Española. É desde hai moito tempo o cuarto concello máis populoso da provincia tralas 

dúas cidades e o de Redondela. 

A posición excéntrica e periférica de Bueu convérteo no concello que, de todos os da 

Ría,  mellor  conserva  o  seu  carácter  tradicional.  Conserva  intacta  a  súa  orientación 

pesqueira e posúe notables atractivos paisaxísticos e medioambientais, ademais de ser, 

xunto a Sanxenxo, o punto de partida das  liñas marítimas de  recreo que conectan o 

continente coas Illas Ons. 

 

                     Mapa 2. Zona costeira da Ría de Pontevedra e área de influencia. Fonte: Elaboración propia 

 

A extensión terrestre desta zona é a menor das áreas costeiras galegas, estando preto 

dos 300 Km2. 
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A maioría dos concellos que compoñen o GALP posúen unha extensión arredor dos 30‐

40 Km2, o que supón un tamaño pequeno para o que é habitual en Galicia pero medio 

ou pequeno‐medio para o que é usual no noso litoral. 

Dous concellos sobresaen dos demais pola súa extensión: Por arriba, Pontevedra, con 

120 Km2, que gaña superficie sobre todo cara ao interior da provincia, tanto polo norte, 

como polo  leste e o  sur, dirección esta na que  chega a  limitar  coa Ría de Vigo. Por 

debaixo, Meaño marca o valor mínimo con 28 Km2. 

Outra das notas características do GALP Ría de Pontevedra é a súa elevada densidade 

de poboación, unha das máis altas das zonas costeiras. 

 

Concello Comarcas Poboación 
concello

Superficie 
Km2

Porcentaxe 
sobre o 
valor da 

comarca 

Poboación 
da comarca

Bueu  O Morrazo  12.352 31 14,8%  83.613

Marín  O Morrazo  25.329 37 30,3%  83.613

Meaño  O Salnés  5.428 28 4,9%  110.534

Pontevedra * Pontevedra 1.706 118 1,4% 124.094 

Poio Pontevedra 16.794 34 13,5% 124.094 

Sanxenxo O Salnés 17.543 45 15,9% 110.534 

GALP Ría 
Pontevedra 

 79.152 292,6 24,9% 

Táboa 2. Padrón municipal de habitantes. Fonte: Estatísticas sobre territorio. IGE. 

Nota: A poboación contabilizada no Concello de Pontevedra circunscríbese á poboación dependente da actividade 
pesqueira. O dato calcúlase proxectando a proporción da poboación ocupada no sector da pesca en Galicia (sumas 
das actividades CNAE) á poboación total do concello de Pontevedra a través do tamaño medio das familias. 

O concello de Pontevedra reúne á metade da poboación da área, mais débese ter en 

conta que a efectos deste informe só se contabiliza aquela fracción estimada que vive 

directamente do sector da pesca. 

Débese salientar tamén que nas épocas estivais toda esta área soporta unha carga de 

poboación moito maior. Así, Sanxenxo, o principal centro  turístico, que conta con só 

dezaoito mil residentes, pode chegar a ter nos meses de verán entre cen mil e cento 

vinte mil persoas. 
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2. ELEMENTOS FÍSICOS E NATURAIS DO TERRITORIO 
 

Medio natural e xeográfico 

 

Espazos protexidos 

A Rede Natura 2000 é a  iniciativa máis  importante para crear unha  rede de espazos 

naturais baseada en criterios científicos. A súa finalidade é asegurar a conservación de 

hábitats e especies, entre as que se encontran moitas seriamente ameazadas por un 

desenvolvemento carente de planificación. 

Na Rede Natura 2000 intégranse os espazos designados como ZEPAS pola Directiva de 

Aves  (79/409/CEE)  e  os  espazos  designados  para  o  cumprimento  da  Directiva  de 

Hábitats  (92/43/CEE),  coñecidos  na  súa  1ª  fase  como  Lugares  de  Importancia 

Comunitaria (LIC). 

Créase así unha  rede de  lugares nos que se asegurará a súa conservación, aplicando 

medidas  preventivas,  correctoras  e  compensatorias  ante  os  posibles  impactos 

ambientais que terán que ser previstos en cada un deses lugares. 

Posteriormente, os espazos LIC vanse converter en Zonas Especiais de Conservación a 

través do Decreto 37/2014, do 27 de marzo. Este decreto declara zonas especiais de 

conservación aos lugares de importancia comunitaria e aproba o Plan director da Rede 

Natura  2000  de  Galicia.  Neste  decreto,  defínense  as  seguintes  Zonas  Especiais  de 

Conservación  (ZEC)  e  as  seguintes  Zonas  de  Especial  Protección  de  Aves  (ZEPA)  no 

territorio que comprende o  futuro GALP Ría de Pontevedra. As dúas táboas seguintes 

relacionan,  unha,  os  concellos  en  función  dos  espazos  protexidos  e  viceversa,  para 

facilitar a súa busca. 

 

Nome do espazo Extensión 
(Ha) 

Concellos 

Parque nacional marítimo 
terrestre das Illas Atlánticas

8.490  Bueu, Vigo, Ribeira, 
Vilagarcía de Arousa 

ZEC Cabo Udra.  623 Bueu, Cangas

ZEC Complexo Ons-O Grove. 7.608 
Bueu, Sanxenxo, Meaño, 
Ribadumia, O Grove, 
Cambados, A Illa de Arousa 

ZEC Enseada de San Simón. 2.218 
Pontevedra, Redondela, 
Soutomaior,  Vilaboa, Moaña 

ZEC Río Lérez. 149 
Pontevedra, Campo Lameiro, 
Cotobade 
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ZEPA Complexo Intermareal 
Umia-O Grove. 

2.601 
Ribadumia, Meaño, 
Sanxenxo, Illa de Arousa, 
Cambados,  O Grove 

ZEPA Illa de Ons. 924 Bueu 
Táboa 3: Distribución dos espazo por concellos. Fonte: Consellería de MATI. 2015 

 

 

Concellos  Nome do espazo 

Bueu 

 
Parque nacional marítimo terrestre das Illas 
Atlánticas 

  ZEC Cabo Udra. 

  ZEC Complexo Ons-O Grove. 

 ZEPA Illa de Ons. 

Meaño 

 
ZEC Complexo Ons-O Grove. 

 ZEPA Complexo Intermareal Umia-O Grove. 

Pontevedra 

 
ZEC Enseada de San Simón. 

 ZEC Río Lérez. 

Sanxenxo. 

 
ZEC Complexo Ons-O Grove. 

 ZEPA Complexo Intermareal Umia-O Grove. 
Táboa 4: Distribución dos Espazos por Concellos. Fonte: Consellería de MATI. 2015. O ZEC Enseada de San Simón 
corresponde á Ría de Vigo polo que non se describe polo miúdo. 

Un dos principais valores medioambientais e turísticos que ten o GALP reside no feito 

de  incluír no seu territorio parte do único Parque Nacional existente en Galicia, o das 

Illas Atlánticas, que nesta latitude abrangue ao arquipélago de Ons. 
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Características dos hábitats de interese comunitario.  

Parque Nacional marítimo terrestre das Illas Atlánticas 

Os arquipélagos de Sálvora, Ons e Cíes, localizados na parte externa da bocana das rías, 

están sometidos a unha forte influencia oceánica, mentres que o de Cortegada constitúe 

un  sistema  insular  de  estuario,  protexido  da  influencia  do  mar  aberto.  Este  último 

arquipélago é, por outra parte, o máis próximo a terra firme e está integrado pola illa de 

Cortegada  e  os  illotes  Malveira  Grande,  Malveira  Pequena,  Briñas  e  O  Con.  O 

arquipélago de Sálvora sitúase a uns 4 km da costa e a uns 10 km ao norte de Ons e 

consta da  illa de Sálvora e as moito máis pequenas de Sagres, Vionta, Ervosa e Noro, 

ademais dun gran número de pequenos illotes e barras rochosas. 

 As illas de Ons e Onza, ademais dos illotes Centolo e Freitosa, este último arquipélago 

está  formado  polas  illas  de  Monte  Agudo,  Faro  e  San  Martiño,  así  como  de  varios 

pequenos illotes (Penela dos Viños, Ruzo, Garabelos e Agoeiro). 

Toda a área pertence á rexión eurosiberiana, provincia atlántica‐europea e subprovincia 

cántabro‐atlántica, adscribíndose ao sector galaico‐portugués. O dominio climático é o 

oceánico húmido  con  tendencia  á  aridez  estival. Os  arquipélagos oceánicos  amosan 

unha  notoria  escaseza  de  precipitacións  ao  comparalos  coas  zonas  continentais 

próximas, tirando medias anuais de 800‐900 mm, e acusan unha notoria seca estival. As 

temperaturas medias sitúanse ao redor dos 14º C, cunha amplitude térmica de 10 a 19º 

C. En contraste, o arquipélago de Cortegada enclávase na área de  transición entre o 

dominio climático anterior e o oceánico hiper‐húmido e, por outra parte, a súa situación 

no  fondo a  ría e a  súa proximidade ao  continente aproximan as  súas  características 

meteorolóxicas ás de terra firme, o que redunda nunha pluviosidade moito máis elevada 

(1.900‐2.000 mm). Nesta zona, as temperaturas medias son lixeiramente superiores (ao 

redor dos 15º C) e a amplitude térmica máis reducida (12‐17º C), pero tamén se acusa 

una clara seca estival. 

En termos xerais, os arquipélagos de carácter oceánico están dominados por extensas 

frontes de cantís na súa cara de mar aberto. Estas frontes son especialmente abruptas 

e quebradas, chegando a superar os 100 m de altura e presentando un gran número de 

covas mariñas (furnas), en Ons e, sobre todo, nas Cíes. A cara oriental das illas é máis 

suave, con ladeiras de menor pendente, alternando pequenos cantís e diferentes tipos 

de areais. Aínda gardando esta estrutura básica, a morfoloxía de Sálvora é moito menos 

escarpada,  predominando  aquí  as  ladeiras  en  suave  pendente  e  os  afloramentos 

rochosos  illados, aínda que  tamén hai cantís de considerables dimensións nos  illotes 

veciños de Sagres e Noro. Entre os sistemas dunares asociados ás praias, destacan o 

sistema de praia‐barreira de Rodas e as dunas de Figueiras‐Muxieiro, ambos nas Cíes, 

así como a  illa Vionta, cuxo perímetro está case totalmente constituído por areais. A 

vexetación de marisma tamén está presente, aínda que restrinxida apequenas áreas. A 
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cuberta  arbórea  autóctona  é  actualmente  reducida,  estando  as  súas  mellores 

representacións en Cortegada e Malveira Grande. No pasado,  todos os arquipélagos 

estiveron  habitados,  pero  na  actualidade  só  a  illa  de  Ons  mantén  unha  pequena 

poboación  de maneira  permanente,  aínda  que  tanto  esta  illa  como  as  Cíes  reciben 

durante  a  primavera  e  o  verán  un  gran  número  de  visitantes  e  turistas.  Sálvora  e 

Cortegada son propiedades particulares de acceso restrinxido. Perviven pequenas áreas 

cultivadas (en Ons) e plantacións forestais en todasas illas grandes (especialmente nas 

Cíes), así como algunhas edificacións abandonas e vivendas. 

 

O  medio  mariño  caracterízase  pola  claridade  das  augas  e  as  súas  temperaturas 

moderadamente frías, cunha leve influencia cálida provocada pola Corrente do Golfo, 

amosando unha homoxeneidade vertical no inverno (13‐16º C) e unha estratificación no 

verán  (12‐18º C) debida ao gradiente térmico producido polo quecemento das capas 

superiores.  As  mareas  son  de  réxime  semidiúrno,  alcanzándose  os  momentos  de 

Ilustración 1: Parque nacional marítimo terrestre das Illas Atlánticas. 
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preamar e baixamar aproximadamente cada seis horas, cunha amplitude máxima que 

rolda os 4 m. 

 

Hábitats de interese comunitario: 

 Vexetación anual sobre restos mariños acumulados. 

 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas. 

 Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas 

ou areosas. 

 Campos salinos atlánticos (Glauco‐Puccinellietalia maritimae). 

 Matos halófilos mediterráneos e termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi). 

 Dunas móbiles embrionarias. 

 Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas). 

 Dunas  costeiras  fixas  con  vexetación  herbácea  (dunas  grises):  dunas  grises 

termoatlánticas (Crucianellion maritimae). 

 Dunas con céspedes do Malcomietalia. 

 Dunas con vexetación esclerófila do Cisto‐Lavanduletalia. 

 Uceiras secas europeas. 

 Uceiras secas atlánticos costeiras de Erica vagans. 

 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo‐Scleranthion ou do Sedo albi‐

Veronicion dillenii. 

 Carballeiras galaico‐portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica. 

 Bosques  aluviais de Alnus  glutinosa  e  Fraxinus excelsior  (Alno‐Padion, Alnion 

incanae, 

 Salicion albae). 

 
Hábitats mariños de interese comunitario: 

 Arrecifes. 

 Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda. 

 Lagoas costeiras. 

 

ZEC Cabo Udra. 

A ZEC de Cabo Udra ten unha superficie total de 623 ha. Ten un tramo costeiro situado 

na parte externa da pequena ría de Aldán, no que se alternan pequenas áreas de cantís 

e rochedos graníticos de baixa altura con pequenas calas e praias areosas encaixadas, e 

que  inclúe  importantes matos  costeiros. Área dun  gran  valor paisaxístico,  localizada 

nunha contorna densamente poboada. 
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O espazo natural esténdese ao  longo dunha  fronte costeira duns 8 km de  lonxitude, 

situándose  entre  as  praias  Mourisca  (Bueu)  e  de  Menduiña  (Cangas).  O  Pedrón, 

Ancoradoiro,  Lagos,  Bon  e  Laguelas  son  outros  pequenos  areais  que,  en  conxunto, 

cobren uns 800 m de costa. A máxima altura é de 191 m s.n.m., aínda que a altura media 

se sitúa nos 48 m. Inclúe unha extensión de 443 ha de augas mariñas, o que representa 

un 71% da superficie total da ZEC, na súa meirande parte por riba da isóbata dos 15 m. 

Hábitats de interese comunitario: 

 Estuarios. 

 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas. 

 Uzais secos europeos. 

 Uzais secos atlánticos costeiros de Erica vagans. 

 Uzais oromediterráneos endémicos con toxo. 
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ZEC Complexo Ons-O Grove. 

 
A ZEC do Complexo Ons‐O Grove ten unha superficie total de 7.607 ha. O espazo natural, 

situado a cabalo das rías de Arousa e de Pontevedra, está constituído por catro sectores 

diferenciados. 

Ao norte, e no interior da ría de Arousa, atópase a punta do Carreirón, no extremo sur 

da Illa de Arousa, e varios illotes próximos de natureza rochosa e areosa (Rúa, Guidoiro 

Areoso, Guidoiro Pedregoso), así como unha ampla superficie de augas mariñas e barras.  

Ilustración 2: Mapa ZEC Cabo Udra. 
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Un pouco máis ao sur, a enseada do Grove e o estuario do río Umia conforman unha 

baía moi protexida, pouco profunda e  con extensas  superficies  intermareais, que  se 

atopa separada do mar aberto por un tómbolo formado por areais e dunas, o istmo da 

Lanzada. Moi próximo a este sector, pero na costa aberta da península do Grove, entre 

os  lugares  de  Reboredo  e  San  Vicente  do  Mar,  sitúase  un  tramo  no  que  alternan 

pequenos areais e costa  rochosa de media e baixa altura, no que destaca o  sistema 

dunar da praia de Mexilloeira e unha pequena lagoa litoral, A Bodeira, única na provincia 

de  Pontevedra. O  arquipélago  de Ons  ocupa  o  sur  do  espazo  natural,  xa  na  ría  de 

Pontevedra, e tamén engloba unha ampla superficie de augas mariñas que se estende 

desde a contorna de punta Faxilda, en  terra  firme, até as  illas. A superficie de augas 

mariñas alcanza as 5.517 ha no conxunto do LIC. A altura media do espazo natural é de 

8 m, atinxindo desde os cero até os 128 m. 

 

Ademais  dos  hábitats  de  interese  comunitario  relacionados  máis  abaixo,  esta  ZEC 

presenta notables formacións de vexetación helofítica (fundamentalmente espadanas 

(Typha spp.) e, en menor cantidade, carrizos (Phragmites australis) e xuncos de  lagoa 

(Scirpus spp.) na Lanzada, Noalla, A Bodeira e O Carreirón. 

 

Hábitats de interese comunitario: 

 Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda. 

 Estuarios. 

 Chairas lamacentas ou areosas que non están cubertas de auga cando hai marea 

baixa, lagoas costeiras. 

 Grandes calas e baías pouco profundas. 

 Vexetación anual sobre restos mariños acumulados. 

 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas. 

 Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas 

ou areosas. 

 Prados de Spartina (Spartinion). 

 Prados salinos atlánticos (Glauco‐Puccinellietalia maritimae). 

 Matos halófilos mediterráneos e termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi). 

 Dunas móbiles embrionarias. 

 Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas). 

 Dunas  costeiras  fixas  con  vexetación  herbácea  (dunas  grises):  dunas  grises 

termoatlánticas (Crucianellion maritimae). 

 Dunas do Malcomietalia. 
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 Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition. 

 Uzais secos europeos. 

 Uzais secos costeiros de Erica vagans. 

 Prados húmidos mediterráneos de herbas altas (Molinio‐Holoschoenion). 

 Bosques  aluviais de Alnus  glutinosa  e  Fraxinus excelsior  (Alno‐Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae). 

Mapa 5. ZEC Complexo Ons‐Grove. 

 
 
ZEC Río Lérez. 

 



 

 

� 17�

Tramo de curso baixo do río Lérez (altura media: 66 m), ao longo dos seus últimos 18 

km, desde Mourente, nas inmediacións da cidade de Pontevedra, ata as proximidades 

dos lugares de Praderrei e Fentáns, leito arriba. Nesta zona, o río presenta un percorrido 

sinuoso  e  de  escasa  pendente  (0,35%),  e  discorre  sobre  un  substrato  petrolóxico 

principalmente  granítico  e,  nalgúns  puntos,  de  gneis  glandular.  Entre  os  pequenos 

afluentes que se lle incorporan destacan o río Almofrei e os regatos dos Calvos, Maneses 

e Tenorio. Á altura de Campo Lameiro o seu caudal absoluto é de 14,4 m3/seg, mentres 

que na súa desembocadura é de 21,2 m3/seg. Como corresponde á área xeográfica na 

que se  inclúe, o período de maior caudal vai de decembro a marzo, con máximos en 

febreiro,  mentres  que  os  mínimos  alcánzanse  en  setembro.  Boa  parte  do  tramo 

protexido coincide cos coutos de pesca de Monteporreiro (4 km), Bora (6,5 km) e Cutián 

(6,2 km). 

 

Pertence á rexión eurosiberiana, provincia atlántica‐europea e subprovincia cántabro‐

atlántica, e adscríbese ao sector galaico‐portugués. Dominio climático oceánico húmido 

con tendencia á aridez estival, cunha precipitación media anual oscilante entre os 1.600 

mm (Pontevedra) e os 2.000 mm (Campo Lameiro), temperaturas medias desde os 15,2 

ºC  aos  11,8  ºC  e  ausencia  de  xeadas  no  seu  sector  máis  baixo,  que  inciden  xa 

considerablemente, ata unha media de 99 días anuais, no seu tramo más alto. 

Hábitats de interese comunitario: 

 Queirogais secos europeos. 

 Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos. 

 Bosques  aluviais de Alnus  glutinosa  e  Fraxinus excelsior  (Alno‐Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae). 

 Carballeiras galaico‐portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica. 
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ZEPA Complexo Intermareal Umia-O Grove. 

 
A ZEPA do Complexo Intermareal Umia‐O Grove‐A Lanzada‐Punta Carreirón‐Lagoa ten 

unha  superficie  total de 2.812 ha. A ZEPA,  situada a  cabalo das  rías de Arousa e de 

Pontevedra, está constituída por tres sectores netamente diferenciados. O sector máis 

extenso é a enseada do Grove e o estuario do río Umia, conformada por unha baía moi 

protexida, pouco profunda e con extensas superficies intermareais, e separada de mar 

aberto por un tómbolo  formado por areais e dunas. O segundo sector constitúeo un 

pequeno sistema dunar con lagoa litoral, situados ao norte da península do Grove (praia 

de Mexiloeira e lagoa da Bodeira). O terceiro sector, situado ao sur da illa de Arousa e 

Ilustración 3: ZEC Río Lérez. 
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proximidades  (O Carreirón,  illotes Guidoiros e  illa de Rúa), está  integrado por varios 

illotes rochosos e areosos e seccións de costa baixa ben conservada no interior da ría. 

Pertence á rexión eurosiberiana, provincia atlántica‐europea e subprovincia cántabro‐

atlántica,  adscribíndose  ao  sector  galaico‐portugués.  Dominio  climático  oceánico 

húmido con tendencia á aridez estival, cunha precipitación media anual de 1.244 mm, 

temperatura media de 14,6º C e ausencia total de xeadas. 

As  praias,  os  sistemas  dunares  e  as  zonas  húmidas  de  trasduna  están  moi  ben 

representados nos diferentes sectores. Destaca pola súa extensión a praia da Lanzada e 

areais anexos (3,5 km), así como o sistema dunar asociado. Estas dunas están cubertas 

de pozas e lagoas temporais e semipermanentes, en boa parte poboados por vexetación 

helofítica. Na parte  sur do  istmo, hai  tamén xunqueiras  salinas e unha extensa  zona 

húmida ocupada por espadanais e ameneiros pantanosos (Rego dos Mouros, Noalla). 

Outras zonas húmidas de auga doce son a lagoa da Bodeira e as lagoas do Carreirón (Illa 

de Arousa), ademais do complexo de lagoas e pozas naturais de Rouxique, na contorna 

da enseada do Bao, produto de antigas extraccións de arxila. As chairas  intermareais 

lamacentas e os bancos de area predominan na enseada Umia‐O O Grove propiamente 

dita (ao redor de 1.200 ha), estando colonizadas extensivamente por prados de Zostera 

marina e Zostera noltii, con áreas máis  reducidas de salgadura, espartal e xunqueira 

halófilo, sobre todo na desembocadura do Umia. En conxunto, hai un bo número de 

illotes  de  natureza  rochosa  ou  sedimentaria  (Illariña,  Tourís.  Marma,  Beiró,  A  Toxa 

Pequena,  Illeiras, Guidoiro Areoso, Guidoiro Pedregoso, Rúa, etc.). O espazo natural 

vese completado coa existencia dalgúns piñeiros, matos costeiros e terras de labor. 

Ademais  dos  hábitats  de  interese  comunitario  relacionados  máis  abaixo,  esta  ZEPA 

presenta notables formacións de vexetación helofítica (fundamentalmente espadanas 

Typha spp. e en menor cantidade carrizos Phragmites australis e xuncos de lagoa Scirpus 

spp.) na Lanzada, Noalla, A Bodeira e O carreirón. 

Hábitats de interese comunitario: 

 Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda. 

 Estuarios. 

 Chairas lamacentas ou areosas que non están cubertas de auga cando hai marea 

baixa. 

 Lagoas costeiras. 

 Vexetación anual sobre restos mariños acumulados. 

 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas. 

 Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas 

ou areosas. 

 Prados de Spartina (Spartinion). 
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 Prados salinos atlánticos (Glauco‐Puccinellietalia maritimae). 

 Matos halófilos mediterráneos e termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi). 

 Dunas móbiles embrionarias. 

 Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas). 

 Dunas  costeiras  fixas  con  vexetación  herbácea  (dunas  grises):  dunas  grises 

termoatlánticas (Crucianellion maritimae) . 

 
 

 Dunas do Malcomietalia. 

 Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition. 

Ilustración 4: ZEPA Complexo intermareal Umia ‐ Grove 
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 Uzais secos europeos. 

 Uzais secos costeiros de Erica vagans. 

 Prados húmidos mediterráneos de herbas altas (Molinio‐Holoschoenion). 

 
 
 

ZEPA Illa de Ons. 

A ZEPA da  illa de Ons  (ES0000254)  ten unha  superficie  total de 924 ha. Arquipélago 

situado a uns 4 km de terra firme e a 12 km ao norte das illas Cíes. Á parte dalgúns illotes 

(Centolo, A Freitosa), está integrado pola illa de Ons (367,5 ha, lonxitude 5,3 km, anchura 

máxima 1,2 km) e a moito máis pequena de Onza (25,7 ha, lonxitude máxima 0,5 km). 

Pertence á rexión eurosiberiana, provincia atlántica‐europea e subprovincia cántabro‐

atlántica,  adscribíndose  ao  sector  galaico‐portugués.  Dominio  climático  oceánico 

húmido con  tendencia á aridez estival, cunha precipitación media anual de 877 mm, 

temperatura media de 14º C e ausencia total de xeadas. 

Mentres que a illa de Onza presenta una morfoloxía case completamente de cantís, a 

illa de Ons amosa perfís moi diferentes na súa costa externa e interna. A cara interna 

está constituída por costa rochosa baixa e algunhas praias (Melide, Canexol e outras), 

en parte  con pequenos  sistemas dunares asociados. A  cara externa, en  contraste, é 

moito máis abrupta e quebrada, cunha extensa fronte de cantís, con varias furnas ou 

covas mariñas  (Burato do  Inferno, Fontenova, etc.), sobre o que se estenden prados 

aerohalófilos  e  landas  costeiras  de  toxo‐uz. As  partes máis  altas  da  illa,  así  como  a 

vertente oriental, están cubertas por mato non halófilos, pequenas áreas cultivadas, 

prados  con  salgueiros,  plantacións  forestais  de  escasa  entidade  e  un  considerable 

número de edificacións. 

 

A continuación, cítanse os hábitats máis significativos: 

 Vexetación anual sobre restos mariños acumulados. 

 Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas. 

 Dunas móbiles embrionarias. 

 Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas). 

 Dunas  costeiras  fixas  con  vexetación  herbácea  (dunas  grises):  dunas  grises 

termoatlánticas (Crucianellion maritimae). 

 Dunas con céspedes do Malcomietalia. 
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 Uzais secos europeos. 

 Uzais secos atlánticos costeros de Erica vagans. 

 
 

 

Ilustración 5: ZEPA Illa de Ons
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Outros aspectos xeográficos 

O territorio do GALP Ría de Pontevedra abrangue un número pequeno de illas e illotes. 

Por tamaño e importancia medioambiental salienta o conxunto insular formado pola Illa 

de Ons e de Onza, que xuntas superan en extensión ás Illa Cíes. 

 

Concello Illa      Extensión (Ha) 

Bueu  Ons 414 

Bueu  Onza 32 

Marín  San Clemente 1,4 

Poio Tambo 28 

Sanxenxo Marma 10 
Táboa 5: Distribución das illas por concellos Fonte Instituto xeográfico de Galicia. 2014. 

 

Do resto salienta a illa de Tambo, sita no interior da ría de Pontevedra, aínda que tamén 

se relacionan nesta área a  illa Marma, fronte ao  litoral de Sanxenxo, e o  illote de San 

Clemente en Marín. 

Esta zona conta cun total de 23 praias con distintivo de bandeira azul, cantidade que se 

ben non é a maior das  zonas  costeiras galegas  si  representa a maior densidade das 

mesmas, ao concentrarse nunha extensión de litoral relativamente pequena. Sanxenxo 

é ademais o concello galego con maior número de bandeiras azuis, cun total de 14. 

 

 

Concello Praia 

Bueu  Area de Bon

  Portomaior 

  Lagos 

Bueu - Marín Lapaman 

Marín  Aguete 

 Mogor 

 Portocelo 

Poio Xiorto 

 Cabeceira 

Sanxenxo Areas 
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Concello Praia 

 
O Espiñeiro-A 

Lanzada 

 Caneliñas 

 Canelas 

 Paxariñas 

 Montalvo 

 Silgar 

 Bascuas 

 Major 

 Foxos 

 Areas Gordas 

 A Lapa 

 Pragueira 

 Baltar 
Táboa 6: Praias con bandeira azul en 2014. Fonte: Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor. 
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3. INFRAESTRUCTURAS 
 

Comunicacións terrestres 

Como  en  todas  as  Rías  Baixas,  historicamente  as  comunicacións  por  estrada  das 

penínsulas  situadas  entre  rías  foron  deficientes  e  se  produciron  por  vías  de  baixa 

capacidade e trazado sinuoso, seguindo o perfil costeiro. 

A descrición aínda se aplica para o caso da ribeira norte da Ría, onde a PO‐308 segue a 

ser a principal arteria de comunicación para o transito local. Esta estrada saturouse hai 

décadas co crecemento demográfico e a presión do turismo estival, razón que levou á 

construción da vía rápida do Salnés, unha estrada de alta capacidade que partía da AP‐

9 á altura do Curro (Barro), uns 15 Km ao norte de Pontevedra, para chegar a Sanxenxo. 

Posteriormente  esa  vía  desdobrouse  até  constituír  a  autoestrada  libre  de  peaxe  do 

Salnés AG‐41. É a alternativa para evitar a travesía continua que supón a PO‐308 pero 

posúe a desvantaxe de conectar só coa AP‐9 e coa estrada PO‐531 que une Pontevedra 

e Vilagarcía, pero non coa N‐550, que é a principal arteria de comunicación  libre de 

peaxe do Eixo Atlántico. 

 

Nome da vía Tipo de vía Concellos 
comunicados 

PO-551 Primaria básica Bueu,Marín 

PO-550  Primaria 
complementaria

Meaño 

PO-308  Primaria 
complementaria

Poio,Sanxenxo 

VG-4.4  Lourizán (PO-12) - Ardán 
(PO-551) 13,02 

Vía de alta 
capacidade

Marín,Pontevedra 

VG-4.6  Alto da Portela (PO-551) 
- Menduíña (PO-315) 2,96 

Vía de alta 
capacidade

Bueu 

AG-41  Curro (AP-9) - Sanxenxo 
(VG-4.1) VG-4.1 18,78 

Vía de alta 
capacidade 

Sanxenxo, Meaño 

VG-4.8 Campañó (PO-531) - 
Mosteiro de Poio (PO-535) 3,12 

Vía de alta 
capacidade 

Poio,Pontevedra 

AP9 
Vía de alta 
capacidade 

Pontevedra,Poio 

Táboa 7: Principais vías de comunicación terrestre. Fonte. Consellería MATI. Ministerio de Fomento 2015. 

 

Para conectar a autoestrada do Salnés con este fluxo de tráfico norte‐sur haberá que 

esperar á construción da autoestrada A‐57 na que se prevé un super‐nó do Curro co 
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Porriño circunvalando Pontevedra. Outras infraestruturas complementares emendaron 

parte do problema que  supón aínda o  tránsito pola PO‐308. É o  caso da vía de alta 

capacidade VG‐4.8 que une Campañó con Mosteiro e evita o paso pola principal travesía 

de Poio mediante un rodeo menor que o que supón a ruta pola AP‐9 e a AG‐41. 

 

Na ribeira sur, a cronoloxía da dotación de estradas de alta capacidade é algo diferente. 

A autoestrada Pontevedra‐Marín, construída na  faixa  litoral ocupando  terreos da  ría 

para bordear polo norte a fábrica de celulosa de ENCE en Lourizán, foi probablemente a 

primeira vía de alta capacidade libre de peaxe construída en Galicia. Terían que pasar 

Ilustración 6: Consellería de MATI. 2015. 
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moitos anos para que se abrise a vía de alta capacidade VG‐4.4, que desde Lourizán e 

até Ardán bordea Marín polo alto a modo de circunvalación e achega o concello de Bueu 

ao Eixo Atlántico. Desta última década é tamén o ramal VG‐4.6 que continúa o corredor 

do Morrazo no  alto da Portela  coa  localidade de Menduíña na Ría de Aldán, e que 

mellora  as  comunicacións  de  Bueu  polo  sur  e,  en  especial,  o  parque  industrial  da 

Castiñeira. 

A principal carencia en materia de estradas é por tanto a circunvalación de Pontevedra 

desde o norte e até o sur por unha estrada libre de peaxe. Este é o proxecto da A‐57 xa 

referido que xunto con outra autoestrada Pontevedra‐Vilagarcía viría a completar as 

necesidades de vías de alta capacidade en toda a zona. 

 

 

Infraestruturas marítimas 

No territorio do GALP Ría de Pontevedra localízase a Autoridade Portuaria de Marín e 

Ría de Pontevedra, dependente de Puertos del Estado, así como outros sete portos de 

competencia autonómica. Poio é o concello que concentra un maior número de portos, 

con tres: Campelo, Combarro e Raxó, seguido do de Sanxenxo con dous  (Sanxenxo e 

Portonovo). 

 

Concello PORTO 

Sanxenxo  Portonovo

Bueu  Bueu

Marín  Marín

Poio 

 
Campelo 

Sanxenxo Combarro 

 Raxó 

Pontevedra Pontevedra 

Sanxenxo Sanxenxo 
Táboa 8: Portos de Galicia. 2015. 

 

Na Ría de Pontevedra atopamos liñas marítimas de transporte de viaxeiros que conectan 

os  portos  de  Bueu,  Marín,  Sanxenxo  e  Portonovo  coa  Illa  de  Ons.  Estes  servizos 

funcionan  soamente nas épocas  turísticas da Semana Santa e os meses de  tempada 

turística de verán, desde maio até setembro. 
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Na área do GALP Ría de Pontevedra atópanse 5 portos deportivos, todos de dimensión 

moi  diferente,  que  van  desde  os  60  amarres  do  de  Beluso  (Bueu)  aos  420  dos  de 

Sanxenxo, un dos de maior capacidade de Galicia.  

 

Concello Porto Nº amarres 

Bueu  Porto de Beluso 62 

Poio  Porto de Combarro 334 

Pontevedra  Porto de Pontevedra 130 

Sanxenxo Porto de Portonovo 203 

Sanxenxo Marma 10 

Total  1.150 
Táboa 9: Portos deportivos e número de amarres. Fonte: Portos de Galicia. 2015. 

Nos portos pesqueiros da área localízanse cinco lonxas, unha por cada concello da Ría 

de Pontevedra, que se enumeran na táboa seguinte.  

 

Concello Lonxa 

Bueu  Bueu

Poio  Campelo

Marín  Marín

Ilustración 7: Portos pesqueiros e portos deportivos. Fonte: Elaboración propia.
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Concello Lonxa 

Pontevedra Pontevedra (Mercado) 

Sanxenxo Portonovo 
Táboa 10: Lonxas do GALP Ría de Pontevedra, por concellos. Fonte: Plataforma da pesca. Xunta de Galicia. 2015 

 

Dos tres portos do termo municipal de Poio a lonxa localízase no porto de Campelo. A 

de Pontevedra ten a súa sé no mercado. Pola súa parte en Sanxenxo a lonxa localízase 

en Portonovo, quedando o porto da cabeceira municipal dedicado fundamentalmente 

ás actividades deportivas e de recreo. 

 
 

Se  falamos das  confrarías de pescadores e mariscadores no  ámbito do GALP Ría de 

Pontevedra existen un total de sete. Dos seis concellos, o de Pontevedra e o de Sanxenxo 

posúen dúas diferentes cada un. No concello pontevedrés localízanse as de Pontevedra 

e Lourizán, en tanto no de Sanxenxo existe unha en cada localidade con porto. 

 

Ilustración 8: Mapa de lonxas. Fonte: elaboración propia. 
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Concello Confraría 

Bueu  Confraría de Pescadores de Bueu "San Martiño" 

Marín  Confraría de Pescadores de Marín "Santa María do Porto" 

Poio  Confraría de Pescadores de Raxó "San Gregorio" 

Pontevedra 

 
Confraría de Pescadores de Pontevedra "San Telmo" 

 Confraría de Pescadores de Lourizán "Santo André" 

Sanxenxo 

 
Confraría de Pescadores de Portonovo "San Roque" 

 Confraría de Pescadores de Sanxenxo "Santa Rosalía" 
Táboa 11: Confrarías por Concellos. Fonte. Rexistro de Confrarías. Xunta de Galicia. 2014. 
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4. POBOACIÓN 
 

Características xerais 

O  territorio  do  GALP  Ría  de  Pontevedra  caracterízase  por  posuír  unha  distribución 

asimétrica da súa poboación, debido á importancia relativa que a cidade e o concello de 

Pontevedra teñen no total da área. O 50% dos habitantes concéntranse nesta cabeceira 

territorial,  porcentaxe  que  se  incrementaría  ao  75%  se  consideramos  un  continuo 

poboacional no fondo da Ría composto por Poio, Pontevedra e Marín. 

Obviando a  importancia de Pontevedra o  resto da área  chega preto dos oitenta mil 

residentes.  

Cómpre  non  esquecer,  en  todo  caso,  que  o  número  de  habitantes  real  da  área  é 

sensiblemente maior, tanto pola poboación flotante que incorpora a capital provincial 

como polos máis importantes aínda fluxos de turistas nas épocas vacacionais. 

Se falamos de núcleos de poboación e non de concellos, para obtermos unha fotografía 

máis exacta da dimensión da poboación urbana da zona, a lista dos máis habitados é, de 

menor a maior tamaño: Raxó (1.117), Barrantes (1.133), Estribela (Lourizán, 1.218), A 

Valiña  (1.278),  Combarro  (1.325),  Campelo  (1.500),  Portonovo  (2.239),  Sanxenxo 

(2.272), Bueu (3.837), Marín (16.597) e Pontevedra (62.176). 

 

Concello Poboación Porcentaxe 
de poboación 

Superficie 
Km2 

Densidade de 
poboación 

Bueu  12.352  7,5% 30,8 401,0 

Marín  25.329  15,3% 36,7 690,2 

Meaño  5.428  3,4% 27,8 195,3 

Poio 16.794 10,1% 33,9 495,4 

Pontevedra 82.946 50,1% 118,3 701,1 

Sanxenxo 17.543 10,6% 45,1 389,0 

GALP Ría 
Pontevedra 

160.392 100,0% 292,6 548,2 

Galicia 2.748.695  29.574,8 92,9 
Táboa 12: Poboación. Porcentaxe de poboación. Superficie e densidade de poboación. 2014. Fonte. Padrón Municipal 
de habitantes. Estatísticas sobre territorio. IGE. 
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Ademais da desigualdade existente entre a cidade de Pontevedra e o resto, pero tamén 

entre  Marín  e  o  resto,  verifícase  que  practicamente  cada  núcleo  de  máis  de  mil 

habitantes coincide á perfección cos portos pesqueiros tradicionais, e/ou, nos casos de 

Campelo e Lourizán, con importantes zonas marisqueiras. 

Sorprende o reducido tamaño poboacional do núcleo urbano de Sanxenxo, o que pon 

de  relevo  ademais dunha  estrutura policéntrica  a  enorme  importancia das  vivendas 

secundarias  e  a  elevada  densidade  de  establecementos  turísticos  existentes  na 

localidade. 

Polo demais unha simple ortofoto da Ría amosa a importancia da dispersión do hábitat 

en todo o litoral, maior conforme nos desprazamos cara ao exterior. 

 

              

Gráfico 1: Distribución da poboación segundo concellos. 2014. Fonte: Padrón Municipal de habitantes. IGE. 

 

En  perspectiva  temporal,  o  GALP  Ría  de  Pontevedra  é  un  dos  territorios 

demograficamente máis dinámicos das Rías Baixas e de Galicia. Durante os 15 anos que 

van de 1999 a 2013 o seu número de habitantes creceu nun 9%. Isto supón unha taxa 

de variación anual acumulativa do 0,6%, case 7 veces máis do  ritmo que  rexistrou o 

conxunto de Galicia no mesmo período. 

Nesta visión de longo prazo, só o concello de Bueu se apuntou unha evolución negativa, 

cunha perda do 1% da poboación. Marín rexistrou un  equilibrios poboacional: nin gañou 

nin perdeu habitantes. Mentres, o resto de concellos presentaron taxas de crecemento 

de entre o 9% e o 22%. 

Neste grupo de concellos cunha evolución positiva podemos distinguir dous grupos. Un, 

con medres da orde do 10%, está composto por Sanxenxo e Pontevedra. E Poio cun 

incremento superior ao 20%.  
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Varías  cousas deben  comentarse  a partir destes datos. A primeira, o dinamismo da 

cidade de Pontevedra, que medra a pesar de que  tamén o    fai o concello de Poio, o 

mellor representante do seu cinto de  influencia, e que  imitaría as dinámicas doutras 

periferias metropolitanas galegas. A segunda, a incapacidade dos concellos da beira sur 

para incrementar poboación, precisamente os que posúen os núcleos secundarios máis 

poboados, os máis orientados á actividade marítima e os que menos relevancia posúen 

en termos turísticos. E a terceira, o crecemento residencial de Sanxenxo, que contra o 

que  puidera  parecer,  prodúcese  grazas  á  zona  rural  e  non  aos  núcleos  urbanos  de 

Portonovo e Sanxenxo. 

 

Concello 1999 2013 Evolución 
1999-2013 

Bueu  12.517 12.375 -1,1% 

Marín  25.421 25.483 0,2% 

Meaño  5.419 5.421 0,0% 

Poio 13.843 16.767 21,1% 

Pontevedra 74.139 82.934 11,9% 

Sanxenxo 16.022 17.582 9,7% 

GALP Ría 
Pontevedra 

147.361 160.562 9,0% 

Galicia 2.730.337 2.765.940 1,3% 
Táboa 13: Evolución de poboación entre 1999 e 2013. Fonte. Padrón Municipal de habitantes. IGE. 

 

Dado que desde 2007  a  área  sufriu  como o  resto do país  as  consecuencias da gran 

recesión,  é  interesante  restrinxir  a  análise  aos  anos  de  crise,  de  2007  a  2014,  e 

comparalos co que acontecía antes. 

Pois ben, o GALP Ría de Pontevedra logra incrementar a súa poboación durante a crise, 

faino evidentemente a un ritmo menor que durante a burbulla económica pero dunha 

maneira máis clara que noutras zonas marítimas.  

Nestes  últimos  sete  anos,  dos  concellos  estacionarios,  Bueu  logra  manter  a  súa 

poboación, mentres que Meaño e sobre todo Marín perden habitantes e empeoran o 

seu  comportamento.  Pola  súa  parte,  todos  os  concellos  con  crecemento  medio 

(Pontevedra  e  Sanxenxo)  reducen  o  seu  ritmo  na  mesma  medida  e  en  liña  co 

ralentizamento  xeral.  Finalmente,  Poio  mantén  os  fortes  ritmos  de  aumento  da 

poboación e apenas se  resente da situación de crise económica, cando menos neste 

plano demográfico. 
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Concello 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2007-
2014

Bueu  12.440  12.375 12.331 12.368 12.348 12.373 12.375 12.352 -0,7%

Marín  25.885  25.879 25.969 25.997 25.864 25.562 25.483 25.329 -2,1%

Meaño  5.479  5.475 5.465 5.455 5.444 5.453 5.421 5.428 -0,9%

Poio 15.456 15.842 16.043 16.309 16.501 16.642 16.767 16.794 8,7% 

Pontevedra 80.202 80.749 81.576 81.981 82.400 82.684 82.934 82.946 3,4% 

Sanxenxo 17.077 17.216 17.315 17.500 17.586 17.604 17.582 17.543 2,7% 

GALP Ría 
Pontevedra 

156.539 157.536 158.699 159.610 160.143 160.318 160.562 160.392 2,5%

Galicia 2.772.533 2.784.169 2.796.089 2.797.653 2.795.422 2.781.498 2.765.940 2.748.695 -0,9%

 

 

 

Gráfico 2: Distribución da poboación por xénero e idade. 2014. Fonte Padrón municipal de habitantes. IGE. 

 

Este  comportamento  expansivo  induce  no  GALP  unha  pirámide  de  poboación 

relativamente nova, sobre todo se o comparamos co que é habitual en Galicia. Os grupos 

de menores de 16 anos e de maiores de 64 non chegan a ter o mesmo peso, pero non 

andan moi afastados (entre os homes si se acada unha estrutura simétrica por grandes 

grupos de idade). 

Ó grao de xuventude da poboación devén máis dunha proporción  infrecuentemente 

baixa  de  persoas  maiores  que  dunha  xuventude  especialmente  numerosa.  Como  é 
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habitual en Galicia e España a parte máis ancha da pirámide poboacional se atopa na 

faixa de idade correspondente aos baby‐boomers, e é cuestión de tempo, uns 25 anos, 

que estas cohortes masivas acaden a  idade de xubilación  sen que as novas xeración 

supoñan un contrapeso suficiente. 

 

Concello Menos de 16  De 16 a 64 Máis de 64 

 Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres 

Bueu  7,4%  6,6% 33,2% 32,7% 8,5% 11,5% 

Marín  7,9%  7,0% 34,2% 32,1% 8,2% 10,6% 

Meaño  7,6%  6,9% 31,9% 32,1% 9,2% 12,4% 

Poio 8,5% 7,7% 33,4% 33,3% 7,7% 9,4% 

Pontevedra 7,7% 7,4% 32,2% 34,2% 7,5% 11,0% 

Sanxenxo 7,5% 6,6% 32,7% 32,5% 9,3% 11,4% 

GALP Ría 
Pontevedra 

7,8% 7,2% 32,8% 33,4% 7,9% 10,9% 

Galicia 6,5% 6,1% 31,8% 32,0% 9,9% 13,6% 
Táboa 14: Distribución porcentual da poboación por xénero e idade. 2014. Fonte: Padrón municipal de habitantes. 

IGE. 

 

 

 

 

 

 

	
 

 

Pontevedra e Poio concentran a maior porcentaxe de mulleres en idade de traballar, un 

fenómeno de concentración urbana que se repite en todas as grandes cidades galegas. 

O GALP Ría de Pontevedra posúe un índice de envellecemento do 98%, o único inferior 

a 100 de todas as áreas costeiras das Rías baixas. A diferenza co valor do mesmo índice 

para Galicia, 146%, amosa claramente a  xuventude relativa da área. 

Gráfico  3:  Pirámides  de  poboación  do  GALP  Ría  de  Pontevedra  e Galicia.  2014.  Fonte:  Padrón  municipal  de 
habitantes. IGE. 
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Porén, cómpre ter en conta que o mesmo índice alcanzaba en 2007 o valor  85, isto é, 

aumentou 13 puntos en só 6 anos, o que indica que hoxe por hoxe o conxunto do GALP 

pode ter superado xa o valor 100 que indica o equilibrio demográfico.  

O índice de dependencia global do GALP acada os 48 puntos, equiparándoo coa Ría de 

Vigo e a de Arousa, as tres practicamente no mesmo plano. Esta nivelación débese a un 

maior índice de dependencia senil que o xuvenil.  

 
 

Concello 
Índice de 

envellecemento 

Índice de 
dependencia 

global 

Índice de 
dependencia 

xuvenil 

Índice de 
dependencia 

senil 

Índice de 
recambio da 

poboación en 
idade activa 

Bueu  110,7  48,2 19,3 28,9 130,2 

Marín  95,4  47,9 21,2 26,7 119,7 

Meaño  116,2  54,8 21,7 33,2 148,0 

Poio 82,9 46,9 22,6 24,3 117,0 

Pontevedra 92,0 47,7 21,6 26,1 124,2 

Sanxenxo 113,3 50,1 20,0 30,1 135,3 

GALP Ría de 
Pontevedra 

98,0 48,2 21,0 27,2 126,3 

Galicia 146,1 53,9 18,3 35,6 157,7 
Táboa 15: Indicadores de poboación en 2013. Fonte: indicadores demográficos. IGE. 

 

 

Concello   2007 2013 

Bueu  91,8 110,7 

Marín  80,0 95,4 

Meaño  101,6 116,2 

Pontevedra 81,5 92,0 

Poio 77,6 82,9 

Sanxenxo 93,4 113,3 

GALP Ría 
Pontevedra 

84,6 98,0 

Galicia 134,2 146,1 
Táboa 16: Evolución do índice de envellecemento. 2007 ‐ 2013. Fonte: indicadores demográficos. IGE. 
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Por  concellos  sorprende  que  o  segundo  maior  índice  de  envellecemento  da  área 

corresponda  a  Sanxenxo.  Todo  indica  que  neste  concello  se  reproduciu  a  dinámica 

habitual  de  zonas  eminentemente  turísticas  nas  que  son  persoas  de  elevada  idade 

media e alta capacidade adquisitiva as que fixan a súa residencia neses lugares. De feito, 

Sanxenxo  é  xunto  con  Bueu  os  concellos  que  máis  empeoran  o  seu  índice  de 

envellecemento nos últimos anos. 

 

Movemento natural de poboación 
O GALP Ría de Pontevedra marca a taxa de natalidade máis alta das zonas costeiras e de Galicia. 

Nos últimos anos  rexistrou unha media de 9,5 nacementos por  cada mil habitantes, 

fronte á media galega de 7,8. Porén, presenta unha  tendencia decrecente durante a 

recesión  económica,  no  mesmo  sentido  que  o  resto  de  Galicia  pero  con  maior 

intensidade, como acontece nas zonas máis urbanizadas e novas do país. O diferencial 

positivo de natalidade con Galicia pasou 2,4 puntos en 2007 a só 1,4 en 2013, un proceso 

de converxencia que é xeral. 

As cifras por concellos volven colocar a Poio á cabeza da dinámica positiva, con taxas de 

natalidade  superiores  a  10  por  mil  de  media  durante  o  período  recesivo,  e  con 

Pontevedra non moi  lonxe desas cifras. Calquera dos concellos da área presenta con 

todo unha taxa de natalidade igual ou superior á media galega, reforzando o carácter 

novo da poboación. 

No  tocante  á  taxa  de  mortalidade,  o  GALP  Ría  de  Pontevedra  presenta  valores 

semellante ás das Rías de Arousa e Vigo, liderando as tres as taxas máis baixas de Galicia. 

Bueu é o concello coa  taxa máis elevada e cun valor  levemente por baixo da media 

galega. 

  

Concello 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bueu  9,4  8,3 7,9 9,5 9,1 7,7 7,5 

Marín  9,7  9,9 8,9 9,4 8,2 8,0 7,5 

Meaño  10,2  8,0 9,0 8,8 7,5 7,5 7,0 

Poio 12,8 11,5 10,7 10,2 9,6 9,9 9,5 

Pontevedra 9,9 11,2 10,8 9,7 9,3 9,0 9,0 

Sanxenxo 10,6 9,9 9,1 9,4 7,7 8,4 7,3 

GALP Ría de 
Pontevedra 

10,2 10,5 10,0 9,6 8,9 8,7 8,5

Galicia 7,8 8,3 8,1 7,9 7,7 7,6 7,1
Táboa 17: Evolución da taxa de natalidade. En tantos por mil. Fonte: Movemento natural da poboación. IGE. 
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Concello 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bueu  8,4  8,2 9,1 8,3 7,4 8,6 10,0 

Marín  7,8  8,0 8,3 8,8 8,8 8,8 8,4 

Meaño  8,4  11,1 8,6 8,6 10,3 10,5 9,2 

Poio 6,4 7,7 6,7 6,8 8,3 8,7 7,6 

Pontevedra 7,9 8,2 8,3 7,7 7,9 8,4 8,0 

Sanxenxo 8,1 8,7 9,0 9,0 8,4 9,1 8,4 

GALP Ría de 
Pontevedra 

7,8 8,3 8,3 8,0 8,2 8,7 8,3

Galicia 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
Táboa 18: Evolución da taxa de mortalidade, en tantos por mil. Fonte: movemento natural da poboación. IGE. 

 

O saldo vexetativo municipal, a diferenza entre os índices de natalidade e mortalidade, 

debuxan o perfil demográfico da única zona marítima de Galicia que na altura do ano 

2013 presentaba valores positivos, unha vez que xa a zona de Vigo‐Baiona‐A Guarda 

entrou en números vermellos. 

O saldo vexetativo neste último ano da serie é discreto, do +0,2 por mil, pero lémbrese 

que o mesmo valor para o conxunto de Galicia é de ‐3,7 por mil. 

Nos datos municipais destacan os saldos positivos de Poio e Pontevedra, mentres que o 

resto de concellos presenta xa tamén números negativos, en especial os concellos de 

Bueu e Meaño. 

 

Gráfico 4: Evolución da taxa de crecemento vexetativo. 2007‐2013. Fonte: Movemento natural de poboación. IGE. 
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Concello 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bueu  1,0  0,2 -1,1 1,1 1,7 -1,0 -2,5 

Marín  2,0  1,8 0,6 0,5 -0,7 -0,8 -0,8 

Meaño  1,8  -3,1 0,4 0,2 -2,8 -2,9 -2,2 

Poio 6,4 3,8 4,0 3,4 1,3 1,1 1,9 

Pontevedra 2,0 3,1 2,6 2,0 1,4 0,6 1,1 

Sanxenxo 2,5 1,2 0,2 0,4 -0,7 -0,8 -1,1 

GALP Ría de 
Pontevedra 

2,4 2,3 1,8 1,6 0,7 0,0 0,2

Galicia -3,0 -2,6 -2,8 -3,0 -3,2 -3,3 -3,7
Táboa 19: Evolución da taxa de crecemento vexetativo segundo concellos, en tantos por mil. Fonte: movemento 
natural da poboación. IGE. 

 

Poboación estranxeira e movementos migratorios 

O GALP Ría de Pontevedra conta cunha proporción de poboación estranxeira do case 

igual á que existe en Galicia (3,5%). Todos os concellos teñen unha porcentaxe entre o 

2% e o 4%, cunha única excepción: Bueu, que co 1,3% se coloca no extremo oposto ao 

de portos pesqueiros como os de Burela, Celeiro e Ribeira, intensivos na utilización de 

man de obra inmigrante o que está claramente vinculado ao sector da pesca de baixura. 

 

Concello Poboación Estranxeiros      Porcentaxe 

Bueu  12.352 161 1,3% 

Marín  25.329 1.048 4,1% 

Meaño  5.428 120 2,2% 

Poio 16.794 571 3,4% 

Pontevedra 82.946 3.214 3,9% 

Sanxenxo 17.543 550 3,1% 

GALP Ría Pontevedra 160.392 5.664 3,5% 

Galicia 2.748.695 98.245 3,6% 
Táboa 20: Poboación total, poboación estranxeira e porcentaxe de estranxeiros. 2014. Fonte: Padrón municipal de 
habitantes. IGE. 

 

O GALP Ría de Pontevedra si se significa en cambio por posuír unha importante atracción 

migratoria. En 2007  rexistraba unha das  taxas  inmigratoria máis elevadas das  zonas 

costeiras  galegas,  referencia  que  se  mantén  en  2013,  dependendo  máis  dos  fluxos 

internos que dos externos. Tamén como consecuencia do período recesivo a taxa de 
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inmigración  total  do  GALP  colócase  por  riba  da  taxa  media  galega,  convertendo 

definitivamente á zona nun modesto foco de atracción inmigratoria. 

Os datos municipais amosan que Poio é un dos principais beneficiados dos  fluxos de 

entrada da inmigración, o que reforza a idea de que o seu dinamismo demográfico ten 

unha  explicación  múltiple,  non  baseada  só  nunha  poboación  xove  ou  nunha  alta 

natalidade. Pola contra, Bueu e Meaño son os concellos con menores fluxos de entrada, 

o que tamén axuda a explicar a súa falta de crecemento poboacional. 

 

Concello 2007 2013 

 Inmig. 
interna 

Inmig. 
externa 

Total 
inmig. 

Inmig. 
interna 

Inmig. 
externa 

Total 
inmig 

Bueu  10,9  7,6 18,6 14,9 7,5 22,4 

Marín  15,8  17,2 33,0 17,6 11,0 28,6 

Meaño  17,0  10,0 27,0 21,8 9,2 31,0 

Poio 39,9 18,6 58,5 39,2 9,8 49,1 

Pontevedra 21,8 18,4 40,2 22,6 11,7 34,4 

Sanxenxo 17,6 18,2 35,8 19,4 11,1 30,5 

GALP Ría 
Pontevedra 

21,7 17,5 39,2 22,6 10,9 33,5 

Galicia 23,5 17,2 40,8 21,7 10,1 31,8 

 

 
Se falamos de emigración, o GALP Ría de Pontevedra sitúase en 2013 levemente por riba 

da media galega, en tanto que en 2007 estaba por baixo.  

Analogamente ao que acontecía cos fluxos inmigratorios Poio rexistra as maiores taxas 

de saída, mentres que Bueu e Meaño se apuntan as menores. 

Constátase así que as cifras de emigración e inmigración se moven en planos paralelos, 

e que consideradas conxuntamente nos están dando unha imaxe máis de abertura ou 

de propensión a participar nos fluxos migratorios que a determinar o signo ou o saldo 

neto de tales movementos. 

 2007 2013 

Concello Emig. 
interna 

Emig. 
externa 

Total 
Emig. 

Emig. 
interna 

Emig. 
externa 

Total 
inmig 

Bueu  16,8  7,8 24,6 13,7 6,1 19,8 

Marín  22,3  14,1 36,4 22,3 13,0 35,3 

Meaño  22,1  8,6 30,7 17,9 7,2 25,1 

Poio 29,6 9,4 38,9 38,2 10,2 48,4 
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 2007 2013 

Concello Emig. 
interna 

Emig. 
externa 

Total 
Emig. 

Emig. 
interna 

Emig. 
externa 

Total 
inmig 

Pontevedra 21,6 8,8 30,5 20,9 8,4 29,3 

Sanxenxo 21,6 8,8 30,5 20,9 8,4 29,3 

GALP Ría 
Pontevedra 

22,7 10,7 33,5 24,2 10,0 34,2 

Galicia 23,5 10,2 33,7 21,7 11,1 32,8 
Táboa 21: Evolución da taxa de emigración, en tantos por mil. Fonte: estatística de variacións residenciais. IGE. 

 

O  resultado  dos  movementos  migratorios  en  todos  e  cada  un  dos  últimos  anos 

reproduce no ámbito do GALP o mesmo comportamento que no conxunto de Galicia. 

Unha tendencia negativa que en 2007 supuña entradas netas de persoas que se anula 

en 2012 e que en 2013 xa implica perdas netas de habitantes. 

En perspectiva comparada o ‐0,5 por mil que se anota o GALP Ría de Pontevedra está 

por detrás das zonas da Mariña‐Ortegal   e de Vigo‐A Guarda, que manteñen un saldo 

neto nulo de entradas e saídas. 

Por  concellos a  realidade é diversa, e para o último ano  con datos, aparecen  saldos 

positivos en Meaño e Bueu, e moi negativos en Marín, co resto de concellos máis ou 

menos próximos do valor cero de equilibrio. 

Acontece que en perspectiva dinámica apreciamos dinámicas distintas: concellos con 

forte tendencia negativa (Poio, Marín, Sanxenxo), con tendencia só levemente negativa 

ou  estable  (Pontevedra),  e  mesmo  concellos  con  tendencia  positiva,  contravindo  a 

tónica xeral (Bueu e Meaño, precisamente). 

Concello 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bueu  -6,0  -2,7 3,8 -1,8 1,3 3,2 2,6 

Marín  -3,5  1,0 0,7 -5,0 -14,4 -5,3 -6,7 

Meaño  -3,7  1,3 -1,1 -0,7 7,5 0,4 5,9 

Poio 19,5 11,8 12,7 10,7 8,2 7,9 0,7 

Pontevedra 2,0 5,6 1,3 4,9 3,7 2,2 -0,2 

Sanxenxo 5,4 4,5 11,0 5,8 1,9 0,6 1,2 

GALP Ría de 
Pontevedra 

2,4 4,5 3,5 3,3 1,0 1,4 -0,5

Galicia 7,1 6,4 3,8 2,4 1,7 0,4 -1,0
Táboa 22: Evolución da  taxa de saldo migratorio por concellos, en  tantos por mil. Fonte. Estatística de variacións 
residenciais. IGE. 
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Gráfico 5: Evolución da  taxa de  saldo migratorio en Galicia e GALP Ría de Pontevedra, en  tantos por mil. Fonte: 
Estatística de variacións residenciais. IGE. 

 

Centros de ensino e nivel de estudos 
 

A área do GALP Ría de Pontevedra conta con 105 centros de ensino, un número algo 

máis  reducido  que  a  zona  da  Arousa  para  aproximadamente  a  mesma  poboación, 

apuntando a un tamaño medio algo superior. 

Do  total,  24  son  de  natureza  privada,  un  23%  que  supón  exactamente  a  mesma 

porcentaxe  que  representa  o  ensino  concertado  no  conxunto  de  Galicia.  Como  é 

habitual nas cidades esta proporción,  increméntase en Pontevedra, ata o 33%, único 

concello da zona que se sitúa por riba da media neste sentido. 

Concello Pública Privada Total 

Bueu  6 1 7 

Marín  11 2 13 

Meaño  5 0 5 

Poio 10 2 12 

Pontevedra 37 18 55 

Sanxenxo 10 1 11 

GALP Ría Pontevedra 79 24 103 

Galicia 1.267 385 1.652 
Táboa 23: Número de centros de ensino segundo tipo de titularidade. 2015. Fonte: Directorio de centros de ensino. 
Consellería de Educación e Cultura. 
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Se falamos do nivel formativo dos habitantes a nota máis característica é o predominio 

de persoas con estudos secundarios, pero o que a diferenza doutras zonas litorais é o 

maior peso que aquí acadan as persoas con estudos universitarios  (20% por 16% de 

media en Galicia). Esta  fracción da poboación con maior cualificación  tradúcese nun 

peso menor das persoas con estudos primarios ou sen estudos. 

 

 

Gráfico 6: Nivel de estudos da poboación de 16 a máis anos. 2011. Fonte: Censo de poboación e vivendas. INE. 

 

 

Concello Analfabetos Sen estudos Primeiro grado Segundo grado Terceiro grado 

 Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home Muller 

Bueu  0,4% 1,2% 6,1% 11,3% 9,5% 7,8% 29,2% 23,4% 3,7% 7,3%

Marín  0,8% 2,2% 3,7% 6,9% 7,2% 7,5% 31,9% 27,2% 5,9% 6,7%

Meaño  0,0% 2,1% 8,6% 12,0% 11,5% 11,0% 25,3% 23,5% 2,3% 4,1%

Poio 0,2% 1,2% 3,4% 6,2% 7,6% 8,4% 30,5% 24,0% 7,5% 10,9%

Pontevedra 0,2% 0,4% 1,7% 4,3% 5,6% 6,8% 27,8% 26,1% 11,6% 15,5%

Sanxenxo 0,6% 0,2% 6,4% 9,4% 10,6% 10,3% 26,3% 22,6% 4,5% 9,1%

GALP Ría de 
Pontevedra 

0,5% 1,3% 5,1% 8,8% 8,9% 8,5% 29,4% 24,4% 5,1% 7,9%

Galicia 0,4% 1,0% 4,3% 7,2% 8,1% 8,9% 28,4% 25,7% 6,6% 9,3%

Táboa 24: Nivel de estudos da poboación de 16 e máis anos segundo xénero. 2011. Fonte: Censo de poboación e 
vivendas. INE. 
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Benestar 
 

O GALP Ría de Pontevedra posúe un indicador sanitario sensiblemente inferior á media 

galega: 0,8 médicos de atención primaria por cada 1.000 habitantes. É un valor reducido 

mesmo para unha zona demograficamente nova coma esta. A media galega é de 0,94, 

co que o índice da Ría de Pontevedra sitúase por baixo.  

Os índices máis baixos se sitúan en Meaño e Poio. Mentres o deste último concello pode 

considerarse afectado pola súa proximidade a Pontevedra cómpre ter en conta que o 

índice da cidade do Lérez é de tan só 0,71, tamén moi baixo. Pola súa parte, os baixos 

índices dos dous concellos do Salnés non son explicables por un criterio xeográfico, pois 

se  atopan  relativamente  afastados de Vilagarcía, e o mesmo  indicador en  Sanxenxo 

coincide practicamente coa media do GALP. 

A distribución por concellos sinala unha deficiente dotación de médicos no conxunto da 

área, cun reparto que ademais é asimétrico e penaliza á marxe norte da Ría, mentres 

que a banda sur (Bueu, Marín) posúen índices superiores á media galega. 

 

Concello Médicos en 
atención primaria 

Número de 
médicos/1.000 

habitantes 

Bueu  16 1,29 

Marín  30 1,18 

Meaño 3 0,55 

Poio 8 0,48 

Pontevedra 59 0,71 

Sanxenxo 14 0,80 

GALP Ría de Pontevedra 130 0,81 

Galicia 2.600 0,94 
Táboa 25: Médicos en atención primaria e proporción por cada 1000 habiantes. 2013. Fonte: Servizo Galego de  Saúde. 
2013. 

 

O número de persoas pensionistas no ámbito do GALP Ría de Pontevedra está preto das 

30 mil persoas, cunha distribución por sexos máis masculinizada que a media galega. En 

Pontevedra a distribución das pensións por sexos acada un equilibrio arredor do 50%, 

estando  preto  da media  galega, mentres  que  no  resto  de  concellos  son maioría  os 

homes. 
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Concello Homes Mulleres Total 

Bueu  1.602 1.217 2.819 

Marín  2.842 2.013 4.855 

Meaño 645 632 1.277 

Poio 1.583 1.325 2.908 

Pontevedra 6.908 7.099 14.007 

Sanxenxo 1.995 1.748 3.743 

GALP Ría de 
Pontevedra 

15.575 14.034 29.609 

Galicia 323.306 323.876 647.182 
Táboa 26: Número de pensionistas segundo xénero. 2013. Fonte:  IGE a partir de datos facilitados pola Seguridade 
Social. 

 

No que atinxe ao carácter das pensións, as pensións non contributivas acadan aquí unha 

importancia algo superior á media galega (6,7%), ao supoñer un 7,9% do total. Salientan 

o  peso  que  adquiren  no  concello  de  Poio  (10%),  mentres  que  son  moito  máis 

minoritarias en Bueu (6%). 

Dentro destas pensións non contributivas o peso das de invalidez e xubilación é desigual. 

No conxunto do GALP as de invalidez teñen máis peso que en Galicia (44% fronte a 38%), 

superando mesmo esas porcentaxes nos casos de Poio, Pontevedra, Marín e Bueu. Son 

os concellos do Salnés os que empuxan cara abaixo o peso das de invalidez e elevan as 

de xubilación. 

 

Concello Invalidez Xubilación Total 

Bueu  71 93 164 

Marín  171 224 395 

Meaño 35 67 102 

Poio 146 140 286 

Pontevedra 498 631 1.129 

Sanxenxo 103 158 261 

GALP Ría de 
Pontevedra 

1.024 1.313 2.337 

Galicia 16.380 27.131 43.511 
Táboa 27: Número de pensións non contributivas segundo tipo. 2013. Fonte: Consellería de Traballo e benestar. 
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A presenza da renda de integración social de Galicia (RISGA) e das Axudas de Emerxencia Social 

(AES)  no GALP Ría de  Pontevedra  alcanza  a porcentaxes da  poboación  inferiores  ás que  se 

rexistran no conxunto de Galicia. A proporción de habitantes e familias beneficiarias é o mesmo 

que na Ría de Arousa ou na zona da Mariña Lucense. Aproximadamente reciben estas rendas un 

0,33% dos habitantes da zona, o que debe equivaler a preto do 1% das familias.  

 
É  de  salientar,  porén,  a  relevancia  que  en  termos  comparados  acadan  no  concello  de 

Pontevedra, onde chegan ao 1,8% da poboación e case ao 5% das familias.  

 

Concello RISGA AES Total 

Bueu  38 11 49 

Marín  58 19 77 

Meaño 13 1 14 

Poio 53 27 80 

Pontevedra 155 142 297 

Sanxenxo 13 1 14 

GALP Ría de 
Pontevedra 

330 201 531 

Galicia 9.300 2.653 11.953 
Táboa 28: Beneficiarios da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA) e das Axudas de Emerxencia Social (AES). 
2013. Fonte: Consellería de Traballo e benestar. 
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5. MERCADO LABORAL 
 

Paro rexistrado 

A evolución do paro rexistrado no ámbito do GALP Ría de Pontevedra durante os últimos 

anos presenta un perfil equiparable ao do resto de Galicia e das zonas costeiras galegas: 

medra ininterrompidamente en números absolutos desde 2007 até 2013 e anótase un 

primeiro descenso no ano 2014. 

Porén, existen diferenzas no impacto relativo da crise. Así, o GALP da Ría de Pontevedra 

sería,  xunto  co  Cantábrico,  a  zona  do  litoral  galego  onde  a  recesión  induciu  un 

crecemento do paro maior. A cifra de parados, que cegou a duplicar en 2012‐2013 as 

cifras previas á crise, é ao termo do período case un 90% superior ás magnitudes iniciais. 

No último ano con datos, contabilízanse máis de 15.000 persoas desempregadas, que 

representan preto do 10% da poboación total da zona e, naturalmente, unha fracción 

aínda maior da poboación activa. 

 

 

Gráfico 7: Evolución do paro rexistrado. 2007‐2014. Fonte Servizo Público de Emprego estatal. IGE. 

 

A  evolución  desigual  do  paro  durante  o  período  recesivo  define  nos  concellos  que 

conforman o GALP Ría de Pontevedra dúas áreas ben distintas. Por un lado, Pontevedra, 

Marín e Bueu móvense nun  incremento do 80%, e polo outro  lado, os  concellos do 

Salnés  amosan  crecementos  superiores  ao  110%. Non  se  deben  establecer  relación 

causais, polo de agora, pero os datos son máis negativas na zona máis dependente do 

turismo e da construción residencial. 
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Concello 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolución 
2007-2014

Bueu  628  730 947 1.032 1.092 1.220 1.245 1.124 79,0% 

Marín  1.368  1.519 2.074 2.370 2.433 2.607 2.642 2.463 80,0% 

Meaño  245  274 418 473 543 636 670 579 136,3% 

Poio 749 846 1.197 1.352 1.443 1.678 1.750 1.618 116,0% 

Pontevedra 4504 4925 6537 7339 7694 8615 8817 8284 83,9% 

Sanxenxo 767 864 1.238 1.354 1.450 1.696 1.768 1.609 109,8% 

GALP Ría de 
Pontevedra 

8.261 9.158 12.411 13.920 14.655 16.452 16.892 15.677 89,8%

Galicia 150.546 162.512 206.245 226.237 241.323 270.515 276.007 256.960 70,7%

Táboa 29: Evolución do paro rexistrado por concellos. 2007‐2014. Fonte: Servizo Público de Emprego Estatal. IGE. 

 

Se analizamos a evolución do paro por sexos descubrimos que, como aconteceu en toda 

Galicia, o incremento foi máis intenso nos homes (153,7%) que nas mulleres (53%). Mais 

se  comparamos  estas  variacións  coas  rexistradas  en  Galicia  (125%  e  40% 

respectivamente)  advertiremos  tamén  que  o  castigo  relativo  foi  máis  intenso  no 

colectivo masculino. 

Nos  concellos  onde  o  paro  feminino  se  incrementou  en maior medida  en  números 

absolutos foron os de Marín e Sanxenxo, se ben en termos relativos destaca máis Poio 

ou Sanxenxo. Pola contra, nos concellos máis pequenos, como Meaño, o crecemento do 

paro masculino é o máis acentuado, con porcentaxes de variación a respecto do inicio 

da crise de máis do 200%. 

Concello 2007 2014 Porcentaxe 2014 2007-2014 

 Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres 

Bueu  224  404 523 602 46,5% 53,5% 133,5% 49,0% 

Marín  546  822 1.181 1.281 48,0% 52,0% 116,3% 55,8% 

Meaño  84  162 331 248 57,2% 42,8% 294,0% 53,1% 

Poio 286 463 815 804 50,3% 49,7% 185,0% 73,7% 

Pontevedra 1.565 2.939 3.930 4.353 47,4% 52,6% 151,1% 48,1% 

Sanxenxo 312 455 874 735 54,3% 45,7% 180,1% 61,5% 

GALP Ría de 
Pontevedra 

3.017 5.245 7.654 8.023 48,8% 51,2% 153,7% 53,0% 

Galicia 54.666 95.881 123.212 133.748 47,9% 52,1% 125,4% 39,5% 

Táboa 30: Distribución porcentual do paro rexistrado segundo xénero. Evolución 2007‐2014. Fonte: Servizo Público de 
Emprego Estatal. IGE. 
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A estrutura do paro por  idades no GALP Ría de Pontevedra é máis nova que a media 

galega, o que é consecuente co  feito de posuír unha poboación  tamén máis nova. O 

grupo de  idades de entre 25 e 44 anos posúe aquí unha relevancia máis  importante, 

pero faino en practicamente todos os concellos, sen distinguir entre aqueles máis ou 

menos dinámicos ou máis ou menos envellecidos. 

 

 

Gráfico 8: Paro rexistrado segundo idade. GALP Ría de Pontevedra e Galicia. 2014. Fonte. Servizo Público de Emprego 
Estatal. IGE. 

 

Concello Menores 
de 25 
anos 

De 25 a 
34 anos 

De 35 a 
44 anos 

De 45 a 
54 anos 

Maiores 
de 54 
anos 

Bueu  7,0% 26,9% 28,4% 22,3% 15,5% 

Marín  6,7% 25,1% 28,8% 25,8% 13,6% 

Meaño  8,5% 22,3% 25,7% 24,9% 18,7% 

Poio 7,2% 25,0% 29,9% 23,5% 14,5% 

Pontevedra 5,8% 23,0% 29,2% 25,2% 16,9% 

Sanxenxo 6,3% 23,2% 28,3% 23,2% 19,0% 

GALP Ría de 
Pontevedra 

6,3% 23,9% 29,0% 24,8% 16,0% 

Galicia 5,9% 21,5% 27,1% 25,1% 20,4% 

 

No  período  comprendido  entre  2008  e  2014,  o  conxunto  do GALP  e  case  todos  os 

concellos viron como os incrementos do paro se cebaron coas persoas de maior idade. 

Así o paro descendeu levemente entre os menores de 25 anos, ‐1,4%,  e medrou algo 

máis do 30% para os que teñen entre 25 e 34 anos, mentres que aumenta por riba do 

95% a partir desa idade. O grupo máis castigado pola recesión foi o de 45 a 54 anos, cun 

crecemento do paro do 121,5%. Trátase dunhas faixas de idade ás que aínda non chegou 
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o  grupo  máis  numeroso  dos  baby‐boomers,  polo  que  dito  incremento  responde  a 

factores non estritamente demográficos. En comparación co que aconteceu en Galicia 

o incremento do paro entre as persoas de maior idade é especialmente agudo por riba 

dos 45 anos. 

 

Concello Menores 
de 25 
anos 

De 25 a 
34 anos 

De 35 a 
44 anos 

De 45 a 
54 anos 

Maiores 
de 54 
anos 

Bueu  -3,7% 39,2% 71,5% 67,3% 81,3% 

Marín  -13,2% 34,3% 80,2% 105,8% 98,8% 

Meaño  63,3% 67,5% 125,8% 193,9% 103,8% 

Poio 5,4% 48,5% 119,5% 177,4% 119,6% 

Pontevedra -6,2% 28,0% 91,8% 118,4% 96,6% 

Sanxenxo 26,3% 33,2% 115,6% 153,7% 109,6% 

GALP Ría de 
Pontevedra 

-1,4% 33,5% 93,9% 121,5% 99,5% 

Galicia -4,6% 30,7% 84,5% 89,7% 60,8% 

Táboa 31: Evolución do paro rexistrado segundo idade. 2008‐2014. Fonte: Servizo Público de Emprego Estatal. IGE. 

 

Como no  resto do país,  a maior parte das persoas paradas do GALP posúe estudos 

secundarios (un 61%) ou universitarios (21%), pero nesta zona o seu peso é superior á 

medida de Galicia. Especialmente notable é o peso das persoas con estudos de terceiro 

ciclo no concello de Pontevedra, onde atinxen o 25% do total, sendo o único que supera 

a media galega do 18%. 

Se para cada nivel de estudos comparamos a proporción de parados coa de persoas no 

total da poboación obteremos unha medida da propensión ou da probabilidade de cada 

categoría formativa a figurar nas  listas do paro. Este contraste dinos en Pontevedra e 

Poio as persoas con estudos secundarios e universitarios teñen moitas dificultades para 

atopar un traballo, máis que as que afronta o mesmo colectivo no conxunto do GALP ou 

de Galicia. No concellos de Meaño, as maiores dificultades  relativas  recaen  sobre as 

persoas con estudos secundarios ou sen estudos, mentres quen Bueu os problemas de 

colocación se centran no colectivo con estudos primarios. 
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Gráfico 9: Distribución do paro rexistrado segundo nivel de estudos. 2014. Fonte: Servizo publico de Emprego Estatal.  
IGE. 

 

Concello 
Analfabetos 

Estudos 
primarios 

incompletos 

Estudos 
primarios 
completos 

Estudos 
secunda

rios 

Estudos post-
secundarios 

Bueu  0,1%  0,4% 47,8% 33,6% 18,1% 

Marín  0,5%  6,9% 10,7% 64,5% 17,4% 

Meaño  1,2%  11,4% 9,3% 65,8% 12,3% 

Poio 0,8% 7,2% 11,4% 63,7% 17,0% 

Pontevedra 0,5% 4,7% 8,1% 61,9% 24,7% 

Sanxenxo 0,7% 6,4% 14,9% 63,7% 14,3% 

GALP Ría de 
Pontevedra 

0,6% 5,4% 12,4% 60,8% 20,8% 

Galicia 4,2% 7,0% 13,1% 57,5% 18,2% 

Táboa 32: Distribución do paro rexistrado segundo nivel de estudos. 2014. Fonte. Servizo Público de Emprego Estatal. 
IGE. 

 

Se atendemos aos sectores económicos de procedencia das persoas inscritas no servizo 

público de emprego algunhas das sospeitas iniciais sobre a procedencia maioritaria dos 

novos  parados  parecen  confirmarse.  Construción  e  hostalaría,  isto  é,  burbulla 

residencial e turismo, copan as primeiras posicións. 

Non se trata dun  fenómeno  inédito na nosa xeografía e tampouco nas áreas  litorais, 

pero outro lugar onde se dá esta circunstancia é a zona da Ría de Muros e Noia, unha 

zona costeira menos dinámica e máis deprimida economicamente, o que  revela que 

nunha  zona  cun  carácter  oposto,  como  é  a  Ría  de  Pontevedra,  máis  dinámica, 
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urbanizada e economicamente importante, a importancia destes sectores tivo que ser 

excepcional durante a última etapa de crecemento e antes da chegada da recesión. 

O comercio completa a terna de actividades de procedencia máis frecuentes entre os 

parados no ano 2014. Noutro plano séguenas a industria manufactureira e o colectivo 

de persoas sen emprego anterior. 

O mercado  laboral do GALP Ría de Pontevedra posúe, ao  igual que o resto do  litoral 

galego, un nesgo de xénero evidente. Os mesmos sectores e actividades que presentan 

unha distribución desigual do paro poden atoparse aquí, revelando que o distinto peso 

de homes e mulleres tamén se verifica no colectivo de persoas empregadas. 

Se falamos dos datos de tempo de permanencia no paro a zona da Ría de Pontevedra 

caracterízase por unha duración media menor que no conxunto de Galicia, cando menos 

así o testemuñan os datos para o ano 2014. 

Acontece que hai un concello que se comporta ao revés que os demais, onde o colectivo 

maioritario  de  parados  leva  máis  dun  ano  nas  listas  do  paro,  e  é  ademais  o  máis 

importante: Pontevedra.  Este dato  é  coherente  cos datos municipais da  Enquisa de 

Poboación Activa que publica o IGE, e que a pesar da súa elevada marxe de erro colocan 

a Pontevedra como a cidade galega cunha maior taxa de paro, mesmo por diante dunha 

urbe en declive como Ferrol. 

 

 

Gráfico 10: Distribución do paro  rexistrado segundo actividade de procedencia. 2014. Servizo Público de Emprego 
Estatal. IGE. 
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Gráfico 11: Porcentaxe de mulleres no paro rexistrado segundo actividade de procedencia. 2014. Servizo Público de 
Emprego  Estatal. IGE. 

 

Diferenzas máis sutís indican que en Sanxenxo é onde a permanencia no desemprego é 

máis breve, cuestión que poñemos en relación cunha maior rotación no mercado laboral 

e coa importancia do turismo e da hostalería neste concello. 

 

Gráfico 12: Paro rexistrado segundo duración do  tempo en desemprego. 2014. Fonte: Servizo Público de Emprego 
Estatal. IGE 
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Concello Menos de 6 meses Entre 6 meses e 1 ano Máis de 1 ano 

 Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total 

Bueu  48,6%  40,2% 44,1% 15,3% 17,6% 16,5% 35,9% 42,2% 39,3% 

Marín  49,0%  39,1% 43,8% 16,6% 15,2% 15,9% 34,5% 45,7% 40,3% 

Meaño  43,2%  47,2% 44,9% 15,1% 15,7% 15,4% 41,7% 37,1% 39,7% 

Poio 42,5% 41,8% 42,2% 16,2% 15,4% 15,8% 41,2% 42,8% 42,0% 

Pontevedra 39,1% 36,1% 37,5% 15,5% 14,7% 15,1% 45,4% 49,3% 47,4% 

Sanxenxo 48,4% 54,3% 51,1% 16,6% 15,5% 16,1% 35,0% 30,1% 32,8% 

GALP Ría 
Pontevedra 

42,9% 39,5% 41,1% 15,8% 15,2% 15,5% 41,3% 45,4% 43,4%

Galicia 38,8% 34,9% 36,8% 15,2% 14,5% 14,8% 46,0% 50,6% 48,4%

Táboa 33: Paro  rexistrado  segundo duración do  tempo de desemprego. 2014. Fonte: Servizo Público de Emprego 
Estatal. IGE 

 

 

Persoas afiliadas 
 

Os datos de afiliacións á Seguridade Social ofrécennos a  fotografía do outro  lado da 

moeda no mercado laboral. Durante a etapa de recesión económica xeneralizada o GALP 

Ría de Pontevedra a evolución do número de afiliacións  foi parella á do conxunto de 

Galicia, acompasando as variacións do PIB e as reformas laborais sucesivas. 

 

Gráfico 13: Evolución de persoas afiliadas en porcentaxe de variación  interanual. Fonte: Tesourería da Seguridade 
Social. IGE 
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Desde 2007 e ata 2014 a destrución de emprego acumulada no GALP foi só un pouco 

máis  intensa que no conxunto de Galicia (‐16% fronte a  ‐15%). Visto que as cifras do 

paro si se resentiron aquí con máis forza debemos concluír que durante estes anos a 

poboación  activa  se  debeu  ter  incrementado,  o  cal  é  coherente  coa  dinámica 

demograficamente expansiva da zona. 

 

Concello 2014 2007-2014 % relativo 

Bueu  3.666  -14,8% 7,1% 

Marín  6.959  -20,1% 13,5% 

Meaño 1.701  -22,0% 3,3% 

Poio 5.672 -11,2% 11,0% 

Pontevedra 26.191 -13,9% 50,8% 

Sanxenxo 5.620 -20,5% 10,9% 

GALP Ría de 
Pontevedra 

49.809 -15,7% 100,0% 

Galicia 902.795 -14,8%  

Táboa 34: Persoas afiliadas, evolución 2007‐2014 e peso relativo. Datos medios de afiliación. Fonte: Tesourería da 
Seguridade Social. IGE 

 

As  dinámicas municipais  son  diferentes  aínda  que  non  diverxentes.  Todos  rexistran 

perdas  de  emprego,  pero  uns  fano  con  maior  forza  que  outros.  Así,  os  maiores 

retrocesos das afiliacións danse,  con  cifras da orde do  ‐20%, en Sanxenxo, Meaño e 

Marín, mentres que a menor rexístrase en Poio, que evidentemente vese beneficiada 

polo seu incremento no número de habitantes. 

Canto ás cifras de afiliación por sexos, constatamos que mentres as mulleres perderon 

unha porcentaxe do emprego semellante á galega (‐5%) o groso da destrución de postos 

de traballo se cebou cos homes, sendo o seu valor de referencia algo máis alto que no 

caso de Galicia (‐25% fronte a ‐22%). Pontevedra, cunha taxa de variación do ‐23,6% é 

en boa medida a culpable da evolución negativa do dato global na zona, mentres que 

Poio perde menos do 20%. 

 

As mulleres presentan un mantemento do emprego en dous concellos, sumándose Bueu 

a estes dous últimos, mentres que presentan as maiores perdas en Marín  (‐9,3%) e 

Sanxenxo (‐10,9%).  
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Concello 2014 Evolución 2007 -2014 

 Homes Mulleres Homes Mulleres 

Bueu  2.053  1.613 -23,5% -0,5% 

Marín  3.687  3.271 -27,8% -9,3% 

Meaño  856  846 -33,0% -6,7% 

Poio 2.800 2.872 -19,9% -0,8% 

Pontevedra 12.631 13.561 -23,6% -2,4% 

Sanxenxo 2.854 2.766 -27,9% -10,9% 

GALP Ría de 
Pontevedra 

24.880 24.929 -24,7% -4,2% 

Galicia 463.991 438.804 -22,0% -5,4% 

Táboa 35: Persoas afiliadas segundo xénero e evolución 2007‐2014. Fonte: Tesourería da Seguridade Social. IGE 

 

A  estatística  da  Tesouraría  da  Seguridade  Social  reflicte  un  dato  fundamental:    a 

importancia do réxime especial do mar (5% fronte a 2%). Polo demais, no ámbito do 

GALP  Ría  de  Pontevedra  existe  unha  distribución  de  afiliacións  por  réximes  moi 

semellante á media galega.  

Repetindo esta análise sen contar co concello de Pontevedra, onde o réxime do mar só 

importa un 1% das afiliacións, o peso dos traballadores do mar elévase até un 9%, unha 

cifra máis equiparable á dos concellos do  litoral galego onde se atopan os principais 

portos pesqueiros. 

Por concellos, Bueu destácase por riba do resto, cun 17% das afiliación no réxime do 

mar. Nun segundo plano e arredor da media do GALP sen Pontevedra, atópase a Poio, 

Marín e Sanxenxo.  

Isto no que respecta aos últimos datos dispoñibles que son os do ano 2014. Pero en 

perspectiva temporal, observando os datos dos últimos oito anos, apréciase diferenzas 

no comportamento entre concellos e réximes. 

 

Concello Réxime 
xeral e 
minería 

do 
carbón 

Réxime 
especial de 
autónomos 

Réxime 
especial 
agrario 

Réxime 
especial do 

mar 

Réxime 
especial 

empregados 
do fogar 

Total 

Bueu  2.298  732 3 641 58 3.732 

Marín  4.990  1.272 13 587 224 7.086 

Meaño  1.069  573 10 97 28 1.777 

Poio 3.828 1.175 16 530 239 5.788 
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Concello Réxime 
xeral e 
minería 

do 
carbón 

Réxime 
especial de 
autónomos 

Réxime 
especial 
agrario 

Réxime 
especial do 

mar 

Réxime 
especial 

empregados 
do fogar 

Total 

Pontevedra 19.536 5.103 26 338 1.190 26.191 

Sanxenxo 3.613 1.724 23 447 103 5.910 

GALP Ría 
Pontevedra 

35.334 10.579 91 2.640 1.842 50.4841 

Galicia 646.080 216.737 6.611  19.722  27.097  916.247 
Táboa 36: Persoas afiliadas segundo réxime. 2014. Fonte: Tesourería da Seguridade Social. IGE. 

 

Por  exemplo,  no  réxime  do  mar  houbo  caídas  case  xeneralizadas,  pero  tamén  un 

concello, Meaño, onde non experimentaron variacións, se ben se trata do concello con 

menos persoas afiliadas no réxime especial do mar. Do lado contrario Marín, o segundo 

máis importante tras Bueu, experimentou o maior retroceso, cunha perda do 36% das 

afiliacións que tiña en 2007. 

No réxime xeral, os concellos do Salnés experimentaron as maiores caídas, ao tempo 

que son os únicos que presentan crecementos netos no réxime especial de autónomos. 

No  réxime  especial  de  empregados  do  fogar  aparecen  crecementos  espectaculares 

superiores ao 60% en todos os concellos, excepto no de Sanxenxo onde o crecemento 

foi só do 11,4%. 

 

Concello Réxime 
xeral de 
minería 

do 
carbón 

Réxime 
especial de 
autónomos 

Réxime 
especial 
agrario 

Réxime 
especial do 

mar 

Réxime 
especial 

empregados 
do fogar 

Total 

Bueu  -13,2%  2,6% -94,7% -25,5% 118,9% -13,3% 

Marín  -20,3%  -2,6% -85,6% -36,0% 66,5% -18,7% 

Meaño  -25,8%  17,9% -92,8% -2,0% 69,7% -18,6% 

Poio -17,7% -4,5% -87,4% -22,3% 68,5% -13,9% 

Pontevedra -11,9% 0,8% -75,4% -23,7% 98,3% -9,4% 

Sanxenxo -20,4% 1,9% -88,4% -17,5% 11,4% -16,4% 

GALP Ría 
Pontevedra 

-17,8% -1,2% -88,0% -25,6% 68,0% -14,6% 

                                                            
 

1 

 Nos datos facilitados polo IGE para os réximes de cotización cada afiliado contabilizase tantas veces como situacións de cotización 
teña. Para as outras variables de segmentación cada traballador contabilizase unha única vez, de aí que os números totais diverxan. 
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Concello Réxime 
xeral de 
minería 

do 
carbón 

Réxime 
especial de 
autónomos 

Réxime 
especial 
agrario 

Réxime 
especial do 

mar 

Réxime 
especial 

empregados 
do fogar 

Total 

Galicia -16,2% 13,5% -87,3%  -22,2%  38,4%  -13,5% 

Táboa 37: Evolución das persoas afiliadas segundo réxime. 2007‐2014. Fonte: Tesourería da Seguridade Social. IGE. 

 

 

Gráfico 14: Persoas afiliadas segundo sector de actividade. 2014. Fonte: Tesourería da Seguridade Social. IGE. 

 

A composición das afiliacións por grandes sectores de actividade amosa no ámbito do 

GALP Ría de Pontevedra unha estrutura produtiva e  laboral claramente orientada aos 

servizos, que acadan aquí o súa importancia máxima (76%) de entre todas as zonas do 

litoral galego. Como xa avanzaban as cifras do paro, este desvío das afiliacións cara aos 

servizos tradúcese nunha perda de relevancia do sector industrial (10% fronte ao 14% 

de media en Galicia). 

Os  datos  por  concellos  amosan  como  Pontevedra  empuxa  cara  arriba  o  peso  dos 

servizos, pois na cidade nada menos que o 83% dos ocupados pertencen a este sector. 

Trátase da porcentaxe máis alta de calquera dos concellos do litoral galego analizados, 

por diante de Vigo (78%), e evidencia a especialización económica da cidade dentro do 

seu Hinterland. 

Por  outra  parte,  Meaño  e  Sanxenxo  sobresaen  pola  importancia  da  construción, 

volvendo a facer fincapé sobre a  importancia da promoción  inmobiliaria nesta a área 

máis turística do GALP. Pola súa banda, a industria é cousa de Marín e Bueu, ademais de 

Meaño. 
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Concello  Agricultura  e 
pesca 

Industria  Construción  Servizos 
Non 
consta 

Total 

Bueu  625  475  287  2.276  3  3.666 

Marín  561  923  455  5.012  7  6.959 

Meaño  216  231  203  1.049  3  1.701 

Poio  524  2.337  1.682  21.628  21  26.191 

Pontevedra  574  549  469  4.074  6  5.672 

Sanxenxo  516  492  585  4.020  8  5.620 

GALP Ría  
Pontevedra 

3.015  5.007  3.681  38.059  48  49.809 

Galicia  61.801  128.033  68.863  642.580  1.519  902.795 

Táboa 38: Persoas afiliadas segundo sector de actividade. 2014. Fonte: Tesourería da Seguridade Social. IGE. 
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Contratación 
 

A  reforma do mercado  laboral  implicou un  cambio na evolución da  contratación en 

España e en Galicia que tamén se aprecia nos datos do GALP Ría de Pontevedra. Non 

obstante aquí a recuperación do número de contratos foi máis áxil que noutras áreas do 

litoral galego e xa en 2010, tralo primeiro cambio lexislativo, a estatística se instala en 

taxas de crecemento positivas. 

 

 

Gráfico 15: Número de contratos rexistrados. Evolución 2007‐2014. Fonte: Base de contratos rexistrados. Consellería 
de Traballo e Benestar. 

No conxunto do GALP e no período 2007‐2014 o saldo da contratación é un crecemento 
do 9% non número de contratos, dato positivo que contrasta coa evolución negativa do 
‐9% que se rexistrou en paralelo en toda Galicia. 
 
A evolución é diverxente se atendemos ás cifras municipais. Bueu, Marín e Sanxenxo 
viron como medraba a contratación ao cabo deste período de 8 anos, con porcentaxes 
de  suba  que  van  do  25%  ao  55%.  En  cambio,  todos  os  demais  concellos  anotaron 
variacións negativas. 
 

Concello  2.014  Evolución 2007-2014  Porcentaxe 2014 

Bueu  3.908  56,0% 6,5% 

Marín  13.963  27,8% 23,4% 

Meaño  1.600  ‐5,4% 2,7% 

Poio  2.705  ‐4,8%  4,5% 

Pontevedra  27.183  ‐3,3%  45,5% 
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Sanxenxo  10.356  24,5%  17,3% 

GALP Ría de Pontevedra  59.715  9,8%  100,0% 

Galicia  786.193  -9,1%   
Táboa 39: Número de contratos, porcentaxe relativa e evolución 2007‐2014. Fonte: Base de contratos rexistrados. 
Consellería de Traballo e Benestar. 

 

Por sexos a distribución dos contratos no conxunto do GALP Ría de Pontevedra é moi 
semellante á que existe en Galicia, cun 55% da maioría de homes. Os datos municipais 
amosan que a hexemonía masculina se conforma nos concellos de Bueu e Marín, dous 
dos  que  máis  medraron  en  número  de  contratos  asinados,  onde  a  porcentaxe  dos 
masculinos vai do 63% ao 73%. Pola contra, o concello con maior contratación feminina 
é Sanxenxo, cun 55%. 
 

Concello  2014  Evolución 2007-2014 

  Homes  Mulleres  Homes  Mulleres 

Bueu  62,6%  37,4%  37,3%  102,1% 

Marín  72,6%  27,4%  38,8%  5,6% 

Meaño  51,5%  48,5%  ‐25,2%  31,5% 

Poio  50,1%  49,9%  ‐7,0%  ‐2,5% 

Pontevedra  49,0%  51,0%  ‐4,3%  ‐2,3% 

Sanxenxo  44,6%  55,4%  16,6%  31,6% 

GALP  Ría  de 
Pontevedra 

54,8%  45,2%  10,7%  8,6% 

Galicia  53,1%  46,9%  -8,5%  -9,7% 

 

No ámbito territorial do GALP Ría de Pontevedra a distribución dos contratos por idades 

é idéntica á existente no conxunto de Galicia, malia a ser esta unha zona con maior peso 

da poboación xuvenil. 

En todos os concellos a mocidade acapara a maior porcentaxe dos contratos, excepto 

en Marín, onde son as persoas de mediana idade as que acaparan unha maior cota do 

total. 

Nos datos do ano 2014 podemos contemplar que a contratación no GALP responde a 

unha  estrutura  por  tipos  de  contrato  sensiblemente  diferente  á  que  se  rexistra  en 

Galicia. Concretamente, no ámbito da Ría de Pontevedra, os contratos eventuais por 

circunstancias da produción disparan a súa  importancia desde o 42% ao 55%,  sendo 

maioritarios.  Este  tipo  de  contratos  eventuais  despraza  aos  de  obra  e  servizo,  que 
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importan  aquí  sete  puntos menos  que  en Galicia,  aos  de  interinidade,  que  pesan  2 

puntos menos, e aos indefinidos, cun punto menos que a media galega. 

 

Gráfico 16: Distribución dos contratos por idade. 2014. Fonte: Base de contratos rexistrados. Consellería de Traballo e 
Benestar. 

 

Concello  De 16 a 34 anos  De 35 a 54 anos  De 55 e máis anos 

Bueu  52,8%  43,0% 4,1% 

Marín  46,4%  47,5% 6,1% 

Meaño  52,1%  41,7% 6,2% 

Poio  48,7%  47,6%  3,7% 

Pontevedra  51,1%  43,0%  5,9% 

Sanxenxo  49,5%  45,5%  5,0% 

GALP Ría de Pontevedra  49,8%  44,7%  5,5% 

Galicia  50,6%  44,3%  5,1% 
Táboa 40: Distribución dos contratos por idades. 2014. Fonte: Base de contratos rexistrados. Consellería de Traballo e 
Benestar. 

 
Por concellos pódese apreciar como esta contratación eventual se concentra, dun lado, 

nos concellos portuarios de Bueu e Marín, e, polo outro, no concello máis turístico, en 

Sanxenxo. 

 Indefinido 
ordinario e 
fomento do 

emprego 

De obra ou 
servizo 

Eventual por 
circunstancia

s da 
produción

Interino En 
prácticas 

Para a 
formación Outros Conversión 

a indefinido 

Bueu  3,7%  30,0% 60,0% 3,1% 0,2% 0,5% 0,9% 1,6% 

Marín  2,3%  21,0% 72,8% 2,3% 0,1% 0,4% 0,3% 0,8% 

Meaño  2,9%  55,3% 35,0% 0,9% 0,3% 1,2% 2,4% 1,9% 

Poio 6,6% 31,0% 48,5% 6,5% 0,4% 2,6% 1,8% 2,6% 

49,8%

44,7%

5,5%

50,6%

44,3%

5,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

De 16 a 34 anos De 35 a 54 anos De 55 e máis anos

GALP Ría de Pontevedra Galicia



 

 

� 63�

 Indefinido 
ordinario e 
fomento do 

emprego 

De obra ou 
servizo 

Eventual por 
circunstancia

s da 
produción

Interino En 
prácticas 

Para a 
formación Outros Conversión 

a indefinido 

Pontevedra 5,2% 32,2% 41,1% 14,1% 0,6% 1,6% 2,4% 2,7% 

Sanxenxo 2,3% 22,8% 70,7% 1,7% 0,2% 0,9% 0,5% 0,9% 

GALP Ría de 
Pontevedra 

3,9% 28,4% 55,1% 7,8% 0,4% 1,2% 1,4% 1,9% 

Galicia  5,0% 35,3% 42,2% 10,2% 0,5% 1,3% 2,7% 2,8% 

Táboa 41: Distribución dos contratos por tipoloxía. 2014. Fonte: Base de contratos rexistrados. Consellería de Traballo 
e Benestar. 

 

En perspectiva dinámica estes contratos eventuais incrementaron notablemente o seu 

número durante o período 2007‐2014: un 75%. Só os de interinidade medraron tamén 

durante  eses  anos,  pero  só  un  2%.  O  resto  viron  diminuír  a  súa  importancia, 

especialmente os de prácticas. 

 

 
2.014 

Evolución 2007-
2014 

Indefinido ordinario e fomento do 
emprego

-24,8%  -19,3% 

De obra ou servizo  -25,5% -7,3% 
Eventual por circunstancias da produción 74,6% -1,0% 
Interinidade  1,9% -6,9% 

En prácticas  -34,2% -48,5% 

Para a formación  -20,7% -22,4% 

Outros -16,2% -16,6% 

Conversións a indefinidos -61,4% -55,1% 

Total de contratos rexistrados 9,8% -9,1% 
Táboa  42:  Evolución  dos  contratos  por  tipoloxía.  Evolución  2007‐2014.  Fonte:  Base  de  contratos  rexistrados. 
Consellería de Traballo e Benestar. 

 

No que respecta á temporalidade na contratación, os datos do GALP Ría de Pontevedra 

son practicamente idénticos aos galegos: o 95% dos contratos asinados en 2014 foron 

temporais, tanto para homes como para mulleres. As porcentaxes municipais móvense 

homoxeneamente entre o 94% e o 97%. 

 

 



 

 

� 64�

Concello 2007 2014 

 Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres 

Bueu  91,2%  90,2% 93,8% 94,8% 94,4% 95,5% 

Marín  95,0%  94,2% 96,7% 96,4% 96,3% 96,7% 

Meaño  94,7%  94,6% 94,8% 96,9% 96,9% 97,0% 

Poio 94,1% 93,2% 95,0% 94,3% 94,5% 94,2% 

Pontevedra 93,0% 92,8% 93,1% 94,5% 94,9% 94,1% 

Sanxenxo 95,5% 95,6% 95,4% 96,6% 96,4% 96,8% 

GALP Ría 
Pontevedra 

93,8% 93,5% 94,2% 95,3% 95,5% 95,1% 

Galicia 93,9% 93,5% 94,4% 94,7% 94,8% 94,7% 
Táboa 43: Evolución da Taxa de  temporalidade nos contratos. 2007 e 2014. Fonte: Base de contratos rexistrados. 
Consellería de Traballo e Benestar. 

 

Se atendemos ao  tipo de xornada dos contratos o GALP Ria de Pontevedra presenta 

unha maior proporción de contratos a tempo completo que a media de Galicia (67% por 

63%), o que a coloca en utilización deste tipo de contrato por detrás das comarca da 

Arousa (78%) e de Vigo‐Baiona‐A Guarda (69%). 

 

Neste  punto  os  datos  municipais  son  extremadamente  variables.  En  máximos  está 

Marín, cun 87% dos contratos asinados cunha xornada a tempo completo, e en mínimos 

Pontevedra, Poio e Sanxenxo con só o 60%. 

 

Concello  A tempo 
completo

A tempo 
parcial

Fixo descontinuo 

Bueu  71,2% 28,7% 0,1% 

Marín  87,9% 12,0% 0,1% 

Meaño 68,0% 30,9% 1,1% 

Poio  57,2% 41,1% 1,7% 

Pontevedra  57,7% 42,0% 0,3% 

Sanxenxo  62,3% 36,8% 0,9% 

GALP  Ría  de 
Pontevedra 

66,7%  32,9%  0,4% 

Galicia  62,9% 36,6% 0,5% 
Táboa 44: Distribución dos contratos por tipo de xornada. 2014. Fonte: Base de contratos rexistrados. Consellería de 
Traballo e Benestar. 



 

 

� 65�

 

En función do nivel de estudos os datos do ano 2014 advírtennos sobre unha carencia 

clamorosa de contratos para as persoas con  formación universitaria. Na maioría dos 

concellos os universitarios subscriben só o 8% dos primeiros contratos, e na cidade de 

Pontevedra a porcentaxe sube só ata o 13% que é o nivel medio en Galicia.  

De feito, se por algo se caracteriza a contratación no GALP Ría de Pontevedra antes que 

por  calquera a outro elemento diferencial é pola  contratación das persoas  cos máis 

baixos niveis formativos, con estudos primarios ou mesmo sen telos completado. O 35% 

dos contratos se asinan nestas categorías, cando en Galicia a porcentaxe análoga é do 

23%. O dato  xérase  fundamentalmente pola  anomalía que  acontece no  concello de 

Marín, que concentra 8.500 contratos rexistrados na categoría de persoas sen estudos 

ou analfabetas. 

 

 

 
Sen estudos 

Estudos 
primarios 

Estudos 
secundarios 

Estudos 
superiores 

Sen 
clasifica

r 

Bueu  1,8% 14,1% 80,4% 3,7% 0,0% 

Marín  60,6% 9,1% 27,4% 2,9% 0,1% 

Meaño  7,4% 21,0% 67,3% 4,4% 0,0% 

Poio 7,8% 17,9% 68,4% 5,6% 0,2% 

Pontevedra 2,8% 26,4% 57,5% 13,2% 0,2% 

Sanxenxo 2,0% 14,6% 80,0% 3,5% 0,0% 

GALP Ría de 
Pontevedra 

16,5% 18,9% 56,6% 7,9% 0,1% 

Galicia 4,9% 18,4% 64,1% 12,4% 0,2% 

Táboa 45: Distribución dos contratos rexistrados segundo nivel de estudos. 2014. Fonte: Base de contratos rexistrados. 
Consellería de Traballo e Benestar. 

 

Para rematar o repaso pola estatística de contratación no GALP Ría de Pontevedra, os 

datos por grandes sectores de actividade económica salientan a hexemonía do sector 

servizos, que reúne ao 80% dos contratos totais. A concentración das sinaturas é xeral 

excepto no concello de Meaño,  que salienta pola elevada porcentaxe de contratos no 

sector industrial. 
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Gráfico 17: Distribución dos  contratos  segundo  sector de actividade. 2014.  Fonte: Base de  contratos  rexistrados. 
Consellería de Traballo e Benestar. 

 

 

 Agricultura e 
pesca 

Industria Construción Servizos Total 

Bueu  270 690 237 2.711 3.908 

Marín  508 1.628 554 11.273 13.963 

Meaño  88 647 157 708 1.600 

Poio 196 185 176 2.148 2.705 

Pontevedra 764 3.010 1.826 21.583 27.183 

Sanxenxo 94 301 468 9.493 10.356 

GALP Ría de 
Pontevedra 

1.920 6.461 3.418 47.916 59.715 

Galicia 25.691 108.953 47.393 604.156 786.193 

Táboa  46: Distribución  dos  contratos  segundo  sector  de  actividade.  2014.  Fonte:  Base  de  contratos  rexistrados. 
Consellería de Traballo e Benestar. 
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6. ÁMBITO SOCIOECONÓMICO 
 

Renda e PIB 

 

A área do GALP Ría de Pontevedra é unha das de maior renda por habitante de todo o 

litoral  galego,  e  tamén  unha  das  que  presentan  unha  distribución  municipal  máis 

desigual. Pontevedra supera os 17 mil euros/ano, e Poio e Sanxenxo roldan os 16 mil, 

cifras todas elas superiores á media do GALP (15.500) e de Galicia (15.000). O resto de 

concellos sitúanse a enorme distancia e ningún alcanza os 13 mil euros/ano. A diferenza 

entre os concellos coas medias máis alta e máis baixa é do 43%. 

 

Concello Miles de euros Euros por habitante 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Bueu  147.644,0  152.500,0 155.648,0 11.899,1 12.345,2 12.603,1 

Marín  301.225,0  314.764,0 318.346,0 11.638,4 12.141,8 12.252,1 

Meaño  69.756,0  73.137,0 69.832,0 12.736,2 13.370,6 12.789,8 

Poio 226.875,0 247.595,0 257.684,0 14.497,7 15.530,0 15.930,0 

Pontevedra 1.321.918,0 1.357.385,0 1.409.325,0 16.426,2 16.724,2 17.233,3 

Sanxenxo 249.327,0 268.266,0 271.258,0 14.540,6 15.537,2 15.582,4 

GALP Ría 
Pontevedra 

2.316.745,0 2.413.647,0 2.482.093,0 14.799,8 15.321,2 15.640,3 

Galicia 39.333.308,0 40.986.404,0 41.857.615,0 14.156,7 14.676,2 14.965,4 
Táboa  47: Renda dispoñible  bruta  e  renda dispoñible bruta  por  habitante. Período  2007‐2009.  Fonte: Contas  de 
distribución da renda dos fogares por concellos. IGE 

Se en lugar de atendermos á renda, nos centramos no PIB ou no VAB municipal, as estimacións 

do IGE para os anos 2010-2012 poñen de relevo que do trío de concellos con maior renda 

desaparece Poio, e que volven destacar Pontevedra e Sanxenxo. 

 

Concello 2010 2012 

 Miles de 
euros Porcentaxe Euros por 

habitante 
Miles de 

euros Porcentaxe 
Euros 

por 
habitante

Bueu  147.356  4,8% 11.990 142.653 4,8% 11.607

Marín  422.399  13,3% 16.790 386.775 12,5% 15.374

Meaño  90.447  2,9% 16.562 80.514 2,7% 14.743

Poio 207.178 6,5% 12.331 196.025 6,4% 11.667

Pontevedra 1.853.141 60,0% 23.179 1.802.158 61,2% 22.542
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Concello 2010 2012 

Sanxenxo 366.402 11,5% 21.037 334.647 10,9% 19.214

GALP Ría 
Pontevedra 

3.086.923 100,0% 19.340 2.942.772 100,0% 18.356

Galicia 56.526.125 20.403 54.232.912  19.599

Táboa 48: Evolución do PIB e PIB per capita. Anos 2010 e 2012. Fonte: Produto interior bruto municipal. Base 2008. 
IGE 

 
 

 

Gráfico 18: PIB per cápita por concello. 2012. Fonte: Produto interior bruto municipal. Base 2008. IGE 

 

 

 

Empresas 

 

As estatísticas de demografía empresarial apunta a que o GALP Ría de Pontevedra é 

unha das áreas  litorais máis  castigadas pola  crise e na que desapareceron un maior 

número  de  empresas.  Durante  o  período  2007‐2013  o  número  de  actividades 

empresariais descendeu en case un 6%, unha porcentaxe superior á que se rexistrou en 

Galicia: ‐2,3%. 

Entre  as  caídas  rexistradas  nos  concellos  destacan  os  datos  negativos  de  Marín, 

Pontevedra e Meaño. 

No caso dos dous concellos máis populosos da zona, apúntanse a unhas caídas de entre 

o 7% e o 8% no número de empresas: un saldo neto de case 600 unidades menos nun 

período de 7 anos, cunha caída en números absolutos aínda maior e máis concentrada 

no tempo (período 2009‐2013). 
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Gráfico 19: Evolución do número de empresas. 2007‐2013. Fonte: Directorio de empresas e unidades locais 

 

Concello  2013  Evolución 2007-2013  Peso relativo 

Bueu  681  ‐1,7% 5,9% 

Marín  1.302  ‐7,7% 11,2% 

Meaño  452  ‐7,8% 3,9% 

Poio  1.089  ‐3,7%  9,4% 

Pontevedra  6.504  ‐7,0%  56,1% 

Sanxenxo  1.570  ‐3,2%  13,5% 

GALP Ría de Pontevedra  11.598  -5,6%  100,0% 

Galicia  201.093  -2,3%   
Táboa 49: Número de empresas e evolución por concellos. Fonte: Directorio de empresas e unidades locais 

O Directorio Central de Empresas non rexistra as actividades da agricultura e da pesca, 

pero entre o resto de sectores que si contabiliza verifícase unha especial relevancia do 

sector da construción, en detrimento da industria e o subministro de enerxía e auga, así 

como unha porcentaxe maioritaria do sector servizos que en calquera caso non difire 

excesivamente da presente no conxunto de Galicia. 

Os  servizos  acadan  a  súa máxima  expresión no  concello de Pontevedra, baixando  a 

porcentaxes máis reducidas que a media galega en Meaño, e Sanxenxo. A construción 

salienta en Sanxenxo e Meaño pero tamén en Poio, e a industria en Meaño. Esta distinta 

distribución  municipal  das  actividades  empresariais  na  comarca  do  Salnés  está 

relacionada  tanto co maior atractivo  turístico e  residencial como co  recente  impulso 

industrial da zona. 
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Gráfico 20: Distribución das empresas por sector da actividade. 2013. Fonte: Directorio de empresas e unidades 
locais. 

Concello 
Industria 

Subministro 
enerxía e 
auga 

Construción  Servizos  Total 

Bueu  46  0  120  515 681 

Marín  87  0  192  1.023 1.302 

Meaño  84  3  97  268 452 

Poio  52  2  217  818  1.089 

Pontevedra  282  10  865  5.347  6.504 

Sanxenxo  80  13  330  1.147  1.570 

GALP  Ría  de 
Pontevedra 

631  28  1.821  9.118  11.598 

Galicia  14.455  702  31.927  154.009  201.093 
Táboa 50: Distribución das empresas por sector de actividade. 2013. Fonte: Directorio de empresas e unidades locais 

 

Os datos desagregados para os grandes sectores da  industria e dos servizos axudan a 

completar a radiografía do tecido empresarial do GALP Ría de Pontevedra. 

No  sector  da  industria,  a  zona  diferénciase  doutras  áreas  litorais  no  predominio 

numérico (non necesariamente en termos de emprego ou facturación) das actividades 

de fabricación metálica, que relevan á industria alimentaria, artes gráficas e confección 

as seguintes posicións.  
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Gráfico 21: Distribución das empresas da industria por actividades. 2013. Fonte: Directorio de empresas e unidades 
locais 

No gran sector dos servizos o comercio e a hostalaría ocupan os primeiros postos, como 

é o normal en calquera ámbito territorial. Neste sentido, as notas máis características 

ou diferenciais do GALP Ría de Pontevedra a respecto doutras áreas costeiras son, dun 

lado, o maior peso das actividades inmobiliarias e, doutro, unha relevancia algo maior 

aquí de actividades de alto valor engadido como os servizos ás empresas (e, entre eles, 

os distintos servizos técnicos que teñen que ver co sector da construción e da promoción 

inmobiliaria).  

Concello Número Porcentaxe 

Comercio a retallo 2114 23,2% 
Servizos de comidas e bebidas  1192 13,1% 
Comercio por xunto e intermediarios do comercio 750 8,2% 
Actividades xurídicas e de contabilidade 697 7,6% 

Actividades sanitarias 481 5,3% 

Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e 
análises técnicas 

476 5,2% 

Transporte terrestre e por tubaxe 454 5,0% 

Outros servizos persoais 405 4,4% 

Actividades inmobiliarias 331 3,6% 

Educación 289 3,2% 

Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas 271 3,0% 

Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 204 2,2% 

Servizos de aloxamento 188 2,1% 

Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 134 1,5% 

Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 115 1,3% 

Actividades administrativas de oficina e outras actividades 
auxiliares ás empresas 

106 1,2% 
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Concello Número Porcentaxe 

Actividades de creación, artísticas e espectáculos 98 1,1% 

Servizos a edificios e actividades de xardinaría 97 1,1% 

Actividades asociativas 87 1,0% 

Publicidade e estudos de mercado 80 0,9% 

Programación, consultaría e outras actividades relacionadas 
coa informática 

68 0,7% 

Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso 
doméstico 

65 0,7% 

Almacenamento e actividades anexas ao transporte 56 0,6% 

Actividades de aluguer 45 0,5% 

Actividades de servizos sociais sen aloxamento 39 0,4% 

Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos e 
servizos de reservas 

37 0,4% 

Actividades veterinarias 30 0,3% 

Actividades postais e de correos 28 0,3% 

Actividades de xogos de azar e apostas 28 0,3% 

Investigación e desenvolvemento 26 0,3% 

Edición 21 0,2% 

Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de 
televisión, gravación de son e edición musical 

19 0,2% 

Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de 
xestión empresarial 

16 0,2% 

Outras actividades 71 0,8% 

Total 9.118 100,0% 
Táboa 51: Distribución das empresas do sector de servizos. 2013. Fonte: Directorio de empresas e unidades locais 

 

En función da súa natureza xurídica o tecido empresarial do GALP Ría de Pontevedra 

distínguese  da  nota  xeral  en  Galicia  por  un  maior  peso  das  sociedades  de 

responsabilidade limitada, que se traduce nun peso menor das persoas físicas e doutros 

tipos de sociedades diferentes das S.A., S.R.L. e Cooperativas. 

 

As persoas físicas, maioritarias en todos os concellos, acadan a súa maior relevancia en 

Bueu  e  Marín,  na  marxe  sur  da  Ría  de  Pontevedra.  As  sociedades  anónimas 

concéntranse nos concellos máis populosos. Pola súa banda, as sociedades  limitadas 

acadan a súa máxima expresión relativa en Meaño. 
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Concello  Persoas 
físicas 

Sociedades 
anónimas 

Sociedades  
limitadas 

Sociedades 
Cooperativas 

Outros  Total 

Bueu  421  1  193  1  65  681

Marín  785  22  381  3  111  1.302

Meaño  251  5  173  2  21  452

Poio  623  20  372  1  73  1.089 

Pontevedra  3.386  125  2.351  13  629  6.504 

Sanxenxo  830  10  595  3  132  1.570 

GALP  Ría  de 
Pontevedra 

6.296  183  4.065 23  1.031  11.598 

Galicia  113.583  3.376  64.882 919  18.333  201.093 
Táboa 52: Distribución das empresas segundo condición xurídica. 2013. Fonte: Directorio de empresas e unidades 
locais 

 
Se  atendemos  ao  tamaño  das  empresas,  medido  pola  dimensión  do  seu  cadro  de 

persoal, o GALP Ría de Pontevedra rexistra porcentaxes levemente maiores de empresas 

nos estratos de asalariados superiores (>50 traballadores) precisamente nos concellos 

máis populosos onde se localizan a maioría das sociedades anónimas da área. 

Pola súa banda, a maior relevancia das empresas medianas (de 10 a 50 traballadores) 

está máis relacionada cos concellos industriais do Salnés. 

 

Concello 
Sen 
asalariados 

De 1 a 9 
asalariados 

De 10 a 49 
asalariados 

De 50 a 249 
asalariados 

De  250  ou 
máis 
asalariados 

Total 

Bueu  420  247  14  0  0  681

Marín  816  446  34  6  0  1.302

Meaño  272  163  14  3  0  452

Poio  709  338  31  7  4  1.089 

Pontevedra  4.038  2.194  236  34  2  6.504 

Sanxenxo  991  545  31  3  0  1.570 

GALP  Ría  de 
Pontevedra 

7.246  3.933  360 53  6  11.598 

Galicia  128.017  65.617  6.494 866  99  201.093 
Táboa 53: Distribución das empresas segundo estrato de asalariados. 2013. Fonte: Directorio de empresas e unidades 
locais 
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Sector agrario 

 

A superficie territorial do GALP Ría de Pontevedra caracterízase polo notable peso da 

mancha urbana no total, que importa aquí dúas veces e media máis que no conxunto de 

Galicia.  Salientan  neste  aspecto  as  porcentaxes  de  Pontevedra  e  Sanxenxo,  con 

practicamente  un  terzo  da  súa  superficie  catalogada  baixo  a  categoría  de  'outras 

superficies'.  

 

Isto non  impide que esta área costeira  se  signifique ademais pola  súa masa  forestal 

arborada. Aínda que  a  superficie  forestal  é menor  aquí que noutras  áreas  litorais  a 

fracción arborada da mesma é moito máis importante que a de monte baixo, o que se 

debe  á  localización  da  fábrica  de  pasta  de  papel  en  Lourizán  e  á  proliferación  das 

plantacións de eucalipto. Poio, Pontevedra e Marín, os tres concellos máis próximos, 

lideran a importancia das superficies arboradas. 

 

As superficies de prados e cultivos só son relevantes, superando a media galega, nos 

concellos do Salnés. 

 

Concello 
Superficie 
forestal 
total 

Forestal 
arborizado 

Pasteiro, 
Pasteiro 
arbustivo e 
Mato 

Superficie 
de  cultivo  e 
prado 

Outras 
superficies 

Superficie 
total do 
concello 

Bueu  2.114  1.587  528  465  504  3.084

Marín  2.470  2.254  216  317  860  3.648

Meaño  1.396  1.368  28  747  638  2.780

Poio  2.288  2.206  82  1.031  102  3.422 

Pontevedra  7.406  6.999  407  653  3.777  11.836 

Sanxenxo  1.847  1.747  100  1.260  1.397  4.503 

GALP  Ría  de 
Pontevedra 

15.674  14.414  1.261 3.213  5.881  24.770 

Galicia  1.923.662  1.386.365 537.297 704.458 329.720  2.957.841
Táboa 54: Distribución das terras segundo uso. 2012. Fonte: Censo agrario. IGE. 
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O número total de UTAs estimadas para a área do GALP Ría de Pontevedra é bastante 

reducida. No conxunto das áreas litorais este indicador é inversamente proporcional ao 

grao de urbanización, e dado que a Ría de Pontevedra é das máis urbanizadas, o dato 

non debe sorprender. O concello que contabiliza máis UTAs é Meaño, que é tamén o 

que presenta unha maior porcentaxe de profesionalización, co 7% atribuídas ao traballo 

non familiar. 

 

Concello  Familiar  Non familiar  Total 

Bueu  15  0 15 

Marín  106  3 109 

Meaño  294  23 317 

Poio  14  9  24 

Pontevedra  188  13  201 

Sanxenxo  171  3  173 

GALP Ría de Pontevedra  788  51  839 

Galicia  78.399  9.034  87.433 
Táboa 55: Número de UTAS (unidades de traballo ano) segundo man de obra empregada. 2009.  Fonte: Censo agrario. 
IGE. 
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7. SECTOR	PESQUEIRO	
 

 

Incidencia do sector pesqueiro 

 

Se analizamos os datos empresariais do sector pesqueiro cun nivel de detalle de catro 

díxitos da CNAE, contemplaremos un predominio das actividades de comercialización 

retallista, máis numerosas aquí que o que acontece no conxunto do sector en Galicia. 

Esta abundancia do comercio polo miúdo vai en detrimento do comercio por xunto, sen 

alterar a importancia relativa dos sectores de procesamento e conservas. 

 

  1021  1022 4638 4723   

Concello 
Procesamento de 

pescados, 
crustáceos e 

moluscos 

Fabricación de 
conservas de 

pescado 

Comercio por 
xunto de peixe, 

marisco e 
outros 

produtos 
alimenticios

Comercio polo 
miúdo de peixe e 

marisco 
Total 

Bueu  1  1  13  28  43 

Marín  2  0  35  38  75 

Meaño  2  0  6  0  8 

Poio  0  4  11  10  25 

Pontevedra  0  4  16  34  54 

Sanxenxo  1  1  14  42  58 

GALP  Ría  de 
Pontevedra 

6  10  95  152  263 

Galicia  31  105  1.293  1.343  2.772 
Táboa 56: Empresas do sector marítimo‐pesqueiro por actividades CNAE. Ano 2014. Fonte: Directorio SABI. 2014. 

 
O comercio polo miúdo é especialmente relevante, ademais de en Pontevedra, onde 

cabe esperar o dato en función do seu carácter de gran núcleo urbano e de servizos da 

zona, nos concellos de Sanxenxo e de Bueu. No primeiro caso todo indica a que o turismo 

e a poboación flotante contribúen a esta relevancia, mentres que no segundo concello 

débese en maior medida á importancia da actividade pesqueira. 
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Pola súa banda, o comercio por xunto é cousa de dous concellos medianos: Marín e Poio, 

lindeiros coa capital provincial. 

Se falamos dos postos de traballo xerados polo sector pesqueiro, os datos de afiliacións 

por  actividades  económicas,  ao  mesmo  nivel  de  detalle  dos  catro  díxitos  da  CNAE, 

amosan unha estrutura do emprego semellante á do sector en Galicia. A única diferenza 

estriba  nunha  maior  importancia  relativa  aquí  do  sector  da  acuicultura  mariña,  en 

detrimento das actividades de procesamento de peixes, crustáceos e moluscos. 

A marxe sur da Ría de Pontevedra, Marín e Bueu, lideran a pesca mariña, seguidos nun 

segundo plano de Sanxenxo, Poio e Pontevedra. En tanto, Poio, na marxe norte da Ría 

de Pontevedra, e en menor medida Sanxenxo e Pontevedra, fan o propio na actividade 

marisqueira, que tamén é relevante no concello de Meaño. 

 

  0311  0321  1021  1022  4638  4723     

Concello 
Pesca 
Mariña 

Acuicultura 
Mariña 

Procesamento de 
pescados, 

crustáceos e 
moluscos 

Fabricación de 
conservas de 

pescado 

Comercio por 
xunto de peixe, 

marisco e outros 
produtos 

alimenticios

Comercio polo 
miúdo de peixe 

e marisco 
Total 

Peso 
relativo 

Bueu  543  56  51  79 36 40 804 21,5% 

Marín  468  28  120  37 72 52 777 20,7% 

Meaño  21  76  16  30 24 4 170 4,5% 

Poio  217  289  15  71  38 29 658  17,6% 

Pontevedra  176  121  82  97  115 39 630  16,8% 

Sanxenxo  248  151  10  63  58 44 572  15,3% 

GALP  Ría  de 
Pontevedra 

1.672  720  293  377  342 207 3.609 100,0% 

Táboa  57: Afiliacións  do  sector marítimo‐pesqueiro  por  actividades  CNAE. Ano  2014.  Fonte:  Tesourería  Xeral  da 
Seguridade Social. IGE.2014 
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Poboación traballadoras no sector pesqueiro 

 

No ámbito do GALP Ría de Pontevedra o  impacto da  longa  recesión económica dos 

últimos anos avalíase nunha perda de un de cada catro empregos dos existentes en 2007 

(‐25%). Este retroceso é xeral e só nos concellos onde o sector ten menos importancia o 

número absoluto de afiliación se mantivo constante. Porén, os datos sinalan un punto 

negro nesta evolución máis ou menos homoxénea: Marín, que no decurso do período 

pasou de ser o concello con máis emprego no sector a ser o segundo en 2014 por detrás 

de Bueu, anotándose unha perda de 1 de cada 3 postos de traballo (‐37%). 

 

 

 

Gráfico 22: Evolución de persoas afiliadas ao réxime do mar. 2007‐2014. Fonte: Tesourería da Seguridade Social. IGE 

 

Concello 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007-
2014 

Bueu  860  812  780  797  736  688  663  634  ‐26,3% 

Marín  917  831  850  804  746  691  631  580  ‐36,8% 

Meaño  99  103  101  95  87  93  91  96  ‐3,0% 

Poio 695  657  639  609  558  532  555  534  ‐23,2% 

Pontevedra 435  398  377  365  341  336  356  338  ‐22,3% 

Sanxenxo 542  521  509  493  465  450  438  446  ‐17,7% 

GALP Ría de 
Pontevedra 

3.548  3.321  3.255  3.162  2.933  2.790  2.732  2.627  -25,5% 

Galicia 25.354  24.255  23.882  23.254  21.476  20.927  20.116  19.804  -21,9% 

Táboa 58: Evolución de persoas afiliadas ao  réxime de mar. Período 2007‐2014. Fonte: Tesourería da Seguridade 
Social. IGE 
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O peso das afiliacións á Seguridade Social no sector pesqueiro a respecto do total da 

economía reduciuse durante a crise, tanto se consideramos o conxunto dos concellos 

(do 6% ao 5%) como se excluímos, polo seu tamaño, ao de Pontevedra (do 11% ao 10%). 

En calquera caso o peso do sector é notablemente superior ao que ten no conxunto de 

Galicia, que é só do 2%. 

 

Os únicos concellos nos que o sector gañou relevancia foron aqueles nos que tiña e ten 

menor  peso,  Meaño,  pero  tamén  no  de  Sanxenxo,  onde  sobe  unhas  décimas.  Ao 

contrario, aqueles concellos onde o sector pesqueiro era o responsable dunha maior 

porcentaxe  do  emprego  total  os  retrocesos  foron  maiores:  en  Bueu  perdeu  case  3 

puntos porcentuais, en Poio un e medio, e en Marín, o máis castigado, 2 puntos. 

 

Concello 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bueu  20,0%  19,4%  19,3%  20,1%  18,9%  18,4%  18,3%  17,3% 

Marín  10,5%  9,8%  10,5%  10,4%  9,9%  9,6%  9,0%  8,3% 

Meaño  4,5%  4,9%  5,2%  5,1%  4,7%  5,3%  5,5%  5,6% 

Poio 10,9%  10,5%  10,5%  10,2%  9,5%  9,3%  9,9%  9,4% 

Pontevedra 1,4%  1,3%  1,3%  1,3%  1,2%  1,3%  1,4%  1,3% 

Sanxenxo 7,7%  7,5%  7,8%  7,7%  7,4%  7,7%  7,8%  7,9% 

GALP Ría de 
Pontevedra 

6,0%  5,7%  5,9%  5,9%  5,6%  5,5%  5,5%  5,3% 

GALP sen 
Pontevedra 10,9%  10,4%  10,8%  10,8%  10,2%  10,1%  10,1%  9,7% 

Galicia 2,4%  2,3%  2,4%  2,4%  2,2%  2,3%  2,2%  2,2% 

Táboa 59: Peso relativo das persoas afiliadas ao réxime do mar sobre total de afiliados. Período 2007‐2014. Fonte: 
Tesourería da Seguridade Social. IGE. 

 

Se circunscribimos a ollada sobre o emprego aos afiliados das confrarías de pescadores 

e mariscadores, no GALP Ría de Pontevedra existen 7 distintas, unha por cada concello 

da Ría de Pontevedra, excepto no propio concello de Pontevedra onde se localizan dúas 

(San  Telmo  e  Santo  André),  que  xunto  coa  de  San  Martiño  en  Bueu  son  as  máis 

importantes da zona. Estas sete confrarías reúnen en total a unhas 1.000 persoas.  

 

Concello Número % 

Confraría de Pescadores de Pontevedra "San Telmo" 316 31,1% 

Confraría de Pescadores de Bueu "San Martiño" 213 21,0% 
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Concello Número % 

Confraría de Pescadores de Lourizán "Santo André" 178 17,5% 

Confraría de Pescadores de Portonovo "San Roque" 133 13,1% 

Confraría de Pescadores de Raxó "San Gregorio" 120 11,8% 

Confraría de Pescadores de Marín "Santa María do 
Porto" 

37 3,6% 

Confraría de Pescadores de Sanxenxo "Santa Rosalía" 18 1,8% 

GALP Ría de Pontevedra 1.015 100,0%

Galicia 14.035 
Táboa 60: Persoas afiliadas a confrarías. 2014. Fonte: Rexistro de Confrarías. Xunta de Galicia. 

 

Os permisos de marisqueo na  zona experimentaron unha  redución  semellante á das 

afiliacións no sector, cunha perda do 24% dos PERMEX que deixou o número total deles 

ao termo do período nuns 400, que tamén é a cifra máis pequena de todas as Rías Baixas. 

Das  4  confrarías  que  contan  con  permisos  a  de  San  Telmo  en  Pontevedra  é  que 

presentou  a  maior  redución,  cunha  redución  superior  ao  30%,  mentres  que  as  de 

Lourizán  e  Raxó  só  se  contraeron  nun  14%. Malia  ás  baixadas,  os  datos  sinalan  un 

crecemento puntual dos permisos no ano 2013 que mitigou en parte o alcance da caída 

previa 

 

Gráfico 23:  Evolución dos permisos de marisqueo. 2007‐2014. Fonte: Consellería do Mar. IGE. 
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Concello 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007-
2014 

Confraría de 
Lourizán 

(Pontevedra) 

155  133  125  117  110  105  135  133  -14,2% 

Confraría de 
Pontevedra 

313  285  267  249  224  205  223  214  -31,6% 

Confraría de 
Portonovo 
(Sanxenxo) 

0  0  2  7  7  7  7  6  - 

Confraría de 
Raxó (Poio) 

49  40  37  35  33  29  51  42  -14,3% 

GALP Ría de 
Pontevedra 

517  458  431  408  374  346  416  395  -23,6% 

Galicia 4.755  4.555  4.281  4.123  3.970  3.954  3.903  3.748  -21,2% 

Táboa 61: Evolución dos permisos de marisqueo. 2007‐2014. Fonte: Consellería do Mar. IGE. 

 

Descargas en lonxas. 

 

A dimensión das descargas, que en 2014 atinxiron 4,6 mil Tm, é  inferior á de outras 

zonas litorais das Rías Baixas galegas, nomeadamente nas Rías de Arousa e de Vigo. O 

conxunto das descargas representan o 2,5% do total das lonxas galegas. 

Entre 2007 o 2014 o peso das descargas en lonxa retrocedeu un 26% na área do GALP. 

Esta caída contrasta co incremento que se rexistrou no total das lonxas galegas. 

A  evolución  das  descargas  en  peso  posúe  unha  tendencia  inequivocamente 

descendente, con altibaixos moito menos importantes que os que si atopamos noutras 

áreas costeiras. 

A principal  lonxa da área é a de Portonovo,  con 2.500 Tm que  representan máis da 

metade das do GALP e tras experimentar un crecemento do 11% no decurso da crise. 

Pero o dato local máis notorio é o que durante este período experimentou Marín, que 

era a primeira lonxa en volume no ano 2007 e en 2014 pasou a ser a segunda, con 1,2 

mil Tm. O retroceso alcanza o 60% dos valores iniciais. 
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Gráfico 24: Vendas en lonxas. En miles de quilos. 2007‐2014. Fonte: Plataforma Tecnolóxica da Pesca. Consellería do 
Mar. 

Concello 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bueu  870,2  1.170,9  892,6  1.028,9  780,9  542,6  770,6  720,0 

Campelo  261,7  342,3  578,3  498,0  601,3  731,5  593,7  292,4 

Marín  2.930,0  2.346,6  1.669,1  1.741,4  1.366,3  1.311,4  1.600,1  1.207,3 

Pontevedra 
(Mercado) 

28,3  34,1  35,1  30,2  30,4  27,8  19,5  22,6 

Portonovo 2.174,9  2.276,9  1.957,3  1.732,7  1.813,0  2.461,4  2.210,6  2.414,8 

GALP Ría de 
Pontevedra 

6.265,1  6.170,9  5.132,4  5.031,2  4.591,8  5.074,8  5.194,5  4.657,1 

Galicia 172.248,8  173.568,7  195.786,7  187.394,7  183.501,3  175.004,0  163.434,2  187.177,8 

Táboa 62: Venda en lonxas. Miles de quilos. 2007‐2014. Fonte: Plataforma Tecnolóxica da Pesca. Consellería do Mar. 

 

Concello 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008-
2014 

Bueu  13,5%  ‐23,6%  25,1%  9,9%  ‐34,6%  ‐6,7%  29,8%  ‐5,7% 

Campelo  29,5%  68,0%  ‐4,3%  13,1%  7,1%  ‐13,9%  ‐40,0%  30,0% 

Marín  ‐16,4%  ‐20,0%  ‐9,7%  ‐9,3%  4,7%  ‐3,7%  ‐9,0%  ‐49,7% 

Pontevedra (Mercado)  7,1%  ‐6,2%  ‐7,6%  ‐7,3%  ‐19,6%  ‐12,9%  ‐8,5%  ‐44,8% 

Portonovo  4,8%  ‐4,3%  ‐14,8%  10,8%  8,0%  ‐21,9%  ‐3,8%  ‐23,2% 

GALP Ría de 
Pontevedra 

1,1%  -2,0%  -1,9%  5,3%  -5,2%  -11,4%  -11,6%  -24,0% 

Galicia -2,6%  -6,4%  8,5%  3,6%  -7,2%  -6,2%  4,6%  -6,7% 

Táboa 63: Variación interanual e do período da venda en lonxas. En €. 2007‐2014. Fonte: Plataforma Tecnolóxica da 
Pesca. Consellería do Mar. 
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No conxunto das lonxas do GALP e no ano 2014 verifícase unha enorme diversidade das 

especies comercializadas, así como unha distribución por valor tamén moi repartida. 

As tres especies máis importantes foron o polbo e as ameixas fina e xaponesa, todas por 

riba do millón de euros en vendas, e todas con aumentos de valor, dun 20% no polbo, e 

entre o dobre e o triplo dos valores de 2007 nos casos da ameixa. 

Porén, o incremento máis espectacular nas vendas corresponde á xarda pintada, cuxo 

valor total se multiplicou por 30, colocándoa como a cuarta especie máis valiosa. Boa 

parte deste crecemento débese a que o seu prezo se multiplicou por 2 entre 2007 e 

2014, o que contrasta coa estabilidade ou o descenso dos prezos do polbo e da ameixa. 

Malia a estes crecementos das catro primeiras especies,  todas elas só representan o 

40% da facturación total das lonxas do GALP. 

Concello 2007 2014 

 
Quilos  Importe (€) 

PREZO 
MEDIO 
(€/Kg) 

Quilos Importe (€) 
PREZO 
MEDIO 
(€/Kg) 

Polbo  225.663,3  1.266.815,4 5,61 270.600,3 1.524.454,8 5,63 

Ameixa fina 25.000,7  547.925,4 21,92 56.644,7 1.197.188,2 21,14 

Ameixa 
xaponesa 

59.452,4  360.791,6 6,07 188.867,8 1.004.053,1 5,32 

Xarda 
pintada 

163.432,0 34.919,0 0,21 1.679.664,0 721.760,9 0,43 

Rapantes 163.604,4 880.244,1 5,38 97.413,6 549.911,6 5,65 

Pescada 310.204,2 981.079,9 3,16 145.361,6 525.334,7 3,61 

Navalla 50.684,0 640.722,1 12,64 78.852,5 516.811,0 6,55 

Xurelo 626.323,6 591.572,2 0,94 661.000,6 510.432,0 0,77 

Percebe 15.710,7 632.025,8 40,23 11.042,5 411.786,2 37,29 

Xuliana 393.535,1 2.148.507,1 5,46 48.748,3 378.592,2 7,77 

Pota 
pequena 

32.925,0 76.059,7 2,31 142.801,1 294.744,8 2,06 

Ameixa 
babosa 

25.769,4 389.835,1 15,13 20.010,6 275.907,8 13,79 

Faneca 123.623,9 257.602,4 2,08 100.005,5 250.506,9 2,50 

Sardiña 599.037,5 582.973,5 0,97 137.901,5 245.772,4 1,78 

Linguado 8.927,0 167.731,9 18,79 15.432,5 215.696,1 13,98 

Xarda 2.018.355,1 815.162,7 0,40 218.910,7 167.939,0 0,77 

Camarón 
común 

10.636,2 314.088,5 29,53 9.595,5 166.138,3 17,31 

Choco 90.574,1 280.839,2 3,10 30.875,8 164.261,3 5,32 

Centola 17.709,6 201.597,3 11,38 14.633,3 156.104,2 10,67 

Escachos 49.704,0 91.063,3 1,83 71.446,4 149.619,6 2,09 

Nécora 15.797,2 206.448,5 13,07 11.421,0 142.638,9 12,49 
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Concello 2007 2014 

Resto de 
especies 

1.238.433,2 3.229.440,3 2,61 645.864,6 1.602.085,1 2,48 

Total 6.265.102,2 14.697.444,8 2,35 4.657.094,1 11.171.738,9 2,40 
Táboa 64: Venda por especies en lonxa. 2007 e 2014. Fonte: Plataforma Tecnolóxica da Pesca. Consellería do Mar. 

 

 

Concello EVOLUCIÓN 2007 - 2014 

 Quilos  Importe (€) 
PREZO MEDIO 

(€/Kg) 

Polbo  19,9%  20,3%  0,4% 

Ameixa fina  126,6%  118,5%  ‐3,6% 

Ameixa xaponesa  217,7%  178,3%  ‐12,4% 

Xarda pintada  927,7%  1967,0%  104,8% 

Rapantes  ‐40,5%  ‐37,5%  5,0% 

Pescada  ‐53,1%  ‐46,5%  14,2% 

Navalla  55,6%  ‐19,3%  ‐48,2% 

Xurelo  5,5%  ‐13,7%  ‐18,1% 

Percebe  ‐29,7%  ‐34,8%  ‐7,3% 

Xuliana  ‐87,6%  ‐82,4%  42,3% 

Pota pequena  333,7%  287,5%  ‐10,8% 

Ameixa babosa  ‐22,3%  ‐29,2%  ‐8,9% 

Faneca  ‐19,1%  ‐2,8%  20,2% 

Sardiña  ‐77,0%  ‐57,8%  83,5% 

Linguado  72,9%  28,6%  ‐25,6% 

Xarda  ‐89,2%  ‐79,4%  92,5% 

Camarón común  ‐9,8%  ‐47,1%  ‐41,4% 

Choco  ‐65,9%  ‐41,5%  71,6% 

Centola  ‐17,4%  ‐22,6%  ‐6,2% 

Escachos  43,7%  64,3%  14,2% 

Nécora  ‐27,7%  ‐30,9%  ‐4,4% 

Resto de especies  ‐47,8%  ‐50,4%  ‐4,9% 

Total  -25,7% -24,0% 2,3% 
Táboa 65: Variación da venta por especies no período 2007‐2014. Fonte: Plataforma Tecnolóxica da Pesca. Consellería 
do Mar. 
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Buques rexistrados. 

 

Nos portos do GALP Ría de Pontevedra rexístranse 401 embarcacións, algo menos da 

metade do  total no porto de Bueu. A moita distancia Combarro, Marín e Campelo o 

seguen en número. 

A inmensa maioría desta cifra dedícase á baixura ou son auxiliares da acuicultura. O peso 

do GALP no conxunto de Galicia é do 7,1% en canto a número de embarcacións, e a 

maior parte das artes e caladoiros se moven non moi lonxe desa cifra. A zona destaca 

por  posuír  unha  fracción  máis  notable  dos  conxeladores  de  arrastre  en  augas 

internacionais  (36%)  e  os  únicos  3  arrastreiros  galegos  que  traballan  en  augas 

portuguesas. 

Concello  Número  Porcentaxe 

Bueu  165  41,1% 

Campelo  35  8,7% 

Combarro  75  18,7% 

Marín  45  11,2% 

Pontevedra  13  3,2% 

Portonovo  37  9,2% 

Raxo  16  4,0% 

Sanxenxo  15  3,7% 

GALP Ría de Pontevedra  401  100,0% 

Táboa 66: Número de buques rexistrados. 2015. Fonte: Rexistro de buques pesqueiros. Plataforma Pesca de Galicia. 

Concello  GALP Ría Pontevedra  Galicia  GALP/ Galicia 

Auxiliares e de acuicultura  68  1.293  5,3% 

Caladoiro nacional arrastre  7  79  8,9% 

Caladoiro nacional artes menores  303  3.959  7,7% 

Caladoiro nacional cerco  11  150  7,3% 

Pesquería comunitaria arrastre neafc  1  26  3,8% 

Pesquería comunitaria arrastre portugal  3  3  100,0% 

Pesquería  internacional  arrastre 
conxeladores 

5  14  35,7% 

Pesquería  internacional  arrastre  nafo 
conxeladores 

2  17  11,8% 

Pesqueria internacional palangre superficie  1  75  1,3% 

Total  401  5.616  7,1% 

Táboa  67:  Número  de  buques  rexistrados  segundo  caladoiro  e  tipo  de  pesca.  2015.  Fonte:  Rexistro  de  buques 
pesqueiros. Plataforma Pesca de Galicia. 
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Se en vez do número de embarcacións consideramos a capacidade de capturas ou a 

potencia dos buques, a dimensión da flota do GALP Ría de Pontevedra é superior á da 

Ría de Arousa, que se especializa máis na actividade marisqueira e bateeira, pero menor 

que a de A Mariña‐Ortegal. 

 

Concello  Toneladas de arqueo 
por embarcación

CV de potencia por 
embarcación 

Pesquería  internacional  arrastre 
conxeladores 

681,4  1.713,4 

Pesquería  internacional  arrastre 
nafo congeladores 

550,0  1.597,0 

Pesquería  comunitaria  arrastre 
neafc 

175,0  490,0 

Pesquería internacional palangre 
superficie 

234,0  488,0 

Pesquería  comunitaria  arrastre 
portugal 

154,7  437,3 

Caladoiro nacional arrastre  116,6  370,6 

Auxiliares e de acuicultura  24,8  180,1 

Caladoiro nacional cerco  15,6  137,1 

Caladoiro nacional artes menores  3,0  34,2 

Total  22,3  101,7 

Táboa 68: Toneladas brutas de arqueo e cabalos de potencia segundo caladoiro e tipo de pesca. Media. 2015. Fonte: 
Rexistro de buques pesqueiros. Plataforma Pesca de Galicia. Xunta de Galicia. 
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8. SECTOR TURÍSTICO 
 

 

Aloxamento 

 

A evolución do número de aloxamentos turísticos do GALP Ría de Pontevedra presenta 

unha  tendencia  estable  (‐1%)  desde  2009,  ano  en  que  se  mudaron  os  criterios  de 

clasificación estatísticos das actividades económicas en España e na Unión Europea. Esta 

evolución estable é común a todos os concellos que  integran o GALP, e contrasta co 

crecemento que nese período 2009‐2013 se rexistrou en Galicia, que foi do 9%. 

A zona conta con preto de 300 establecementos, a cifra máis alta de todas as Rías Baixas 

galegas, que supón o 10% do sector turístico galego, incluíndo o interior e as cidades. 

Sanxenxo reúne por si só 200 aloxamentos, é dicir, dous terzos do total. No resto de 

concellos  só  destacan  Poio  e  Pontevedra,  con  40  e  30  establecementos 

respectivamente. 

 

 

Gráfico 25: Evolución do número de aloxamentos. 2007‐2013. Fonte: Directorio de Empresas e Actividades Turísticas. 
IGE. 
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Concello  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 

Bueu  5  5  7  7  7  8  7 

Marín  3  3  6  6  7  7  7 

Meaño  6  7  9  9  9  9  8 

Poio  30  30  38  38  38  38  38 

Pontevedra  15  16  28  28  29  29  29 

Sanxenxo  149  160  207  212  215  215  201 

GALP  Ría  de 
Pontevedra 

208  221  295  300  305  306  290 

Galicia  1.508  1.597  2.748  2.792  2.866  3.068  3.002 

Táboa 69: Evolución do número de aloxamentos. 2007‐2013. Fonte: Directorio de Empresas e Actividades Turísticas. 
IGE. 

 

O tipo máis común de aloxamento é o hotel (60% do total), que nesta área do GALP Ría 

de Pontevedra distánciase moito máis que noutras áreas do segundo en  importancia, 

que son as pensións. Todos os demais tipos de aloxamento posúen unha  importancia 

relativa menor aquí que no resto da Galicia litoral. 

 

 

Gráfico  26:  Distribución  do  número  de  aloxamentos  segundo  tipoloxía.  2013.  Fonte:  Directorio  de  Empresas  e 
Actividades Turísticas. IGE. 

 

Concello 
Hoteis  Pensións 

Turismo 
rural 

Campamentos 
turismo 

Apartamentos 
turísticos 

Total 

Bueu  2  3  2  0  0  7 

Marín  3  3  1  0  0  7 

Meaño  5  1  1  0  1  8 



 

 

� 89�

Concello 
Hoteis  Pensións 

Turismo 
rural 

Campamentos 
turismo 

Apartamentos 
turísticos 

Total 

Poio  15  12  2  0  0  29 

Pontevedra  23  7  4  0  4  38 

Sanxenxo  127  51  8  10  5  201 

GALP Ría de 
Pontevedra 

175  77  18  10  10  290 

Galicia  894  1.261  600  116  131  3.002 

Táboa  70:  Distribución  do  número  de  aloxamentos  segundo  tipoloxía.  2013.  Fonte:  Directorio  de  Empresas  e 
Actividades Turísticas. IGE. 

 

O número de prazas de aloxamento no GALP Ría de Pontevedra tamén é estable, e desde 2006 

só  salienta un pico  temporal no  ano 2012. A  zona  suma un  total de  case 18.000 prazas de 

aloxamento, cantidade que iguala a oferta conxunta das Rías de Vigo e Baiona e que é un 20% 

maior que as da Ría de Arousa. Por iso se pode considerar a primeira zona turística de Galicia. 

Sanxenxo suma un total de 14 mil prazas de aloxamentos. Isto significa o 78% do total, e como 

é unha  cota maior á que mantiña no número de establecementos  reflicte unha  capacidade 

media maior dos mesmos. Poio e Pontevedra andan preto das 1.500 prazas, algo máis no caso 

de Poio, aínda que a súa evolución desde 2009 é negativa e perdeu un 8% da súa oferta de 

prazas. Esta redución  tamén se produciu en Sanxenxo e, aínda que cunha  intensidade moito 

menor, revela que a crise atacou especialmente ao sector turístico alí onde o seu monocultivo e 

dimensión era maior. 

 

 

Gráfico 27: Evolución do número de prazas. Fonte: Directorio de Empresas e Actividades Turísticas. IGE. 
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Concello  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 

Bueu  192  192  237  237  249  257  236 

Marín  64  64  100  100  159  159  159 

Meaño  329  357  274  274  274  605  603 

Poio  1.276  1.276  1.808  1.678  1.668  1.668  1.668 

Pontevedra  1.033  1.039  1.266  1.266  1.283  1.283  1.283 

Sanxenxo  12.875  13.390  14.220  14.472  14.423  14.398  14.035 

GALP  Ría  de 
Pontevedra 

15.769  16.318  17.905  18.027  18.056  18.370  17.984 

Galicia  94.027  96.473  119.435  121.077  123.652  129.723  128.902 

Táboa 71: Evolución do número de prazas. Fonte: Directorio de Empresas e Actividades Turísticas. IGE. 

 

As prazas hoteleiras multiplican por 2,5 as dos campamentos de turismo no conxunto do GALP, 

unha proporción inédita no resto do litoral galego, e que amosa o nivel de desenvolvemento do 

sector. A capacidade hoteleira tamén é maioritaria en todos os concellos da zona. 

 

 

Táboa 72: Número de prazas segundo  tipo de establecemento. 2013. Fonte: Directorio de Empresas e Actividades 
Turísticas. IGE. 

O número de prazas de hoteis de 1 e 2 estrelas predomina sobre as dos hoteis de 3 e 4 estrelas, 

non habendo ningún hotel de 5 estrelas, representando o 61,3% das prazas totais do territorio, 

cando en Galicia supón o 47,5%. O número de prazas de hoteis de máis de 3 estrelas representa 

o 11, 3%  fronte ao 30,4% galego. Este dato pode  indicar que aínda dentro da ampla oferta 

hoteleira  da  zona  de  Ría  de  Pontevedra,  aínda  queda  certa  marxe  para  traballar  sobre 

establecementos de maior calidade.  
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Ademais,  toda  a  oferta  hoteleira  de  máis  de  3  estrelas  do  GALP  de  Ría  de  Pontevedra 

concéntrase nos concellos de Sanxenxo e Pontevedra, atopándose unha oferta inexistente no 

resto dos concellos que compoñen a zona marítima. 

 

Concello  1 estrela  2 estrelas  3 estrelas  4 estrelas  5 estrelas  Total 

Bueu  0  2  0  0  0  2 

Marín  1  1  1  0  0  3 

Meaño  2  2  1  0  0  5 

Poio  14  6  3  0  0  23 

Pontevedra  7  3  3  2  0  15 

Sanxenxo  41  52  28  6  0  127 

GALP  Ría  de 
Pontevedra 

65  66  36  8  0  175 

Galicia  331  308  147  99  9  894 

Táboa 73: Número de hoteis segundo categoría. 2013.  Fonte: Elaboración propia a partir do directorio de Empresas 
e Actividades Turísticas. Turgalicia. 

 

 

Gráfico 28: Número de prazas de hotel segundo categoría. 2013.  Fonte: Elaboración propia a partir do directorio de 
Empresas e Actividades Turísticas. Turgalicia. 

 

Concello  1 estrela  2 estrelas  3 estrelas  4 estrelas  5 estrelas  Total 

Bueu  0  143  0  0  0  143 

Marín  12  105  0  0  0  117 

Meaño  41  355  34  0  0  430 

Poio  824  230  261  0  0  1.315 
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Concello  1 estrela  2 estrelas  3 estrelas  4 estrelas  5 estrelas  Total 

Pontevedra  304  153  343  251  0  1.051 

Sanxenxo  1.405  3.273  2.411  1.012  0  8.101 

GALP  Ría  de 
Pontevedra 

2.586  4.259  3.049  1.263  0  11.157 

Galicia  11.399  15.401  12.461  15.425  1.688  56.374 

Táboa 74: Número de prazas de hotel segundo categoría por concello. 2013. Fonte: Elaboración propia a partir do 
directorio de Empresas e Actividades Turísticas. Turgalicia. 

 

Empresas turísticas 

 

O peso das empresas turísticas no tecido empresarial do GALP Ría de Pontevedra non 

alcanza unha relevancia especialmente elevada, pois supón o 12% do total de empresas, 

unha porcentaxe que está só un punto por riba da media galega (11%) e que é a mesma 

que ostentan a Ría de Arousa ou a área litoral Vigo‐Baiona‐A Guarda. 

Sanxenxo  é  o  concello máis  dependente  do  turismo,  alcanzando  o  20%  to  total  de 

empresas. Ségueno en importancia Poio, Meaño e Bueu. Mesmo así, Pontevedra posúe 

o dobre de empresas turísticas que Sanxenxo, o que ademais de responder ao seu peso 

poboacional pode significar que boa parte do negocio turístico da zona posúa alí a súa 

razón social. 

Este é un primeiro indicador de que a magnitude económica media da empresa turística é aquí 

superior á destas outras zonas, e, probablemente, un indicio dun maior grao de concentración 

do negocio turístico en menos mans. 

Concello  Empresas turísticas  Empresas totais  Porcentaxe de empresas 
turísticas 

Bueu  99  681  14,5% 

Marín  145  1.302  11,1% 

Meaño  69  452  15,3% 

Poio  166  1.089  15,2% 

Pontevedra  622  6.504  9,6% 

Sanxenxo  316  1.570  20,1% 

GALP Ría de Pontevedra  1.417  11.598  12,2% 

Galicia  22.603  201.093  11,2% 

Táboa 75: Número de empresas turísticas e porcentaxe sobre o total de empresas. Fonte: Directorio de empresas e 
unidades locais. 
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Os  datos  amosan  que  o  GALP  Ría  de  Pontevedra  é  a  área  costeira  con  maior  grao  de 

diversificación da oferta de servizos  turísticos complementarios, distintos do aloxamento e a 

restauración. Estas actividades supoñen aquí un 2,6% do total, porcentaxe non moi elevada pero 

sensiblemente superior á que representa no conxunto Galicia (o 1,9% do total). 

 

 

Gráfico 29: Evolución das empresas turísticas. 2008‐2013. Fonte: Directorio de empresas e unidades locais. 

 

Concello  Servizos de 
aloxamento 

Servizos de 
comidas e 

bebidas 

Actividades de 
axencias de 

viaxes 

Empresas 
turísticas 

Bueu  8  89  2  99 

Marín  6  136  3  145 

Meaño  7  59  3  69 

Poio  31  133  2  166 

Pontevedra  28  575  19  622 

Sanxenxo  108  200  8  316 

GALP  Ría  de 
Pontevedra 

188  1.192  37  1.417 

Galicia  2.101  20.068  434  22.603 

Táboa 76: Número de empresas turísticas segundo tipo de actividade. 2013. Fonte: Directorio de empresas e unidades 
locais 

 

Viaxeiros segundo puntos de destino 

De  todos os concellos do GALP as estatística  turísticas oficiais só ofrecen estimativas 

para o concello de Sanxenxo, que é tanto en termos absolutos como relativos o máis 

importante da zona. 
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Os datos dinnos que en Sanxenxo a recesión económica provocou entre aos anos 2007 

e 2014 unha perda do 11% dos viaxeiros, un retroceso notable aínda que menor ao das 

rías veciñas. Dun total de 230 mil viaxeiros pasouse a outro de 203 mil. 

 

Concello  2007  2014  Evolución 2007 - 2014 

Sanxenxo  229.201  202.962  ‐11,4% 

Táboa 77: Número de viaxeiros segundo punto turístico. 2007‐2014. Fonte: Enquisa de ocupación hoteleira. 

A redución foi porén maior en número de noites, xa que atinxiu o ‐19%. O corolario é 

evidente: unha redución da estadía media desde as 3 ás 2,5 noites no mesmo período. 

 

Concello  2007  2014  Evolución 2007 - 2014 

Sanxenxo  798.899  645.213  ‐19,2% 

Táboa 78: Número de noites segundo punto turístico. 2007‐2014. Fonte: Enquisa de ocupación hoteleira. 

 

Concello  2007  2014 

Sanxenxo  3,00  2,48 

Táboa 79: Estadía media. 2007‐2014. Fonte: Enquisa de ocupación hoteleira. 

 

O peso do  turismo estranxeiro en Sanxenxo acada cotas medias, arredor do 14% do 

total, salientando a importancia do colectivo de turistas portugueses. 

 

  Número  Porcentaxe 

Concello  Residentes en 
España 

Residentes no 
estranxeiro 

Todas as 
procedencias 

Residente en 
España 

Residentes no 
estranxeiro 

Sanxenxo  175.348  27.614  202.962  86,4%  13,6% 

Táboa 80: Procedencia dos viaxeiros. 2014. Fonte: Enquisa de ocupación hoteleira. 
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9. PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO	
 

 

A catalogación do patrimonio zonal. 

 

Un dos aspectos máis relevantes das Rías Baixas e en particular do entorno da Ría de 

Pontevedra é o seu importante e ben conservado patrimonio arqueolóxico moito do que 

acada a catalogación de BIC.  O seguinte listado de elementos patrimoniais e históricos 

elaborouse  a partir da  relación de Bens de  Interese Cultural  (BIC) da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Concello  Denominación  Tipo de Ben cultural 

Poio  Mosteiro de Poio  Monumento histórico‐artístico 

  Pobo de Combarro  Conxunto artístico e pintoresco 

  Gravado rupestre "Finca Esperón"  Monumento histórico‐artístico 

  Gravado rupestre "Louriño"  Monumento histórico‐artístico 

 
Gravado rupestre "Monte do Cruxeiro" ou 
"Outeiro da burata" 

Monumento histórico‐artístico 

 
Gravado rupestre "Teixugueira. Pedra da 
Tomada da Xirona" 

Monumento histórico‐artístico 

 
Gravado rupestre Lagoa. Camiño da 

Bioqueira: "Outeiro dos carballiños" 
Monumento histórico‐artístico 

 
Gravado rupestre Montecelo: "Laxe das 

lebres" 
Monumento histórico‐artístico 

 
Gravado rupestre Montecelo: "Laxe do xugo. Laxe 
das picadas" 

Monumento histórico‐artístico 

 
Gravado  rupestre  Montecelo:  "Pedra  grande  de 
Montecelo" 

Monumento histórico‐artístico 

 
Gravado rupestre Outeiro da Pedra 

Furada: "Pedra escorregadoira" 
Monumento histórico‐artístico 

  Gravado rupestre Teixugueira: "Pedra da Miñota"  Monumento histórico‐artístico 

Pontevedra  Barrio antigo da cidade  Conxunto Histórico ‐ Artístico 

  Igrexa de Santa María a Maior  Monumento histórico‐artístico 

 
Mosteiro  de  San  Salvador  de  Lérez  e  os  seus 
arredores 

Monumento histórico‐artístico 
e Paraxe Pintoresca 

 
Gravado  rupestre  "A  Esculca.  Lastra.  Laxe  do 
Outeiro do mato das cruces" 

Monumento histórico‐artístico 
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Gravado rupestre "As Eiriñas. Xartán. Gato Morto: 
"Penedo do Argoenxa" 

Monumento histórico‐artístico 

  Gravado rupestre "Cachada do vello"  Monumento histórico‐artístico 

 
Gravado  rupestre  "Carballeira.  Finca  de  dona 
Marina" 

Monumento histórico‐artístico 

 
Gravado  rupestre  "Carramal.  Pozo  de  escribana. 
Penedo de Vilar de Matos" 

Monumento histórico‐artístico 

  Gravado rupestre "Casaldourado"  Monumento histórico‐artístico 

  Gravado rupestre "Cova do penedo do mato fondo"  Monumento histórico‐artístico 

  Gravado rupestre "Pedra do casal"  Monumento 

  Gravado rupestre "Placeres"  Monumento 

  Ruínas do convento de Santo Domingo  Monumento 

 
Santuario da Nosa Señora do Refuxio A 

Divina Peregrina 
Monumento 

  Gravado rupestre "Rañadoiro. Chandas das Cruces"  Monumento histórico‐artístico 

 
Gravado rupestre "Regato dos buracos" ou "Outeiro 
da mina" 

Monumento histórico‐artístico 

  Museo de Pontevedra  Monumento histórico‐artístico 

  Convento ‐ igrexa de San Francisco  Monumento nacional 

Sanxenxo 
"Parella de Galegos de Bergantiños" de 

Fernando Álvarez Sotomaior 
Ben moble 

  Torre da Lanzada  Monumento 

 

Cabe salientar a concentración de elementos patrimoniais na cabeceira comarcal, debido tanto 

á  importancia  histórica  da  cidade  como  aos  restos  megalíticos  situados  na  zona  leste  do 

concello, cara ás montañas do interior.  

Ademais,  no  Mapa  de  Equipamentos  Culturais  do  Consello  da  Cultura  Galega  sinálanse  os 

seguintes museos e centros de interpretación: 

 

Concello  Museos 

Bueu  Museo Massó

Marín  Museo Municipal Manuel Torres 

Meaño  Museo da muller labrega

Pontevedra   Museo provincial de Pontevedra 

 

No tocante ao patrimonio inmaterial, sinalamos as seguintes festas de interese turístico:  
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Concello  Denominación  Tipo de Ben cultural 

Bueu  Encontro degustación do millo corvo Galego 

Marín  Festa de San Miguel e danza das espadas Galego 

Pontevedra  Feira Franca de Pontevedra Galego 

  Romaría de San Benitiño de Lérez Galego 

 

 

Dentro  do  patrimonio  industrial  e  militar  vinculado  ao  mar  podemos  destacar  o  seguinte 

segundo información do Plan de Ordenación do Litoral: 

 

Concello  Museos 

Bueu  Carpintería de ribeira 

  Fábrica conserveira, uso actual de almacén 

 
Conserveira antiga La Roiba en Praia de 
Beluso. Beluso 

  Estaleiro de ribeira en Bueu (San Martiño) 

Marín  Fábrica salgadeira 

  Escola Naval de Marín 

Poio 
Conserveira e embarcadoiro en Lourido. Poio 
(San Salvador) 

Sanxenxo  Antiga fábrica conserveira 

 

Tamén cómpre destacar polo seu valor cultural e paisaxístico os seguintes faros e torres segundo 

indica o Plan de Ordenación do Litoral: 

Concello  Museos 

Bueu  Cabeza da Mourisca 

  Ilote de Camouxo 

  Faro da Illa de Ons 

Poio  Punta Tenlo Chico 

Sanxenxo  Faro da Torre Golfeira 

  Illote Picamillo 

 

Dentro do patrimonio antropolóxico tamén podemos sinalar os seguintes recursos agrupados 

nas categorías de achado  illado, asentamentos, castros, necrópoles, petroglifos e túmulos ou 

mámoas : 
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Concello  Achado illado 

Bueu 

 
A Esculca 

  A Pedra 

  Bifaz de As Chans 

  A Torre Vella 

Marin 

 
Chan do Monte 

  Lapa 

  Muiño navicular 

  Praia de Aguete 

Poio 

 
Muiño navicular 

  Núcleo de silex 

Pontevedra 

 
Foxas na finca do Pazo de Gandara 

  Ponte de Sampaio 

 

 

Concello  Asentamentos 

Bueu  Xacemento romano de San Martiño de Bueu 

  Xacemento romano de San Martiño de Bueu 

  Castro de A Cividá 

  Xacemento do Monte da Vela 

  Chan de Encoradoiro 

  Xacemento da Praia de Canexol 

  Xacemento da Veiga do Cón 

  Xacemento das Cadeliñas 

  Xacemento do Monte da Torre 

  Abrigos de Praia Mourisca 

 Calzada Urea 

 Vila de Praia de Mourisca 

 Xacemento romano de Pesqueira 

 Xacemento romano de Pesqueira 

Marin 

 
Xacemento de As Regueiras 

 Illa de Santo do Mar 

 Castelo de Ardán 
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 Xacemento calcolítico de Pedrousos 

 Xacemento de As Xesteiriñas 

 Xacemento de Campolongo 

 Xacemento de Currás 

 Praia de Portocelo 

 Vila romana da rúa Real 

Meaño Abuín 

Poio 

 
Xacemento da Area da Illa 

  Xacemento da Area da Illa 

  Monte do Castro de Campelo 

  Xacemento da Area da Illa 

Pontevedra 

 
Xacemento da igrexa de San Pedro de Campaño 

 Xacemento de Castro 

 Camiño da Pedra Picada 

Sanxenxo Xacemento indeterminado de Praia Maior 

 Xacemento romano de Praia Maior 

 Xacemento de A Lanzada 

 

 

Concello  Castros 

Bueu  Castro da Illa de Ons 

  Castro de Castrillón 

  Castro de Udra 

  Monte Castro 

Marin  Castro da Subidá

  Castro do Monte da Brea 

Meaño  Castro de Cobas

  Castro de Dena 

  Castro de Lores 

  Castro de Xil 

Poio Castro de Pereiró 

 Castro de Tambo 

 Castro do Cerro de San Porfins 

Pontevedra 

 
Casteliño/Monte Castelo/Casaldourado 

 Castro de Birrete/Monte das Croas 

 Castro de Gabián/Monte do Castro 
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Concello  Castros 

 Castro de Lusquiños/Monte de San Cibrán 

 Castro de Salcedo/Monte dos Penedos 

 Castro de Sixto/Monte do Castro 

 Castro de Xeve/Monte do Castro 

Sanxenxo Castro da Punta Cabicastro 

 Castro de A Lanzada 

 Castro de Adina 

 Castro de Dorrón 

  Castro de Nantes 

  Castro de Portonovo 

  Castro de Vilalonga 

  Outeiro das Lapas 

  Xacemento da igrexa de San Pedro de Campaño 

 Xacemento de Castro 

 Camiño da Pedra Picada 

 Xacemento indeterminado de Praia Maior 

 Xacemento romano de Praia Maior 

 Xacemento de A Lanzada 

 

 

Concello  Necrópoles 

Poio  Necrópole medieval de San Martiño 

  Necrópole medieval de San Salvador  

Pontevedra Necrópole da Igrexa de Santo Andre de Lourizan 

  Necrópolo de Castro 

  Nécropole medieval de San Pedro de Tome 

Sanxenxo  Necrópole de Sta. Eulalia de Nantes

  Necrópole do igrexario de Vilalonga 

  Necrópole romana de Pardillo 

 

 

Concello  Petroglifos 

Bueu  Pegada do Boi 

  Petroglifo de Casas Vellas 

  Petroglifo de A Bufua 

  Petroglifo de Laxes do Lixo 
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Concello  Petroglifos 

  Petroglifo de Punta Escandiña 

Marin  Castro de Pidreiras

  Petroglifo das Penizas 

  Petroglifo de Laxe 

  Petroglifo de Pedrousos 1 

  Petroglifo de Pedrousos 2 

 Petroglifo de Pedrousos 3 

 Petroglifo de Pinal de Caeiro 

 Petroglifo de Sete Camiños 

 Petroglifo de Sete Espadas 

 Petroglifos do Bosque do Cadro 

Meaño Petroglifo de Valdemor 

 Petroglifos de Sobreira 

 Petroglifos do Castro 

Poio Área arqueolóxica da Caeira. San Xoán de Poio 

 Laxe do Xugo 

 Pedra Grande de Montecelo 

 Petroglifo de Montecelo I 

 Petroglifo de Montecelo IV 

 Petroglifo de Montecelo VI 

  Petroglifo de Montecelo XI 

  Petroglifo de Montecelo XIII 

  Petroglifo de Montecelo XIV 

  Petroglifo de Montecelo XV 

  Petroglifo de Montecelo XXI 

 Petroglifo de Montecelo XXII 

 Petroglifo de Montecelo XXIII 

 Petroglifo de Outeiro da Choqueira 

 Petroglifo de Pozo Ventura 

 Petroglifos de Monte Publicada 

 Petroglifos de Pio de Bois 

 Petroglifos do Monte da Tomba 

 Petroglifos do Monte do Bao 

 Petroglifos do Outeiro do Xubiño 

Pontevedra 
Grabado rupestre "As Eiriñas. Xartán. Gatomorto. Penedo 
de Agroenxa" 

 Petroglifo de A Roman-O Cruceiro 

 Petroglifo de Casteliño-Monte Castelo  

 Petroglifo de Comboa 

 Petroglifo de Fontairiñas 1 
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Concello  Petroglifos 

 Petroglifo de Fontairiñas 2 

 Petroglifo de Fontairiñas 3 

 Petroglifo de Outeiro dos Apañados 

 Petroglifo de Pumariño 

 Petroglifo de Campos de Tiro 

 Petroglifos de Montes do Bao 

 Petroglifos de Regato dos Buratos 

 

 

Concello  Túmulos ou mámoas 

Bueu  Mámoa da Tomada de Martínez 

  Mámoa de Agudelo 

  Mámoa de Chan de Cela 

  Mámoa de O Rapadoiro 

Marin  Mámoa de Paralaia

  Mámoa de Tomada de Martinez  

Marin  Cavada do Pito

  Chan de Armada 

  A Pedra Fincada 

  Mámoa de Chan de Armada  

Poio Mámoa de Chan de Fonteseca  

 Mámoa de Chan de Xaxán 

 Mámoa de Lagucheiros  

Pontevedra Mámoa de Outeiro de Ombra  

 Mámoa de Pastoriza 

 Mámoa de Pedralonga 

 Mámoa de Marín  

 Mámoa de Outeiro Teixugueiro 

Meaño Mámoa de Chan de Lores  

 Mámoa de Chan do Couto  

 Mámoa de Penaguda  

Poio Mámoa do Monte do Món 

 Mámoa de Monte da Tomba  

 Mámoa do Monte da Escusa 

Pontevedra  Mámoa de Chan da Cruz 

  Mámoa de A Roman-O Cruceiro 

  Mámoa de Cabaleiro  

  Mámoa de Catadoiro 
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Concello  Túmulos ou mámoas 

  Mámoa de Chan da Lagoa  

 Mámoa de Louredo 

 Mámoa de Monte Lourado 

 Mámoa de Monterilla  

 Mámoa de Outeiro do Home  

 Mámoa do cabaleiro  

 Mámoa do Chan da Raña  

 Mámoa do Monte Barburiña  

 Mámoa Perdida 

 Mámoas de As Chans  

 Mámoa do Monte Barburiña  

 Túmulo megalítico de O Román/O Cruceiro 

Sanxenxo Sepulcro de Santo Estevo 

 Mámoa de Chan da Gorita  

 Mámoa da Cerrada 

 Mámoa da Porta do Ferreiro 

 Mámoa de Monte Faro 

 Mámoa de Monte Mourillón 

 Mámoa de Montefaro 

 

Se temos en conta o patrimonio etnográfico, podemos distinguir segundo o Plan de Ordenación 

do  Litoral  os  seguintes  elementos  de  arquitectura  civil,  arquitectura  relixiosa,  construcións 

tradicionais, cruceiros, horreos, muiños e zonas verdes: 

 

Concello  Arquitectura civil 

Bueu  Casa - granxa de Ouril en Chan de Piñeiro. Beluso 

  Casa do Torrón en Castiñans. Cela 

  Casa Molezún na praia de Beluso. Beluso 

  Casa reitoral antiga de Ermelo 

  Casa reitoral de Beluso 

  Casa reitoral de Bueu (San Martiño de fóra) 

  Casa reitoral de Cela 

  Casa tradicional nº 30 na praia de Beluso. Beluso 

  Fronte das casas dende o nº 15 ao 19 na Praia de Beluso 

  Fronte das casas dende o nº 32. Lugar de Praia de Beluso 

 Museo Massó. Bueu (San Martiño) 

 Pazo de Aldao ou Casa das Picas en Casal. Bueu (San Martiño) 

 Pazo de Castrelo ou Casa da Cova en Valado. Bueu (San Martiño de fóra) 
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Concello  Arquitectura civil 

 
Pazo de Santa Cruz ou Quitapesares en A Carrasqueira. Bueu (San Martiño de 
fóra) 

Marin Colexio da Inmaculada 

 Pazo de Chirleu. Aguete 

 Pazo de San Brais 

 Pazo da Torre 

 Pazo do Cadro 

Meaño Casa de Zárate. A Bouza 

 Casa reitoral 

Poio Ateneo Corredoira na rúa Cruceiro, 9. Combarro 

 Biblioteca pública na rúa Cruceiro, 13. Combarro 

 Casa da Granxa ou de Cea Naharro en Sartal. Poio (San Xoán) 

  Casa da Palma ou de Mercedes Mon en Convento. Poio (San Xoán) 

  Casa de Besada en Porteliña. Poio (San Salvador) 

  Casa de Colón en Portosanto (ruína). Poio (San Salvador) 

 
Casa de Don Suero Gómez e Soutomaior ou dos Churruchaos en Porteliña. 
Poio (San Salvador) 

  Casa de Graña ou Casa de Romai en Casal. Poio (San Xoán) 

 Casa de Rascado en Andurique. Poio (San Salvador) 

 Casa do Concello en Convento. Poio (San Xoán) 

 Casa do Pazo en Arén. Samieira 

 Casa Domínguez en A Caeira. Poio (San Salvador) 

 Casa e conserveira familia La Fuente en Covelo. Combarro 

 Casa en Alvar 

 Casa en Andurique 

 Casa en Covelo. Combarro 

 Casa en Raxó 

 Casa en Sineiro 

 Casa en Tarrío 

 Casa en Vilariño 

 Casa en Xuviño 

 Casa na praia de Campelo 

 Casa nº 34 en Porteliña. Poio (San Salvador) 

 Casa nº 37 en Porteliña. Poio (San Salvador) 

 Casa reitoral de Raxó 

 Casa reitoral de Samieira 

 Casa reitoral de San Salvador de Poio 

 Casa Rosada en Barca. Poio (San Salvador) 

 Casa tradicional en Xuviño. Combarro 

 Casal de Ferreirós en Andurique. Poio (San Salvador) 

 Escola de canteiros en A Caeira. Poio (San Salvador) 
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Concello  Arquitectura civil 

 Escola en Sartal. Poio (San Xoán) 

 Conxunto de Espedregada 

 Conxunto en Arén 

 Conxunto en Banda do Río 

 Conxunto en Río Mouro 

 Conxunto en Xuviño 

 Pazo de O Casal. Poio (San Xoán) 

Pontevedra A Moureira e Campo da Torre 

 Antiga Casa Consistorial. Lugar da Igrexa. Xeve( Sta María) 

 Antiga Casa de Correos. CH 

 Antigo Café Moderno (Centro Caixa Galicia) 

 Casa e finca de Bellavista. Lugar de Ponte Sampaio. Pontesampaio 

 Casa “Villa Pilar”. Rúa Riestra 

 Casa da Alfóndiga. CH 

 Casa da Bouza. Lugar da Bouza. Xeve (Sto. André) 

 Casa da Granxa. Lugar da Granxa. Alba 

 Casa da Praza da Peregrina nº 1 

 Casa da rúa da Peregrina nº 43 

 Casa da Sancristana. Lugar da Igrexa. Xeve( Sta María) 

 Casa das Campás 

 Casa das Caras na Praza da Estrela. CH 

 Casa do Concello 

 Casa do Crego ou Inquisición. Lugar do Freixo. Campañó 

 Casa dos Gago y Montenegro. Praza do Teucro. CH 

 Casa dos Pardo Osorio na rúa da Amargura. CH 

 Casa e capela de San Xosé.Lugar de Landreira.Pontesampaio 

 Casa e capela do Bao. Lugar do Bao. Campañó 

 Casa na Avda. da Coruña nº 20 

 Casa na rúa Frei Xoán Navarrete 

 Casa na rúa Manuel Quiroga. CH 

 Casa na rúa Nova de Arriba 

 Casa ó pé da Capela de Sta Margarida. Lugar de Sta Margarida. Mourente 

 Casa onde viviu Frei Martín Sarrmiento. Lugar de Sta Margarida. Mourente 

 Casa onde viviu González Zúñiga. Pz da Peregrina 

 Casa Reitoral de Santa María. CH 

 Casa reitoral. Lugar da igrexa. Lourizán 

 Casa reitoral. Lugar da Igrexa. Salcedo 

 Casa reitoral. Lugar da Igrexa. Xeve( Sta María) 

 Casa reitoral. Lugar de Cabaleiro. Campañó 

 Casa reitoral. Lugar de Pazos. Marcón 
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Concello  Arquitectura civil 

 Casa reitoral. Lugar de Ponte Sampaio. Pontesampaio 

 Casa reitoral. Lugar de Pontecabras. Alba 

 Casa reitoral. Lugar de San Pedro. Tomeza 

 Casa reitoral. Lugar de Tilve. Cerponzóns 

 Chalet de Fontoira 

 Colexio Sagrado Corazón. Lugar de Praceres. Lourizán 

 Delegación de Facenda 

 Deputación Provincial 

 Edificio da Delegación de Educación da Xunta de Galicia 

 Edificio de Correos 

 Edificio de Facenda. CH 

 Edificio de vivendas na Avda. da Coruña nº 12 

 Edificio de vivendas na Praza de Calvo Sotelo nº 1 

 Edificio de vivendas na Praza de España nº 4 

 Edificio de vivendas na Praza de Frei Tomás de Sarria 

 Edificio de vivendas na rúa Arzobispo Malvar nº 49 

 Edificio de vivendas na rúa Benito Soto nº 29 

 Edificio de vivendas na rúa Gral. Martitegui nº 4 

 Edificio de vivendas na rúa Hnos. Nodales nº 34-46 

 Edificio de vivendas na rúa Joán Bautista de Andrade nº 21, 23 

 Edificio de vivendas na rúa Michelena nº 19 

 Edificio de vivendas na rúa Michelena nº 30. CH 

 Edificio de vivendas na rúa Riestra nº 2 

 Edificio de vivendas na rúa Santa Clara nº 18 

 Edificio de vivendas rúa Oliva/García Camba nº 5 

 Edificio Deputación Provincial 

 Edificio Gran Garaxe na rúa Benito Corbal nº 8 

 Edificios de vivendas na rúa Benito Corbal nº 40, 44, 46, 48 

 Edificios de vivendas na rúa Campo do Boi nº 11, 13, 15, 17 

 Edificios de vivendas na rúa García Camba nº 6, 8, 7, 9, 11 

 Edificios de vivendas na rúa Oliva nº 24, 7, 13, 19, 29, 31, 33 

 Edificios de vivendas na rúa Peregrina nº 2, 8, 10, 14, 16, 20 

 Edificios de vivendas na rúa Riestra nº 15, 17, 19, 21 

 Edificios de vivendas na rúa Salvador Moreno nº 4, 20 

 Edificios de vivendas na rúa Xan Guillermo nº 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 25 

 Edificios na Praza da Ferrería. CH 

 Escola de pescadores. Lugar de Praceres. Lourizán 

 Facultade de Belas Artes 

 Farmacia. Lugar de Porta do Sol. Lerez 

 Hospital de Leprosos rúa dos Peiraos 
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Concello  Arquitectura civil 

 Instituto Valle Inclán 

 Liceo Casino. CH 

 Local social recreativo. Lugar de Porta do Sol. Lerez 

 Palacete de Méndez Núñez. CH 

 Palco de Música da Alameda 

 Parador de Turismo ou Casa do Barón. CH 

 Praza de TorosDelegación provincial de Educación 

 Sanatorio Santa María 

 Santuario das Aparicións 

 Teatro Principal 

 Pazo de Bugallal ou da Parda. Lugar da Parda. Pontevedra( Virxe do Camiño) 

 Pazo de Castro Monteagudo (Museo Provincial). CH 

 
Pazo de Gandaron (Instituto de Investigacións Biolóxicas de Galicia) en A 
Carballeira. Salcedo 

 Pazo de García Flórez (Museo Provincial). CH 

 Pazo de Gondar. Lugar de Paxariñas. Xeve( Sta María) 

 Pazo de Lourizán. Lugar da Igrexa. Lourizán 

 Pazo de Miraflores. Lugar de Carramal. Salcedo 

 Pazo de Pedreira ou Mugartegui. CH 

 Pazo de Sáenz Díez 

 Calzada de Gándara de Arriba. Lugar da Gándara. Lérez 

Sanxenxo Casa da Barrosa 

 Casa da Maza 

 Casa da Porta do Conde 

 Casa reitoral de Bordóns 

 Casa reitoral de Dorrón 

 Casa reitoral de Nantes 

 Casa da Florida 

 Casa da Torre 

 Casa do Sear 

 Casa do Sineiro 

 Pazo de Bermúdez da Maza 

 Pazo de Miraflores 

 Pazo de Padriñán 

 Pazo de Quintáns 

 Pazo do Patiño 

 Pazo do Revel 

 Pazo dos Pardo 
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Concello  Arquitectura relixiosa 

Bueu  Cemiterio antigo no lugar de Valado. Bueu (San Martiño de fóra) 

  Cemiterio de Ermelo 

  Ermida de San Nomedio ou San Mamede en Bon de Arriba. Beluso 

  Igrexa de Beluso (parroquial de Santa María) 

  Igrexa de Bueu (parroquial de San Martiño) 

  Igrexa de Cela (parroquial de Sta María) 

  Igrexa de Ermelo (parroquial de Santiago) 

  Igrexa de Ermelo (parroquial de Santiago) 

  Calvario do adro da igrexa en O Valado. Bueu (San Martiño de fóra) 

 
Capela de Santa Ifigenia en A Carrasqueira. Bueu (San Martiño de 
fóra)

 Capela dos Santos Reis en Valado. Bueu (San Martiño de fóra) 

Marin Igrexa das Sete Espadas 

 Igrexa de Santa María do Poto 

 Igrexa parroquial de Nosa Señora do Carme 

 Igrexa parroquial de Santa María 

 Igrexa parroquial Nova 

Meaño Igrexa parroquial de San Martín de Padrenda 

 Igrexa parroquial de Santa Cristina 

 Igrexa parroquial de Santa Eulalia 

 Capela das Angustias 

Poio Centro parroquial do Divino Salvador en Porteliña. Poio (San 
Salvador) 

 Igrexa de Combarro (parroquial de San Roque) 

 Igrexa de Poio (parroquial de San Salvador) 

 Igrexa de Raxó (parroquial de San Gregorio) 

  Igrexa de Samieira (parroquial de Santa María) 

  Calvario da igrexa en Porteliña. Poio ( San Salvador) 

  Capela da Virxe da Renda en Xuviño. Combarro 

  Capela de San Martiño en San Martiño. Poio (San Xoán) 

  Capela de Santo Antonio de Padua en A Caeira. Poio (San Salvador) 

 Capela do Cemiterio de San Xoán en Convento. Poio (San Xoán) 

 Cruz en Convento. Poio (San Xoán)P 

Pontevedra Cemiterio de San Mauro. Lugar de San Mauro. Mourente 

 Cemiterio de San Pedro. Lugar de Cabaleiro. Campañó 

 Cemiterio de Santo Estevo. Lugar do igrexario. A Canicouva 

 Cemiterio de Sta María. Lugar da igrexa. Mourente 

 Convento xesuítas ou edificio Sarmiento. CH 
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Concello  Arquitectura relixiosa 

 Igrexa da Virxe Peregrina 

 
Igrexa de A Canicouva (parroquial de Santo Estevo). Lugar do 
igrexario 

 Igrexa de Alba (parroquial de Sta María). Lugar de Pontecabras 

 Igrexa de Campañó (parroquial de San Pedro). Lugar de Cabaleiro 

Sanxenxo Igrexa de Cerponzóns (parroquial de San Vicenzo ). Lugar de Tilve 

 
Igrexa de Lourizán (parroquial actual de Nosa Sra. dos Praceres). 
Lugar de Praceres 

 Igrexa de Lourizán (parroquial de Santo André). Lugar da Igrexa 

 Igrexa de Marcón (parroquial de San Miguel). Lugar de Pazos 

 Igrexa de Mourente (parroquial de Santa María). Lugar da Igrexa 

 
Igrexa de Pontesampaio (parroquial de Santa María ). Lugar de Ponte 
Sampaio 

 Igrexa de Salcedo (parroquial de San Martiño). Lugar da Igrexa 

 Igrexa de San Bartolomeu ou da Compañía. CH 

 Igrexa de Tomeza (parroquial de San Pedro). Lugar de San Pedro 

 
Igrexa de Verducido (parroquial de San Martiño). Lugar de 
Cobadáspera 

 Igrexa de Xeve (parroquial de Sta María). Lugar da Igrexa 

 Igrexa de Xeve (parroquial de Sto. André). Lugar de Filgueira 

 Igrexa e Convento de Santa Clara 

 Ruínas do Convento de Santo Domingo 

 Vía Crucis no adro da igrexa. Lugar de Filgueira. Xeve (Sto. André) 

 Capela da Divina Pastora. Lugar da Devesa. Alba 

 Capela da Peregrina 

 Capela de San Amaro. Lugar de San Mauro. Mourente 

 Capela de San Brais. Lugar de San Brais. Salcedo 

 Capela de San Caetano. Lugar de San Caetano. Alba 

 Capela de San Cibrán. Lugar de Monte de San Cibrán. Tomeza 

 Capela de San Mauro. Lugar de Cacheiro. A Canicouva 

 Capela de Sta Margarida. Lugar de Sta Margarida. Mourente 

 Capela e cruceiro de San Mauro. Lugar de San Mauro. Mourente 

 Capela e cruceiro de San Paio. Lugar do Freixo. Campañó 

 Cruz nunha casa. Lugar de Casalnovo. Lerez 

 Cruz no adro. Lugar de Pontecabras. Alba 

 Cruz nunha casa. Lugar da Santiña. Lerez 

Sanxenxo Igrexa parroquial de San Estevo 

 Igrexa parroquial de San Pedro 

 Igrexa parroquial de San Pedro 

 Igrexa parroquial de San Xes 

 Igrexa parroquial de San Xoán 

 Igrexa parroquial de Santa Eulalia 
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Concello  Arquitectura relixiosa 

 Igrexa parroquial de Santa María 

 Igrexa vella de San Xes 

 Capela de Nosa Señora da Lanzada 

 Capela de San Tomé 

 Capela de San Xoán 

 Capela de Santa Catalina 

 Capela do Pazo dos Pardo 

 Capela do Santo 

 Ermida de San Amaro 

 

 

Concello  Construccións tradicionais 

Bueu  Fonte de San Amedio en Bon darriba. Beluso 

  Fonte en Valado. Bueu (San Martiño de fóra) 

  Peto no lugar de Valado. Bueu (San Martiño de fóra) 

Marín  Palco de música

Poio  Miradoiro do Curro da Feira. Samieira

  Muíños (6) e fonte en Publicada. Samieira 

  Fonte de Río Mouro 

  Fonte de Santa Lucía en A Igrexa. Samieira 

  Fonte do mosteiro en Convento. Poio (San Xoán) 

  Fonte en Casal. Poio (San Xoán) 

 Fonte en Espedregada 

 Fonte en Espedregada 

 Fonte en Tarrío. Samieira 

 Fonte en Viñas. Poio (San Salvador) 

 Fonte na praza da Fonte. Combarro 

 Lavadoiro en Arís. Poio (San Xoán) 

 Lavadoiro no porto. Combarro 

 Peto en Chancelas. Combarro 

 Pombal en Aris 

 Muros da ría en Lourido. Poio (San Salvador) 

 Poboado xitano en de A Caeira. Poio (San Salvador) 

Pontevedra Muíño do Coto 

 Muíño e presa de Cabanas 

 Muíño na rúa Salvador Moreno nº 17 

  Muíño. Lugar de Rego Castrove. Campañó 

  Muíños de Bordel. Lugar de Bordel. Verducido 
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Concello  Construccións tradicionais 

  Muiños de Fontáns. Lugar de Fontáns. Xeve (Santa María) 

  Muíños do río Ullo. Pontesampaio 

  Fonte da Santiña. Lugar da Santiña. Lérez 

 Fonte-lavadoiro. Lugar da Devesa. Alba 

 Fonte-lavadoiro. Lugar de Freixo. Campañó 

Pontevedra Illa de Menda ou de Medal. Lugar de Vao. Pontesampaio 

 Lavadoiro e cruceiro. Lugar da Carballeira. Salcedo 

 Lavadoiro. Lugar de Acevedo. Pontesampaio 

 Lavadoiro. Lugar de Bordel. Berducido 

 Lavadoiro. Lugar de Ponte Sampaio. Pontesampaio 

 Ponte da Condesa. Lugar de Carballeira. Salcedo 

 Ponte da Pontenova. Lugar de Piñeiro. Pontesampaio 

 Ponte de Chan. Pontesampaio 

 Ponte de ferro do ferrocarril. Arcade-Ponte Sampaio 

Sanxenxo Ponte do Burgo. CH 

 Ponte do Couto 

 Ponte medieval. Pontesampaio 

 Ponte Sampaio. Arcade-Ponte Sampaio 

 Ponte. Lugar de Couso. Xeve (Santa María) 

 Ponte. Lugar de Couso. Xeve (Santa María) 

Sanxenxo Conxunto etnográfico de Carballal 

 

 

Concello  Cruceiros 

Bueu  Cruceiro de Rúa Nova en Chan de Piñeiro. Beluso 

  Cruceiro de San Amedio en Bon de Riba. Beluso 

  Cruceiro en A Rosa. Beluso 

Meaño  Cruceiro da encrucillada. Altamira de Abaixo

  Cruceiro da encrucillada. Vista Alegre

  Cruceiro de Dadín 

Poio  Cruceiro da Capela da Virxe da Renda en Xuviño. Combarro 

  Cruceiro da capela de San Martiño. Poio (San Xoán) 

  Cruceiro da igrexa de Samieira 

  Cruceiro da igrexa de San Roque. Combarro 

 Cruceiro da igrexa en Convento. Poio (San Xoán) 

 Cruceiro da Praza en Arén. Samieira 

 Cruceiro de Abaixo en Campelo. Poio (San Xoán) 

 Cruceiro de Castiñeira en Arén. Samieira 
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Concello  Cruceiros 

 Cruceiro de Orgo do Monte 

 Cruceiro do cemiterio de San Xoán en Convento. Poio (San Xoán) 

 Cruceiro do Mosteiro na alameda en Convento. Poio (San Xoán) 

 Cruceiro do Pazo en Arén. Samieira 

 Cruceiro en Albar. Poio (San Xoán) 

 Cruceiro en Arís. Poio (San Xoán) 

 Cruceiro en A Barca I. Poio (San Salvador) 

 Cruceiro en A Barca II. Poio (San Salvador) 

 Cruceiro en Alvar 

 Cruceiro en Arén. Samieira 

  Cruceiro en Campelo. Poio (San Xoán) 

  Cruceiro en Casalvito II. Combarro 

  Cruceiro en Casalvito. Poio (San Xoán) 

  Cruceiro en Chancelas. Combarro 

  Cruceiro en Fontenla. Poio (San Xoán) 

 Cruceiro en Fragamoreira. Poio (San Xoán) 

 Cruceiro en Liñares. Poio (San Xoán) 

 Cruceiro en Orgo do Monte. Poio (San Xoán) 

 Cruceiro en Publicada. Samieira 

 Cruceiro en Pumar. Samieira 

 Cruceiro en San Martiño. Poio (San Xoán) 

 Cruceiro en Sineiro I. Poio (San Salvador) 

 Cruceiro en Sineiro II. Poio (San Salvador) 

 Cruceiro en Tarrío I. Samieira 

 Cruceiro en Tarrío II. Samieira 

 Cruceiro en Tarrío III. Samieira 

 Cruceiro en Ucha de Arriba. Poio (San Xoán) 

 Cruceiro en Vilariño 

 Cruceiro fronte á biblioteca en Combarro 

 Cruceiro na Igrexa. Raxó 

 Cruceiro na Igrexa. Samieira 

 Cruceiro na praza da Fonte. Combarro 

 Cruceiro na rúa San Roque I. Combarro 

 Cruceiro na rúa San Roque II. Combarro 

 Cruceiro nun patio do mosteiro en Convento. Poio (San Xoán) 

 Cruceiro-peto en Sineiro. Poio ( San Salvador) 

Pontevedra Cruceiro da Alameda. Lugar da igrexa. Mourente 

 
Cruceiro da capela de San Cibrán. Lugar de Monte de San Cibrán. 
Tomeza 

 Cruceiro da igrexa. Lugar da Igrexa. Salcedo 
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Concello  Cruceiros 

 Cruceiro da igrexa. Lugar de Pazos. Marcón 

 Cruceiro da Praza da Leña. CH 

 Cruceiro da Praza do Cruceiro. CH 

 Cruceiro das cinco rúas. CH 

 Cruceiro de Cabaleiro Igresario. Lugar de Cabaleiro. Campañó 

 Cruceiro de San Xosé 

 Cruceiro de Santo Domingo 

 Cruceiro do adro de Santa María. CH 

 Cruceiro do cemiterio de San Pedro. Lugar de Cabaleiro. Campañó 

 Cruceiro do Instituto Politécnico 

 Cruceiro na casa da Tranca. Lugar do Castelo.Lerez 

 
Cruceiro o pé da casa reitoral. Lugar de Ponte Sampaio. 
Pontesampaio 

 
Cruceiro perto da finca de Bella vista. Lugar de Ponte Sampaio. 
Ponte Sampaio 

 Cruceiro. Lugar da Igrexa. Xeve 

 Cruceiro. Lugar de Casas Novas. Mourente 

 Cruceiro. Lugar de Gatomorto. Xeve 

 Cruceiro. Lugar de Pazos. Mourente 

 Cruceiro. Lugar da Devesa. Alba 

 Cruceiro. Lugar de Carramal. Salcedo 

 Cruceiro. Lugar de Casaldemendo. Campañó 

 Cruceiro. Lugar de Casalnovo. Lérez 

 Cruceiro. Lugar de Couso. Lérez 

 Cruceiro. Lugar de Couso. Xeve (Santa María) 

 Cruceiro. Lugar de Couso. Xeve (Santo André) 

 Cruceiro. Lugar de Ferreiros. Campañó 

 Cruceiro. Lugar de Pazos. Marcón 

 Cruceiro. Lugar de Ponte Sampaio. Pontesampaio 

 Cruceiro. Lugar de Vilar de Matos. Salcedo 

 Cruceiro. Lugar do Castelo. Lérez 

 Cruceiro. Lugar do Cruceiro. Lérez 

 Cruceiro. Lugar do Outeiriño. Verducido 

Sanxenxo Cruceiro da Barrosa 

 Cruceiro da Bouciña 

 Cruceiro da Bouza 

 Cruceiro da Capela de Portonovo 

 Cruceiro da Capela de San Xoán de Aios 

 Cruceiro da Carreira 

 Cruceiro da Costiña 1 

 Cruceiro da Costiña 2 
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Concello  Cruceiros 

 Cruceiro da igrexa de Vilalonga 

 Cruceiro da Lamela 

 Cruceiro da Palma 

 Cruceiro da Plazoleta Francisco Trelles 

 Cruceiro da Praza de Compostela 

 Cruceiro da Praza de Pontevedra 

 Cruceiro da Regata 

 Cruceiro da rúa Cervantes 

 Cruceiro da Salgueira 

 Cruceiro das Infestas 

 Cruceiro das Quintas 

 Cruceiro de A Lanzada 

 Cruceiro de Aios 

 Cruceiro de Altín 

 Cruceiro de Arnosa 

 Cruceiro de Barreiro 

 Cruceiro de Buezas 

 Cruceiro de Carballo 

 Cruceiro de Contumil 

 Cruceiro de Dorrón 

 Cruceiro de Fontoira 

 Cruceiro de Forxán 

 Cruceiro de Gondar de Abaixo 

 Cruceiro de Montefaro 

 Cruceiro de Nantes 

 Cruceiro de Padriñán 

 Cruceiro de S. Estevo de Noalla 

 Cruceiro de Seixal 

 Cruceiro de Soutullo 

 Cruceiro de Tombelo 

 Cruceiro de Vinquiño 

 Cruceiro de Xesteiriña  

 Cruceiro de Xesteiriña 2 

 Cruceiro do camiño de Barbeito 

 Cruceiro do Catadoiro 

 Cruceiro do parque 

 Cruceiro do Pedroño 

 Cruceiro do Santo 
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Concello  Hórreos 

Sanxenxo  Hórreo 1 de Aldariz 

  Hórreo 1 de Carballal 

  Hórreo 1 de Casal 

  Hórreo 1 de Dorrón 

  Hórreo 1 de Gandra

  Hórreo 1 de Noalla 

  Hórreo 1 de Outeiro 

  Hórreo 1 de Portonovo (rúa do Progreso) 

  Hórreo 1 de Revolta 

  Hórreo 1 de Tombelo 

 Hórreo 2 da Costiña 

 Hórreo 2 de Besadoiros 

 Hórreo 2 de Carballal 

 Hórreo 2 de Catadoiro 

 Hórreo 2 de Dorrón 

 Hórreo 2 de Espiñeira 

 Hórreo 2 de Gandra 

 Hórreo 2 de Igrexario 

 Hórreo 2 de Noalla 

 Hórreo 2 de Pedrouzos 

 Hórreo 2 de Portonovo (rúa de San Roque) 

 Hórreo 2 de Torre 

 Hórreo 2 do Revel 

 Hórreo 3 de Cachada 

  Hórreo 3 de Carballal 

  Hórreo 3 de Freixo 

  Hórreo 4 de Aldariz 

  Hórreo 4 de Freixo 

  Hórreo 4 de Mourelos 

 Hórreo 5 de Fontoiro 

 Hórreo 5 de Sear 

 Hórreo 6 de Fontoira 

 Hórreo de Lagarei 

 Hórreo de Miraflores 

 Hórreo do Revel 
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Concello  Hórreos 

Meaño  Muíño da Chanca 

Poio 

 
Muíño 

  Muíño 

  Muíño 

  Muíño de Casal

Sanxenxo  Muíño da Casa do Conde

  Muíño da Costa 

  Muíño da Pasaxe 

  Muíño de Barbeito 

  Muíño de Barreiro 

 Muíño de Bimbieiro 

 Muíño de Felipe 

 Muíño de Gumersindo 

 Muiño de Nobello 

 Muíño de Outeiro  

 Muíño de Peritos 

 Muíño de Quintáns 

 Muíño de Rial 

 

 

Concello  Xardíns e zonas verdes 

Pontevedra  Alameda e Xardíns de Vicenti 

  Alameda. Lugar de Filgueira. Xeve (Santo André) 
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10. CONCLUSIÓNS	
 

A Ría de Pontevedra é a área costeira de Galicia que posúe unha maior concentración 

de portos por Km2, arredor dos que historicamente a poboación formou pequenas vilas 

e unha malla extensa de hábitat disperso. 

Constitúe  unha  das  zonas  demograficamente  máis  novas  e  dinámicas  de  Galicia, 

mantendo un saldo vexetativo equilibrado e un saldo migratorio positivo. 

A economía da Ría de Pontevedra  susténtase en  tres piares básicos: a economía de 

servizos que  impera no  fondo occidental  (a  cidade de Pontevedra e o  seu  continuo 

urbano),  as  actividades  orientadas  ao  mar  ‐pesqueiras,  marisqueiras  e  portuarias‐ 

dominantes na marxe sur (Marín e Bueu), e o turismo e a construción residencial que 

caracterizan á marxe norte (Sanxenxo). Poio combina as tres orientacións e exemplifica 

quizais mellor que ningún outro concello o carácter do GALP. Na parte orientada á Ría 

de Arousa Meaño destaca polo importante peso da industria 

A área ten unha das rendas por habitante máis altas de todo o litoral galego , e tamén 

das máis desigualmente distribuída, con Pontevedra, Poio e Sanxenxo moi por riba do 

resto  de  concellos.  No  que  atinxe  ao  PIB  por  habitante  segue  a  ser  destacada  a 

importancia de Pontevedra e Sanxenxo. 

O sector pesqueiro acada aquí unha relevancia media. Encanto a emprego posúe 3 veces 

menos que a Arousa e 2 veces menos que Vigo. En cambio, no que atinxe á acuicultura 

mariña (bateas, marisqueo) sería a segunda, só por detrás da Arousa. A destrución de 

emprego no sector durante a recesión acadou as mesmas cotas que na meirande parte 

do  litoral galego, arredor dun 25%, e foi máis  intensa nos concellos de Bueu e, sobre 

todo, Marín. Onde máis se nota a diferenza e a distancia  respecto ás Rías de Vigo e 

Arousa é na facturación das lonxas, onde estaría por baixo dos seus valores.  

O  mercado  laboral  caracterízase  pola  imposibilidade  de  absorber  o  crecemento  da 

poboación  activa,  razón pola  cal o paro  aumentou en maior medida do que  caeu o 

emprego. Ademais, o GALP Ría de Pontevedra é a zona costeira onde máis dificultades 

encontran á hora de atopar un emprego as persoas con estudos universitarios, xa que a 

contratación  se  concentra  nas  persoas  con  formación  primaria  ou  sen  estudos. 

Proliferan ademais os contratos eventuais por circunstancias da produción sobre outros 

tipos máis estables. 
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O  turismo acada nesta área o máximo nivel de desenvolvemento de  toda Galicia. A 

planta hoteleira alcanza aquí a maior  relevancia  sobre outro  tipo de aloxamentos, e 

aínda que a oferta se orienta ao turismo de sol e praia e ao turismo interno (coa adición 

significativa de cidadáns portugueses), logrou sortear a crise económica cunha caída de 

viaxeiros sensiblemente inferior á das rías de Arousa ou Vigo (‐10% fronte a ‐25%), aínda 

que descendeu a estadía media (de 3 a 2,5 días, e en calquera caso. tendo os valores 

máis altos de Galicia).  

A  dotación  de  infraestruturas  de  comunicación  no  ámbito  do GALP  é media‐alta. A 

conexión da marxe norte con Pontevedra  faise obrigatoriamente mediante un  rodeo 

pola autoestrada do Salnés, dadas as condicións de orografía e densidade poboacional 

da  zona. A principal carencia é a conexión do Eixo Atlántico por unha vía de alta de 

capacidade  libre de peaxe, que partindo do  super‐nó do Curro  (Barro) chegue até O 

Porriño  circunvalando  a  cidade  de  Pontevedra  polo  interior.  A  construción  desta 

autoestrada aínda está en fase de proxecto e tardará algúns anos en facerse realidade. 
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1. ÁMBITOS DE DIAGNÓSTICO, METODOLOXÍA E FONTES DE 

INFORMACIÓN. 
 

1.1. Ámbitos de diagnóstico. 
 

Na análise da zona costeira realizada no capítulo anterior definíronse os ámbitos de 

diagnóstico nos que se centrou a descrición do territorio, referidos basicamente a 

indicadores socioeconómicos e de benestar. A delimitación temporal referirase á 

comparación co período anterior dos fondos europeos, por iso, á hora de aplicar 

análises temporais de evolución de parámetros o horizonte de comparación será o 

inicio e fin do período anterior dos fondos comunitarios: 2007 – 2014 ( ou último ano 

con datos dispoñibles).  

Os ámbitos estudados e que servirán de referencia para a análise diagnóstica, se 

corresponden, en termos espaciais, cos seguintes aspectos:  

 Caracterización do espazo.  

En relación ao ámbito territorial ten especial interese coñecer a cohesión do 

territorio a partir da unidades administrativas e de xestión – tanto terrestres 

como marítimas que o compoñen- e as vías de comunicación que o articulan.  

 Poboación.  

A partir da análise demográfica do territorio se coñecen aspectos relativos ao 

seu dinamismo e mobilidade. 

 Aspectos socioeconómicos.  

Analízanse aspectos relativos á renda dispoñible e o PIB; tamén a cobertura dos 

servizos básicos á poboación: educación e sanidade, con especial atención ao 

nivel de estudos e, fundamentalmente, todos os aspectos relativos ao mercado 

laboral: poboación activa e desemprego, tipoloxía das contratacións en función 

da actividade e a súa distribución territorial, os tipos de actividades económicas 

de maior raigame no territorio e o peso específico de cada unha delas.  

Resulta interesante coñecer a tipoloxía do tecido empresarial e a súa relación 

coa creación de emprego.  
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 Aspectos socioeconómicos.  

Analízanse aspectos relativos á renda dispoñible e o PIB; tamén a cobertura dos 

servizos básicos á poboación: educación e sanidade, con especial atención ao 

nivel de estudos e, fundamentalmente, todos os aspectos relativos ao mercado 

laboral: poboación activa e desemprego, tipoloxía das contratacións en función 

da actividade e a súa distribución territorial, os tipos de actividades económicas 

de maior raigame no territorio e o peso específico de cada unha delas.  

Resulta interesante coñecer a tipoloxía do tecido empresarial e a súa relación 

coa creación de emprego.  

 Sector pesqueiro 

A caracterización da flota e o marisqueo así como todas as actividades 

derivadas da pesca, entendida en sentido amplo – pesca, marisqueo e 

acuicultura – incluídas a comercialización e a transformación é fundamental 

para poder realizar unha estratexia fundamentada neste sector.  

 Outros sectores económicos estratéxicos: o turismo. 

O sector servizos aínda que conta cunha definición moi ampla fundaméntase no 

comercio e nas actividades de restauración  e hostalería. Este sector ten no 

territorio un peso específico moi forte e a súa concorrencia serve para garantir 

a incorporación ao programa dunha actividade que pode resultar 

complementaria e contribuír á diversificación do sector pesqueiro. A súa 

influencia tamén na comercialización do produto da pesca local é moi forte e 

debe contribuír á necesaria posta en valor do produto.  

 Patrimonio medio ambiental 

A preocupación pola situación ambiental da Ría de Pontevedra é un dos feitos 

máis relevantes do territorio, especialmente, para o sector pesqueiro e, en 

concreto para o marisqueo. As augas da ría non supoñen un medio illado senón 

en constante relación co ámbito terrestre a través de ríos e regatos: entender o 

ecosistema río – ría como un todo é un aspecto fundamental que se incorpora 

á estratexia.  

Por outra banda, no que respecta á pesca extractiva, existen lugares de 

importancia estratéxica no interior da ría máis sen dúbida, o entorno do parque 

nacional das Illas Atlánticas é unha das zonas de maior importancia para a 
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pesca. O seu respecto determina e xestión axeitada e a pervivencia do recurso 

da pesca de baixura.  

Ao mesmo tempo o patrimonio medio ambiental é fonte de atractivo para o 

territorio: existen espazos naturais con alto valor de conservación que poden 

seren aproveitados como recurso turístico como son ás zonas de invernada de 

aves acuáticas.  

 Patrimonio cultural.  

Ademais dos recursos patrimoniais ao uso – arqueoloxía, conxuntos históricos, 

arquitectura civil e relixiosa – deben explorarse os recursos propios da cultura 

mariñeira e pesqueira da zona como punto de referencia para potenciar o 

sector pesqueiro.  

Os vestixios culturais derivados da actividade cubren todas as etapas culturais 

posibles dende a romanización ata os nosos días: salgas, telleiras, embarcacións 

tradicionais e un importante patrimonio cultural inmaterial perviven na zona 

costeira.  

 Programas ou actuacións de carácter estratéxico.  

Unha reclamación estratéxica para o territorio é a consecución do saneamento 

da Ría. Existe un programa posto en marcha por Augas de Galicia neste sentido 

que debe axudar á rexeneración da Ría de Pontevedra. 

En menor medida, a reclamación da aplicación da caducidade da concesión de 

ENCE é tamén unha postura consolidada no territorio aínda que tamén existe 

quen pensa que debe manterse en defensa dos postos de traballo. 

 

De todos eles, para a súa integración na análise DAFO, considéranse os seguintes 

ámbitos prioritarios:  

 Sector pesqueiro 

 Economía da zona costeira e turismo.  

 MEDIO AMBIENTE E PATRIMONIO – RECURSOS DO TERRITORIO 
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1.2. Metodoloxía. 

1.2.1.  Resumo da metodoloxía empregada. 

O proceso de elaboración da análise diagnóstica caracterizouse por integrar diferentes 
técnicas de investigación social: 

 a metodoloxía de investigación cuantitativa, orientada á análise de información 
mediante a descrición dunha realidade concreta e baseada en información 
secundaria. 

 a metodoloxía de investigación cualitativa, orientada a recoller as concepcións, 
opinións e visións da zona costeira, mediante un exercicio de análise e reflexión. 

 as metodoloxías participativas, orientadas á conformación de dinámicas que 
integren a perspectiva da cidadanía e a perspectiva técnica na valoración dos 
resultados e a diagnose da situación actual do territorio e do Grupo de Acción 
Costeira.  

 
Un complemento necesario das metodoloxías que implican participación de axentes 
sociais é a divulgación a través un plan de comunicación das actuacións e obxectivos do 
traballo a realizar.  
 
O proceso de traballo estrutúrase nas seguintes fases:  

1. posta en marcha do proceso e difusión aos axentes sociais. 
2. Análise da información secundaria. . 
3. Talleres de metodoloxía participativa 
4. Redacción da análise diagnóstica do territorio integrando todos os 

coñecementos.  
 
Posteriormente, comezouse o traballo de definición da estratexia propiamente dita que 

se desenvolve a partir do coñecemento adquirido do territorio. De novo, este proceso 

implica o emprego dunha dobre vertente metodolóxica que se concreta na aplicación 

de: 

 a metodoloxía de investigación cualitativa, orientada a recoller as concepcións, 

opinión e visións da zona costeira. 

 as metodoloxías participativas, orientadas á conformación de dinámicas que 

integren a perspectiva da cidadanía e a perspectiva técnica na valoración dos 

resultados e a diagnose e na proposta estratéxica de actuación.  

 

Cada unha destas metodoloxías leva ao desenvolvemento dun plan de comunicación e 
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dun plan de participación, respectivamente.  

A participación diferencia entre os espazos de participación – talleres  e foro -  e os 

órganos de apoio e asesoramento: a comisión de seguimento e a comisión técnica. O 

Plan de Comunicación pretende reforzar o proceso de elaboración da Estratexia, 

mellorando a súa difusión e visibilidade no territorio, e contribuíndo ao 

enriquecemento da participación. 

 

3.1.2.2. Obxectivos da metodoloxía. 

Os obxectivos metodolóxicos perseguidos foron os seguintes: 

1. Elaborar un documento que recolla a situación do ámbito territorial e a visión 

que os diferentes axentes sociais teñen da zona costeira na actualidade, en 

relación a como estaba o territorio cando se constituíu GAC. 

2. Garantir o empoderamento de entidades e a sociedade civil, de cara a sentar as 

bases para a realización dunha intervención participativa, que oriente a 

elaboración dun futuro marco de desenvolvemento sostible desta zona 

pesqueira. 

3. Consolidar grupos de traballo estables que poidan participar tanto na diagnose 

coma posteriormente en procesos de novas candidaturas a entidades xestoras 

do FEMP e na definición de estratexias de desenvolvemento pesqueiro da zona. 

4. Integrar no proceso a persoal técnico dos diferentes municipios da zona, 

contando coa súa visión e perspectiva técnica. 

5. Procurar a colaboración do tecido de entidades socias do GAC e doutras 

entidades ao marxe do mesmo. 

 

 

Para dar cumprimento a estes obxectivos do diagnóstico seguiuse unha triangulación 

metodolóxica a través das seguintes técnicas de investigación social: 

 a metodoloxía de investigación cuantitativa, orientada á análise de información 

mediante a descrición dunha realidade concreta e baseada en información 

secundaria. 
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 a metodoloxía de investigación cualitativa, orientada a recoller as concepcións, 

opinións e visións da zona costeira, mediante un exercicio de análise e reflexión. 

 as metodoloxías participativas, orientadas á conformación de dinámicas que 

integren a perspectiva da cidadanía e a perspectiva técnica na valoración dos 

resultados e a diagnose da situación actual do territorio – o definido para o 

vindeiro período -  e do propio Grupo de Acción Costeira.   

3.1.2.3. Fases metodolóxicas. 

O proceso de análise diagnóstica seguiuse, como xa se comentou, en dous momentos e 

con obxectivos distintos: a concepción da candidatura na que se afondou na análise 

diagnóstica propiamente dita do territorio, co obxectivo de determinar un 

coñecemento profundo do mesmo e orientado ao seu desenvolvemento, e a 

elaboración da estratexia, que tiña coma obxectivo xerar as liñas de actuación cara ao 

futuro. En cada un deles, coas consideracións previas, o proceso de traballo 

estruturouse nas seguintes fases: 

Elaboración da candidatura a GALP: 

Fase 1. Presentación da metodoloxía e obxectivos 

O principal obxectivo desta fase consistiu en dar a coñecer con detalle o proceso e 

planificar os diferentes pasos a desenvolver. Antes de comezar os traballos coordinouse 

conxuntamente cos responsables do GAC:  

 Aclaración dos obxectivos que se pretenden co proceso. 

 Presentación da metodoloxía de traballo. 

 Aprobación do cronograma de traballo. 

 Determinación dos protocolos e elementos de comunicación con axentes. 

 Determinación de espazos e medios para a realización de traballos de campo. 

Ademais, houbo diferentes reunións dos órganos sociais. Todo o proceso foi informado, 

consultado e aprobado nos órganos sociais do GAC, tanto a nivel de Asemblea, coma 

de Xunta Directiva. Estas reunións pretenderon reforzar tamén a participación do maior 

número de asociados nos diferentes espazos habilitados no proceso de traballo. 
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Fase 2. Análise de información de carácter secundario. 

O principal obxectivo desta fase radicaba en realizar unha aproximación diagnóstica da 

situación actual do grupo e do territorio, en relación a como estaba o mesmo na súa 

constitución. É por isto que se realizará unha análise comparada, tendo como referente 

o momento no que se constitúe o mesmo e o momento no que nos atopamos na 

actualidade. 

Esta fase arrancou coa recollida, análise e sistematización de datos de carácter 

secundario sobre o territorio. A análise destes datos comprendeu a revisión de 

indicadores de diferentes ámbitos, tendo unha especial sensibilidade coa evolución do 

sector pesqueiro. Empregáronse fontes de información principalmente de carácter 

estatístico, así como calquera publicación ou información accesible por diferentes 

medios. Para unha relación exhaustiva da mesma pode consultarse o capítulo de 

bibliografía ou fontes de información. 

 

Fase 3. Traballos de campo: dimensión participativa. 

O principal obxectivo desta fase radicou na incorporación da opinión de axentes ao 

proceso, mediante a utilización de diferentes técnicas de análise de carácter cualitativo 

e participativo. Esta fase concentrou a recollida, análise e sistematización de datos de 

carácter primario, dende unha vertente diagnóstica e unha propositiva. A parte 

diagnóstica complementou a información de carácter secundario, traballada na fase 

anterior. A parte propositiva centrouse en establecer as principais potencialidades do 

territorio, de cara a abordar un novo marco de financiamento, sintetizando propostas 

de mellora en base aos traballos desenvoltos na implementación do Eixe IV do FEP. 

Para isto, utilizaronse diferentes técnicas e metodoloxías, co obxectivo de que os 

informantes clave poideran achegar, dende a súa experiencia e coñecemento, unha 

perspectiva cualificada respecto das cuestións analizadas. As principais técnicas 

empregados foron: 

1. Contactos persoais 

Realizáronse entrevistas persoais con diferentes axentes do territorio co 

obxectivo de divulgar o traballo que se estaba desenvolvendo, ao tempo que se 

tentou favorecer a súa participación no proceso de participación. As entrevistas 

e contactos foron de carácter telefónico ou por medio de correo electrónico. 

2. Grupos de discusión 
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Un dos obxectivos deste proceso de traballo era o de captar información de 

axentes externos aos GAC, co obxectivo de afondar en problemáticas territoriais 

que poden afectar ao traballo desenvolto por este, ou ben a futuribles liñas de 

traballo. Cumpría ter unha visión de territorio que excedera dos propios axentes 

que estiveron involucrados directamente na implementación do citado eixe IV 

do FEP. Esta é unha maneira tamén de incorporar unha visión externa, de como 

ven o grupo como axente dinamizador do ámbito local. 

Realizáronse dous grupos de discusión formados por mulleres e mocidade, co 

obxectivo de ter unha visión transversal da situación do territorio e da súa 

perspectiva de futuro. O seu perfil foi heteroxéneo en función do lugar de 

procedencia. O perfil social foi de persoas con diferentes niveis de estudos e 

situación laboral. 

3. Técnica Delphi 

Para integrar unha opinión experta realizouse un cuestionario Delphi  a un perfil 

determinado de axentes locais: prioritariamente axentes de desenvolvemento 

local, axentes de emprego, técnicos locais de diferentes áreas, expertos 

coñecedores do territorio, centros de investigación e formación, historiadores, 

etc. Este cuestionario realizouse en dúas voltas, afondando nos citados 

obxectivos do diagnóstico.  

Esta técnica consiste na conformación dun grupo de persoas “expertas”, na 

cuestión que se pretende abordar. Estas persoas comprométense a fornecer o 

proceso coa súa opinión, mediante a cobertura dun cuestionario a dobre volta. 

Deste xeito pódense contrastar as achegas entre os diferentes participantes no 

proceso. 

4. Talleres participativos.  

Realizáronse dous e foron abertos á cidadanía. O obxectivo central destes 

talleres consistiu na realización dunha análise e valoración dos resultados 

obtidos coa xestión do FEP. Ao mesmo tempo, aproveitouse o traballo para 

efectuar un diagnóstico sobre a situación actual da zona e definir as súas 

prioridades para favorecer e mellorar e empoderamento das entidades do 

territorio. Estes espazos favoreceron a integración e participación conxunta de 

diferentes perfís de entidades (sectores público, pesqueiro, económico, social) e 

a sociedade civil no seu conxunto. A metodoloxía de traballo destes espazos 

caracterizouse por fomentar a participación activa de todas as persoas 



 

 

 

11 

 

 

Estratexia 2015-2020. GAC Ría de Pontevedra 

11 

participantes, mediante a formación en pequenos grupos de traballo en posta 

en común en plenario. 

Paralelamente a este proceso reforzouse a presenza en redes sociais, sobre 

todo a través de facebook e na web onde se publicou información sobre os 

espazos de participación, realizándose consultas online. Tamén se tivo presenza 

en medios de prensa local aos que se remitiu puntual información de todos os 

ámbitos de participación xerados.  

 

O detalle de cada un destes ámbitos de participación achégase no apartado  que trata  

a participación (07. Plan de participación). 

 

Elaboración da EDLP: 

Neste novo proceso desenvolveuse unha dobre vertente metodolóxica que se concreta 

na aplicación de: 

 a metodoloxía de investigación cualitativa, orientada a recoller as concepcións, 

opinión e visións da zona costeira. 

 as metodoloxías participativas, orientadas á conformación de dinámicas que 

integren a perspectiva da cidadanía e a perspectiva técnica na valoración dos 

resultados e a diagnose e na proposta estratéxica de actuación.  

Cada unha delas leva ao desenvolvemento dun plan de comunicación e dun plan de 

participación, respectivamente. Ambos son desenvolvidos en cada un dos apartados 

respectivos da EDLp no que a fase de deseño da estratexia se refire, e nesta apartado 

se recollen os principios metodolóxicos. 

 

Plan de participación.  

Dentro do Plan de participación diferenciamos entre os espazos de participación e os 

órganos de apoio e asesoramento. Entre os primeiros destacan as mesas sectoriais de 

traballo e o Foro, que son o cerne do proceso. Entre os segundos figuran a Comisión de 

Seguimento e a Comisión Técnica e Institucional. 

 

Talleres participativos  
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Os talleres son espazos de traballo onde se agrupan e integran os intereses do 

conxunto de sectores que participan no proceso. A proposta de talleres artéllase en 

función dos principais ámbitos de análise que se establecen no diagnóstico. Decidiuse 

seguir un proceso de convocatoria no que se integrou a todos os axentes realizando no 

mesmo espazo e no mesmo tempo diferentes mesas temáticas de reunión entre as que 

podían moverse as persoas. Así un membro do sector pesqueiro podía participar na 

discusión do seu grupo principal de intereses mais tamén podía moverse cara outra 

mesa sectorial e participar noutro debate paralelo. E así todos os participantes. 

Dentro de cada un dos talleres xeráronse as seguintes mesas de debate:  

 Mesa do sector pesqueiro. Discutirá sobre aspectos relativos a confrarías, 

entidades asociativas, representativas e empresariais do sector. Tamén aquelas 

entidades de natureza técnica, formativa, de investigación, de iniciativas 

empresariais relacionadas co crecemento azul, etc. en actividades relacionadas 

co ámbito mariño ou pesqueiro. 

 Mesa do ámbito económico, en especial do turismo. Tendo en conta o papel 

que o turismo xoga na diversificación da actividade pesqueira e na dinamización 

das economías das zonas costeiras, está mesa agruparía a entidades deste 

sector, así como a outras entidades doutros sectores económicos como poden 

ser o comercio, a artesanía,... o tecido económico local en xeral. 

 Mesa do aproveitamento do potencial de recursos e patrimonio da zona 

costeira. Os recursos ambientais e patrimoniais das zonas costeiras son a base 

sobre a que se susbstenta o traballo doutros sectores. O traballo con entidades 

que defenden ou promoven a conservación e o aproveitamento destes 

elementos é fundamental, de cara a garantir a sustentabilidade social e 

ambiental da proposta. 

 

No proceso seguido a integración entre sectores foi total cunha participación 

transversal entres os axentes sociais do diferentes sectores e as áreas temáticas.   

No proceso participativo desenvolvéronse dúas reunións. Nun primeiro momento, e 

tras a información detallada sobre a análise diagnóstica da zona costeira, traballaríase a 

proposta estratéxica de actuación formulando os seus obxectivos xerais e específicos, 

así como, as liñas de acción que se desenvolverían. Nunha segunda reunión, 

afondaríase no establecemento das medidas de acción concretas, pechando así o 
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esquema de contidos do Plan de Acción. 

Toda a información producida estaría integrada no traballo do conxunto das mesas, co 

obxectivo de coordinar a proposta, reforzar a súa coherencia e complementariedade, 

evitando por tanto a duplicidade de propostas. Para a celebración das reunións, 

previamente as persoas e entidades participantes contarían coa información e datos 

pertinentes para a súa análise. 

 

Foro plenario 

O Foro constituiría o espazo de apertura do proceso a entidades, cidadanía e medios 

de comunicación da zona costeira. Constituiríase como un espazo de carácter 

institucional, no que se reforzaría a presenza e o papel de entidades locais, das 

diferentes administracións, entidades da zona, tanto pesqueiras como doutra índole, 

etc. 

O Foro culminaría o plan de participación do proceso, presentando o documento da 

Estratexia de Desenvolvemento da zona pesqueira. Ao mesmo tempo, sería un 

elemento de reforzo da difusión e de comunicación da estratexia no territorio. 

 

 

Comisión de  seguimento 

A Comisión de seguimento é o órgano encargado da supervisión, coordinación e 

control do proceso, en relación a diferentes aspectos (pasos do proceso, elementos do 

plan de comunicación, contidos das propostas e traballo das mesas, ou outras funcións 

que se lle poidan atribuír). Foi nomeada pola Xunta Directiva coa responsabilidade, 

delegada da Asemblea Xeral, de aprobación da Estratexia. A súa constitución integra a 

todos os membros da Xunta Directiva do GAC e mais a un representante do Concello de 

Pontevedra e un representante do Concello de Meaño.  

Participa tamén a xerencia en funcións de secretariado e convócase á mesma ao 

persoal dos equipos técnicos que colabora coa xerencia na redacción da estratexia.  

A Comisión reuniríase en tres ocasións, con carácter posterior á celebración das mesas 

sectoriais e previo ao foro final.  
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Comisión técnica e institucional – Grupo Antena.  

A Comisión técnica e institucional tería como principal función a de valorar a 

idoneidade e viabilidade das propostas que se realizasen, co obxectivo de que a 

proposta estratéxica de actuación, sexa realista e se adapte ás condicións da zona 

costeira (limitacións normativas, existencia doutros plans ou ferramentas que xa 

aborden as propostas, evitar a duplicidade de iniciativas,...). 

Esta Comisión estaría composta fundamentalmente por persoal de carácter técnico, 

entre os que destacarían os técnicos municipais de varios departamentos, técnicos e 

persoal de confrarías ou asociacións do ámbito pesqueiro, e técnicos doutras entidades 

de ascendencia no territorio. 

O grupo Antena reuniuse con carácter semanal durante todo o proceso de redacción 

da estratexia converténdose así nun órgano de apoio ao equipo redactor da EDLP.  

 

 

Plan de comunicación 

O Plan de comunicación pretende reforzar o proceso de elaboración da Estratexia, 

mellorando a súa difusión e visibilidade no territorio. 

O Plan de comunicación vertébrase en torno a dous elementos: a comunicación nos 

medios de prensa para o conxunto da cidadanía e a comunicación en medios on-line.  

A relación coa prensa definiuse a partir das relacións establecidas no período de 

fondos FEP entre o grupo de Acción costeira e os medios locais que apoian en todo 

momento a difusión das accións do grupo. As accións a desenvolver: elaboración e 

difusión de notas de prensa e envío aos diferentes medios. As publicacións foron 

recollidas e incorpóranse nun dossier de prensa.  

Por outra banda, cos seus medios propios e os equipos de redacción da estratexia 

púxose en marcha un espazo web para difundir os documentos estratéxicos e facilitar 

unha participación informada. Tamén se empregaron as redes sociais de ampla difusión 

no territorio e entre os membros do grupo que comparten grupos de whatsapp 

ademáis das redes abertas en internet.  

Os contidos e desenvolvemento do Plan de Comunicación  detállanse no apartado da 
EDLP Plan de Comunicación.  
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1.3. Fontes de información. 

Na análise estratéxica propiamente dita recorreuse as seguintes fontes de información:  

 

Fontes estatísticas. 
 

 Padrón Municipal de Habitantes. IGE. 2014 

 Directorio da Rede Natura. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas. 2015. 

 Inventario da Rede Autonómica de Estradas de Galicia (RAEGA). Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 2015. 

 Información xeográfica en web. Instituto Xeográfico de Galicia. 2014 

 Praias bandeira azul. Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. 
2014. 

 Directorio de portos. Portos de Galicia. 2015. 

 Plataforma tecnolóxica de pesca. Consellería do Mar. 2015. 

 Rexistro de confrarías. Xunta de Galicia. 2015. 

 Indicadores demográficos sobre o padrón munical. IGE. 2013. 

 Movemento natural de poboación. IGE. 2013. 

 Estatística de variacións residenciais. IGE. 2013. 

 Directorio de centros de ensino. Consellería de Educación e Cultura. 2015. 

 Censo de poboación e vivendas. 2011. INE. 

 Directorio de centros. Servizo Galego de Saúde. 2013. 

 Estatística de pensión contributivas. Tesourería Xeral da Seguridade Social. 
2013. 

 Estatística de pensións non contributivas. Consellería de Traballo e Benestar. 
2013. 

 Estatística beneficiarios da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA) e das 
Axudas de Emerxencia Social (AES). Consellería de Traballo e Benestar. 2013. 

 Estatísticas de paro rexistrado.  Servizo Público de Emprego Estatal. IGE. 2014. 

 Estatísticas de afiliación á Seguridade Social. Tesourería da Seguridade Social. 
IGE. 2014. 

 Base de contratos rexistrados. Consellería de Traballo e Benestar. 2014. 

 Contas de distribución da renda dos fogares por concellos. IGE. 2009. 

 Produto interior bruto municipal. Base 2008. IGE. 2012. 

 Directorio de empresas e unidades locais. IGE. 2013. 

 Censo agrario. Consellería de Medio Rural. IGE. 2012. 

 Directorio SABI de empresas. Informa. 2014. 
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 Estatística de permisos de marisqueo. Consellería do Mar. 2015. 

 Directorio de Empresas e Actividades Turísticas. Turgalicia. 2014 

 Enquisa de ocupación hoteleira. IGE. 2014. 

 Relación de Bens de Interese Cultural. Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria. 2012. 

 Mapa de equipamentos culturais. Consello Cultura Galega. 2015. 

 Festas de interese turística. Turgalicia. 2015. 

 Directorio de sendeiros. Turgalicia. 2015. 
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1. DIAGNÓSTICO DA ZONA PESQUEIRA. 

 

1.1. ANÁLISE DAFO. 

 

 Fortalezas Debilidades 
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 Fortalezas Debilidades 

Análise 

interna 

.SECTOR PESQUEIRO  

F.1 A calidade do produto pesqueiro, acuícola e 

marisqueiro é obxectiva, recoñecida e 

valorada polo consumidor. 

F.2. Sector de actividade con peso económico e 

social no territorio: flota versátil nas 

diferentes artes e especies e forte sector 

marisqueiro. 

F.3 Existencia de marcas de calidade para a 

produción pesqueira como pescadeRías e 

outras de ámbito local (polbodasrias) ou de 

garantía de sostibilidade (certificación MSC, 

xa aplicada á pesquería da navalla da ría). 

F.4.Existencia dunha plataforma de venda 

conxunta do produto das lonxas da ría 

(pescadoartesanal.com) a iniciativa do 

sector e de ámbito zonal. 

F.5. Boa infraestrutura de portos pesqueiros, 

lonxas, lugares de desembarque e 

importante desenvolvemento da industria 

auxiliar. 

F.6. Consolidada tradición e vocación pesqueira 

con forte presenza feminina, especialmente, 

no sector marisqueiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ECONOMÍA ZONA COSTEIRA - SECTOR TURISMO  

F.7. Alta potencialidade da zona para 

desenvolvemento de actividades turísticas 

ligada ao mar: turismo mariñeiro, turismo 

náutico, actividades de ocio na natureza. 

.SECTOR PESQUEIRO 

D.1.Disminución dos recursos pesqueiros e 

marisqueiros por diferentes motivos: maior 

frecuencia de episodios de toxina, 

mortalidade dos recursos marisqueiros, 

redución de TAC’s e cotas en determinados 

recursos pesqueiros que afectan á flota 

artesanal. 

D.2. Falta de unidade no sector, pouco aberto á 

introdución de cambios nos hábitos de 

traballo e adaptación as novas políticas de 

descartes e capturas accidentais. 

D.3.Perda de competitividade por elevados 

custes de explotación, diminución de 

recursos pesqueiros e marisqueiros e 

dispersión na comercialización das capturas 

nos diferentes portos da zona. 

D.4. Falta de emprendemento, de acceso aos 

resultados da innovación e insuficiente  

proactividade dos pescadores para xerar 

novas oportunidades de negocio. 

D.5. Falta de relevo xeracional, especialmente en 

cargos de responsabilidade e á fronte dos 

negocios. 

D.6. Falta de coordinación entre científicos e 

sector. Falta de transferencia de 

investigación,  tecnoloxía e divulgación do 

coñecemento científico. Necesidade de 

actualización máis áxil e compartida dos 

stocks dos recursos mariños. Necesidade de 

apoio científico nas negociacións que levan 

ao establecemento de TAC’s e cotas. 

D.7.Necesidade de coñecer efectos do cambio 

climático e outros fenómenos que afectan 

aos recursos. Necesidade de afondar no 

coñecemento das políticas de protección 

ambiental e outras políticas comunitarias 

que afectan á actividade: PPC, PMI, DMEM, 

DMPEM. 
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 Fortalezas Debilidades 

F.8.Existencia de portos deportivos con boas 

infraestruturas no territorio. 

F.9. Ampla oferta turística consolidada con alta 

demanda na temporada estival. 

F.10. Boas comunicacións co exterior tanto por 

avión, ferrocarril como autoestrada. 

MEDIO AMBIENTE E PATRIMONIO – RECURSOS 

DO TERRITORIO 

F.10. Existencia de importante patrimonio 

histórico- artístico, material e inmaterial 

vinculado á tradición marítimo – 

pesqueira. 

F.11. Entorno natural con espazos e recursos 

naturais de alto valore ecolóxico e 

recoñecemento internacional (Parque 

Nacional das Illas Atlánticas, Zonas ZEPA e 

ZEC,...) 

 

  

 

.ECONOMÍA ZONA COSTEIRA - SECTOR TURISMO  

D.8. Escasa implicación da hostalería e 

restauración co produto local. 

D.9. Falta de cooperación e asociacionismo entre 

as empresas - xeralmente microempresas 

familiares – para a xeración dun auténtico 

destino turístico. 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE E PATRIMONIO – RECURSOS 

DO TERRITORIO 

D.10. Forte presión humana sobre a ría que 

provoca a alteración do ecosistema, das 

características de auga das rías (recheos que 

alteran correntes, contaminación industrial, 

falta de saneamento urbano integral) con 

efectos negativos nos recursos pesqueiros e 

marisqueiros. 

D.11. Falta de atención aos espazos intermareais 

de alto valor ecolóxico para o seu estudo e 

valorización. 

D.12. Escaso coñecemento do patrimonio natural 

e cultural de elevado valor. Necesidade de 

actuacións de posta en valor e divulgación, 

especialmente aplicable ao patrimonio 

marítimo – pesqueiro.  

 

 

 Oportunidades Ameazas 
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Análise 

Externa 

SECTOR PESQUEIRO - competitividade 

O.1. Aumento do valor engadido da produción 

pesqueira, acuícola e marisqueira. A 

existencia de marcas de calidade e a súa 

implantación paulatina nas lonxas e 

comercializadores permitirá a diferenciación 

do produto local e terá repercusión no prezo 

do mesmo tanto a nivel local como na súa 

comercialización fora do territorio. 

O.2. Acondicionamento de infraestruturas 

portuarias para posta en marcha de novas 

políticas e sistemas de recollida de residuos 

mariños, eficiencia enerxética, calidade, 

trazabilidade,  transformación e 

comercialización dos produtos 

desembarcados.  

O.3.Proximidade de centros de investigación 

relacionados co mar. 

O.4. Actividades de turismo mariñeiro 

aproveitando sinerxías con outras 

actividades turísticas existentes na zona. 

O.5.Aproveitamento e valorización dos residuos 

das industrias e actividades pesqueiras, 

acuícolas e marisqueiras. 

 O.6.. Xeración de novos ingresos a partir da 

diversificación.  

 

ECONOMÍA ZONA COSTEIRA - SECTOR TURISMO. 

O.7. Zona costeira con alto potencial para a 

xeración de oferta diversificada de 

actividades de ocio e tempo libre vinculando 

a oferta costeira coa do medio rural, 

presentes ambas no territorio. 

O.8. Alta demanda de actividades de turismo 

mariñeiro.  

O.9. Elevada afluencia de visitantes na zona 

costeira e existencia de capacidade de 

acollida nas infraestruturas e servizos  

turísticos de aloxamento e restauración. 

 

SECTOR PESQUEIRO - competitividade 

A.1.Incerteza xerada polos cambios na regulación 

do sector, sobre todo, por aqueles que 

introducen novos sistemas de regulación das 

capturas. 

A.2. Falta de adaptación das vedas e cotas aos 

stocks das especies, especialmente daquelas 

que son predadoras de importantes especies 

comerciais. 

A.3. Falta de etiquetaxe e control na 

trazabilidade do produto pesqueiro, acuícola 

e marisqueiro que permite que produto 

foráneo se confunda no mercado co 

procedente da actividade pesqueira e 

marisqueira galega. 

A.4. Escaso control e vixilancia da pesca 

deportiva. 

A.5. Alto impacto da actividade dos furtivos no 

mercado provocando incremento ilegal da 

oferta, baixada de prezos e importantes 

danos ao recursos. 

A.6. Hábitos de vida que diminúen o consumo de 

produtos do mar e perda das canles de 

comercialización tradicionais. 

A.7. Desconexión do sector pesqueiro fronte ao 

resto da poboación.  

 

. ECONOMÍA ZONA COSTEIRA - SECTOR TURISMO 

A.8. Procedementos administrativos que actúan 

como trabas á posta en marcha de 

actividades de turismo mariñeiro. 

A.9. Exceso de publicidade de turismo mariñeiro 

cando aínda o sector non pode poñer en 

práctica as actividades turísticas.   

A.10. Perda da esencia do territorio, 

especialmente dos valores da paisaxe, dos 

asentamentos e a súa arquitectura 

tradicional que o vinculan coa cultura 

mariñeira pola especulación urbanística. 
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MEDIO AMBIENTE E PATRIMONIO – RECURSOS 

DO TERRITORIO 

O.10. Mellora continua na aplicación dos plans 

de explotación e novo enfoque de xestión da 

pesca baseado no principio do rendemento 

máximo sostible. 

O.11.  Desenvolvemento de turismo a partir de 

espazos naturais protexidos e da 

implantación e difusión da Carta Europea de 

Turismo Sostible no Parque Nacional das Illas 

Atlánticas de Galicia. 

O.12. Aumento do interese xeral e da 

preocupación por aspectos ambientais. 

 

 

 

. MEDIO AMBIENTE E PATRIMONIO – RECURSOS 

DO TERRITORIO 

A.11. Invasións de especies foráneas que 

desprazan os recursos autóctonos e destrúen 

lugares habituais de cría de especies como o 

camarón. 

A.12. Desenvolvemento de plans de regulación 

de usos de espazos naturais protexidos que 

non contemplen debidamente a actividade 

pesqueira tradicional. 

A.13. Falta de concienciación ambiental e xestión 

inadecuada dos residuos.  
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1.2. NECESIDADES DA ZONA. 

Froito da análise diagnóstica se identifican un conxunto de necesidades do territorio 

nas que se pode opera ao abeiro do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, como as 

seguintes:  

 

- Melloras de coñecemento para a xestión dos recursos pesqueiros e  

marisqueiros. Froito da participación dos axentes do sector se recolle a 

necesidade de xerar ámbitos de encontro entre o sector pesqueiro e o sector 

científico e a proposta de estudos e análises por parte dos investigadores que 

poidan ofrecer solucións aos problemas que se atopan tanto os pescadores 

da flota costeira artesanal coma os mariscadores e mariscadoras.  

 

- Identificación e diferenciación do produto local nas canles de 

comercialización. Un problema de competencia do produto da pesca local e a 

súa entrada en mercado sen identificación da súa orixe co que compite con 

outros produtos que por diferentes causas, non teñen tanta apreciación polo 

consumidor coma o local. Sen embargo, o consumidor as veces non ten os 

recursos ou o coñecemento para distinguir un dos outros. Resulta por tanto 

necesario apostar pola trazabilidade ata o consumidor final e por selos de 

calidade e orixe que ofreza ao consumidor a garantía do produto que está a 

mercar. Neste sentido o incremento da venda de produto xa procesado 

contribúe a facilitar a incorporación de etiquetas coa identificación do 

produto.  

 

- As teorías económicas levan a favorecer economías de escala que resultan 

máis eficientes. Sen embargo o sector pesqueiro mantén estruturas 

tradicionais a nivel local que, en ocasións, non conseguen completar a 

demanda dos comercializadores, xerando unha dinámica de perda de 

clientes, competitividade, cliente, prezo e, finalmente, tamén os propios 

armadores inclínanse a outros centros de venda. Contra esta tendencia 

cómpre fomentar o asociacionismo no sector pesqueiro cara o 

desenvolvemento de iniciativas conxuntas que permitan frear a perda de 

competitividade. Iniciativas de venda conxunta ou centrais de compras, son 

exemplos de ideas de proxectos ou xermes xa iniciados  que deben 
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consolidarse no territorio. Neste sentido a Ría de Pontevedra ten un largo 

camiño andado no fondo da ría, coa creación da Lonxa de Campelo e o Plan 

de Explotación conxunto do marisqueo.  

 

- Adaptarse as novas políticas comunitarias de pesca, en especial, á prohibición 

de descartes. A nova Política de Pesca Común xera para o sector pesqueiro un 

horizonte de incertidume e consecuentemente, desconfianza. O sector 

necesita ser partícipe das decisións que lle afectan dende a súa formulación e 

non ter que actuar fronte a decisións xa adoptadas que afectan as súas 

prácticas cando estas xa son firmes e obrigan a recursos e apelacións 

custosas, perdas de actividade e perda tamén de imaxe de boa xestión e 

confianza nos cargos de representación do sector e na administración. O 

pasado coa arte do xeito é un exemplo disto. O coñecemento dos 

mecanismos de xestión dos recursos no ámbito estatal e comunitario así 

coma os fundamentos científicos que están na base das decisión de xestión 

da pesca polas administracións ten que ser trasladado ao sector e, neste 

ámbito a EDLP pode cubrir esta necesidade coa xeración de ámbitos de 

transferencia de coñecemento. Tamén permitirá adaptar ao sector mediante 

o deseño, adopción e implantación de medidas que permitan cumprir coas 

normativas comunitarias. 

 

- Achegar o sector pesqueiro á poboación xerando coñecemento do sector, da 

profesión e dos produtos co obxecto de xerar confianza no produto, a súa 

orixe e calidade mais tamén o recoñecemento social da actividade pesqueira. 

Ademais da necesaria trazabilidade que ten que estar na base do proceso  de 

posta en valor do produto, hai outras medidas de carácter social nas que o 

futuro GALP pode atender accións  para o mellor coñecemento do sector e 

das profesións relacionadas co sector pesqueiro. Resulta necesario abrir as 

confrarías ao público para coñecer as estruturas de xestión conxunta dos 

recursos que articulan o sector pesqueiro.  Tamén campañas orientadas á 

mocidade deberán ter como obxectivo cubrir a necesidade de incorporar á 

mocidade ao sector.  

 

- A diminución dos recursos dispoñibles para o sector pesqueiro fai necesario o 
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desenvolvemento de estratexias cun dobre obxectivo: conseguir recursos 

complementarios (diversificación da actividade) e descanso do recurso. O 

desenvolvemento de novas iniciativas de turismo mariñeiro, tanto polo sector 

como de forma integrada con outros sectores turísticos e produtivos poden 

ser unha resposta a esta necesidade.  

 

- Necesidade de promoción de actividades turísticas que contribúan á 

desestacionalización baseadas nos recursos costeiros, na cultura mariñeira e 

na práctica de actividades de ocio e tempo libre relacionadas co mar. A ría de 

Pontevedra ten unha elevada oferta hoteleira fortemente estacionalizada. A 

meirande parte dos establecementos están pechados varios meses ao ano. 

Por outra banda, a demanda dos visitantes se orienta cara vez máis cara un 

turismo experiencial que permite gozar dun tempo de ocio mediante a 

práctica de actividades que acheguen coñecemento do territorio que se 

visita. Neste sentido, o turismo mariñeiro ofrece grandes posibilidades de 

desenvolvemento que, necesitan da concurrencia do sector para que sexan 

veraces e satisfactorias.  

 

- A crise económica trouxo como consecuencia altas taxas de desemprego e 

moitas persoas da zona costeira que abandoaron a súa profesión na pesca 

cara outras nas que gañaban máis en momentos de bonanza económica, 

desexan voltar á pesca. Sen embargo, carecen da necesaria formación 

profesional para embarcarse o mesmo que outras persoas sen vinculación 

previa co sector. Tamén existen oficios novos derivados do mar relacionados 

con actividades turísticas que poden supoñer novos nichos de emprego. A 

necesidade dun programa formativo a partir dos oficios do mar pode 

incrementar a empregabilidade de persoas que non son capaces de 

incorporarse ou reincorporarse a unha actividade laboral.  

 

- Concienciación e información ambiental. O territorio conta con importantes 

lugares de alto valor de conservación polo que contan con recoñecemento e 

figuras de protección que non son coñecidos pola cidadanía. Estes espazos, 

moitos deles vinculados a ecosistemas acuáticos – fluviais ou costeiros – 

poden seren empregados como lugares nos que fomentar o respecto polos 

procesos naturais e prácticas respectuosas para o medio ambiente en 
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relación especialmente a actividades económicas que poden entrañar 

consecuencias negativas para o medio de non facerse de modo respectuoso e 

empregando as tecnoloxías máis modernas. A cidadanía en xeral e o sector 

pesqueiro en particular demandan actividades que fomenten a 

concienciación sobre a necesidade de mellorar ou preservar, segundo os 

casos a calidade ambiental da ría e os fluxos de auga que lle afectan, a loita 

contra as especies invasoras foráneas e a preservación dos lugares de cría e 

cultivo de especies que son aproveitada economicamente.  

 

- Mecanismos de adaptación e mitigación fronte o cambio climático. A pesca 

como outros moitos sectores de actividade necesitan continuos cambios  e 

melloras para adaptarse cara procesos máis produtivos, máis eficientes ou, 

nestes días, cara os que inclúan mecanismos de mitigación do cambio 

climático coa incorporación de enerxías renovables ou sistemas de maior 

eficiencia enerxética. 

 

- Fomento do coñecemento e posta en valor de elementos do patrimonio 

natural e cultural relacionados coa cultura marítima e mariñeira en particular 

como base para a construción da identidade territorial e a promoción 

turística. 

 

En particular moitas das necesidades do sector pesqueiro poden ser resoltas coa 

aplicación de medidas do Plan de Acción da pesca artesanal recollidas no Programa 

Operativo Español, moitas das cales son coincidentes coas que se inclúen nesta EDLP.  

Pero si algunha necesidade xurde da análise diagnóstica do territorio é a de buscar a 

integración e a colaboración  entre os axentes na defensa da ría como elemento de 

actividade económica fundamental para os sectores pesqueiro e turístico que poden 

establecer sistemas de colaboración para ofrecer novos produtos, diferenciar a súa 

oferta e baseala nos recursos do territorio. Neste sentido o GALP Ría de Pontevedra, 

como entidade de gobernanza na que están presentes todos os axente do territorio 

pode xogar un papel importante contribuíndo ao desenvolvemento de proxectos que 

satisfagan estas necesidades.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN	DO	PLAN	DE	ACCIÓN	NA	ESTRATEXIA	DO	

GALP‐RÍA	DE	PONTEVEDRA	
 

 Europa 2020 e a Axenda para o Crecemento Azul no contexto da Política Marítima 

Integrada. 

 

O  Consello  Europeo  de  17  de  xuño  de  2010,  deu  luz  verde  á  estratexia  da Unión  para  un 

crecemento  intelixente,  sostible  e  integrador,  a  coñecida  como  “Estratexia  Europa  2020” 

(COM(2010)2020 final).  En  termos  xerais,  a  estratexia  compromete  o  uso  dos  recursos 

comunitarios a conseguir as metas da estratexia, en particular, en relación co emprego, o cambio 

climático, a sustentabilidade enerxética, a loita contra a pobreza e en prol da inclusión social, e 

de mellorar a eficacia das políticas na consecución do impacto e dos resultados para os que foran 

concibidas. 

A Axenda para o Crecemento Azul  [“(…)Crecemento azul: Oportunidades para o  crecemento 

sostible mariño en marítimo”(COM/2012/0494 final), e “(…) Lanzando o potencial dos océanos 

para o crecemento e o emprego” (COM(2014) 254/2)], recoñece a  importancia estratéxica do 

mar e das actividades que nel  se desenvolven para a  consecución dos obxectivos da Unión 

Europea e da Estratexia Europa 2020. A Comisión estima que estes sectores económicos dan 

emprego a 5,4 millóns de persoas e aportan un valor engadido bruto total de aproximadamente 

500.000 millóns de euros, e prevé que de aquí a 2020, estas cifras poderían aumentar ata 7 

millóns de persoas e a case 600.000 millóns de euros, respectivamente. 

O  fomento  da  investigación  e  a  innovación  mariñas,  a  promoción  de  produtos  e  solucións 

innovadoras, a promoción do emprendemento sustentable e do emprego, e a necesidade de 

impulsar iniciativas de diversificación e o desenvolvemento de novos sectores sentarán as bases 

para materializar  todo  o  potencial  de  desenvolvemento  económico  que  emana  da  relación 

privilexiada de Europa coas zonas de costa e co océano. En particular, ponse de manifesto o 

potencial  para  a  contribución  ao  crecemento  de  actividades  como  a  acuicultura,  o  turismo 

costeiro ou a biotecnoloxía. Entre outros sectores, estes poderían chegar a supoñer interesantes 

alternativas de desenvolvemento, tamén no contexto da Ría de Pontevedra. En definitiva, esta 

perspectiva do crecemento azul constitúe a concreción da maneira na que a Política Marítima 

Integrada (PMI) [recollida no coñecido como “Blue Book” ou “Libro Azul da PMI” COM(2007) 575 

final] deberá de contribuír á consecución dos Obxectivos de Europa 2020. 

Este contexto político ten especial relevancia para Galicia pois a incuestionable dependencia do 

mar da nosa comunidade constitúe un caso destacado no contexto da Unión Europea. Os Fondos 

Europeos Estruturais e de Investimento (FEIE) son o instrumento financeiro da política rexional 

da Unión Europea, orientada a reducir as diferenzas de desenvolvemento entre as rexións e os 
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Estados membros. Estes Fondos contribúen así ó obxectivo de cohesión económica,  social e 

territorial, proporcionando recursos que se executan a través de programas plurianuais, como 

complemento  ás  intervencións  nacionais,  rexionais  e  locais.  A  súa  aplicación  ha  contribuír 

asemade ó  cumprimento da estratexia da Unión para un  crecemento  intelixente,  sostible  e 

integrador, así como a outros obxectivos máis específicos segundo o tipo de Fondo. O Fondo 

Europeo  Marítimo  e  da  Pesca  (FEMP)  (Regulamento  UE  508/2014),  é  unha  ferramenta 

fundamental para dar pulo ao cumprimento dos anteditos obxectivos, no contexto específico da 

PMI e da Política Pesquera Común (PPC) (Regulamento UE 1380/2013). A inclusión da Política 

Marítima  Integrada nas prioridades do FEMP  responde ao obxectivo xeral de  incrementar a 

cohesión económica, social e territorial establecida no Tratado da Unión Europea  (TUE) e no 

Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE). 

 

 A Estratexia do GALP‐Ría de Pontevedra no contexto da Política Pesqueira Común da 

Unión Europea 

 

O obxectivo de asegurar: 1) que as actividades da pesca e da acuicultura axuden á creación de 

condicións ambientalmente sustentables na explotación do medio mariño e dos seus recursos, 

na actualidade e a longo prazo; 2) a consecución, ao mesmo tempo, dunhas condicións de vida 

e laborais dignas para o sector pesqueiro e para as comunidades costeiras; e 3)a seguridade no 

abastecemento dos mercados dos produtos do mar de  calidade  a prezos  razoables;  integra 

condicións de base,  fundamentais para o desenvolvemento económico e  social perseguidos 

dende as políticas comunitarias nas zonas costeiras, e determina a esencia das prioridades da 

PPC da Unión Europea. Este obxectivo da PPC está en absoluta concordancia coa Estratexia para 

o 2020, e  complementa outras  compoñentes específicas do  contexto mariño e marítimo da 

Axenda de Crecemento Azul, e da Política Marítima Integrada (PMI). 

Reviste especial importancia, neste contexto, a integración transversal na PPC das metas que se 

establezan tamén dende a política medioambiental da Unión Europea. Deste xeito, outra das 

políticas  comunitarias que deben de  ser  claramente observadas  e  correspondidas dende  as 

acción a emprender ao amparo do FEMP é a Directiva Marco da Estratexia Mariña (2008/56/CE 

do Parlamento Europeo e do Consello). Esta directiva obriga ao establecemento de estratexias 

coordinadas para a protección do ecosistema mariño e constitúe tamén un piar fundamental da 

Política Marítima Integrada. As estratexias e actuacións a poñer en marcha dentro deste marco 

polas  rexións  marítimas,  deberán  perseguir  a  consecución  e  o  mantemento  do  bo  estado 

medioambiental dos nosos mares e costas no 2020, entendendo que é esta a única maneira de 

conseguir  que  os  ecosistemas  mariños  sigan  a  poder  proporcionar  os  seus  servizos  para  o 

benestar presente e futuro da humanidade. A calidade dos servizos do ecosistema mariño xoga 

un papel determinante na capacidade global de adaptación ao cambio climático, na mitigación 

dos seus efectos e na súa desaceleración. 

Con todo, o novo FEMP haberá de concentrarse nun número limitado de prioridades esenciais 

vencelladas ao fomento da pesca e a acuicultura ambientalmente sustentables, eficientes no 
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uso  dos  recursos,  innovadoras,  competitivas  e  fundamentadas  nunha  base  sólida  de 

coñecemento, fomentando, deste xeito, a participación da PPC no  incremento dos postos de 

traballo,  na  cohesión  territorial  e  no  fomento  do  valor  engadido  das  actividades  de 

comercialización e transformación e, en definitiva, na aplicación da PMI. 

As acción promovidas dende o FEMP, sen menoscabo das prioridades e obxectivos específicos 

que se establezan no Programa Operativo para o territorio español, haberá de contemplar, en 

xeral, aspectos de integración e cohesión social tales como a promoción da igualdade, do papel 

da muller nas economías das comunidades costeiras e da mocidade, neste caso, como garantes 

do relevo xeracional nas actividades e comunidades costeiras. Haberá ademais de asegurar a 

non discriminación e o respecto polos dereitos fundamentais das persoas; contemplará aspectos 

de  promoción  e  fomento  da  competitividade  económica  e  da  innovación  e  o  emprego, 

procurando a mellora das condicións de traballo e das oportunidades para o desenvolvemento 

persoal mediante o investimento en capital humano. Fomentará ademais o aproveitamento do 

coñecemento científico e a colaboración entre  investigadores e pescadores, a  formación e a 

divulgación  permanentes,  para  facer  un  uso  máis  eficiente  e  sustentable  do  medio  e  dos 

recursos naturais e para procurar a mellora competitiva das actividades costeiras, reforzando a 

súa  base  de  coñecemento  e  a  incorporación  das  novas  tecnoloxías,  e  incrementando  a 

capacidade para enfrontar fenómenos coma o cambio climático. O emprego, especialmente nos 

segmentos da poboación que teñen padecido en maior medida os efectos da crise dos últimos 

anos, é un obxectivo prioritario de todos os programas de política estrutural, e asemade o é do 

FEMP.  En  concordancia  cos  estudos  que  deron  lugar  ao  establecemento  da  Axenda  de 

Crecemento Azul, o FEMP haberá de  facer  tamén aposta pola diversificación das actividades 

costeiras, procurando especialmente a conexión con outros sectores que teñen no mar e nos 

seus  recursos o principal activo para o  seu desenvolvemento  (turismo,  saúde,  cultura, etc.). 

Facilitar o xurdimento de novas actividades económicas neste contexto mediante o fomento do 

emprendemento e o asociacionismo haberá de ser una das fórmulas para acadar os obxectivos 

en materia de emprego, cohesión territorial, social, etc. A acción do FEMP deberá, en parte, 

estar orientada a garantir a viabilidade destas novas oportunidades de emprendemento e para 

iso haberá de  axudar  a  garantir  a  creación das  condicións de  contexto máis  favorables nas 

comunidades costeiras. 

Neste  contexto,  os Grupos  de Acción  Local  do  Sector  Pesqueiro  (GALP),  están  chamados  a 

desenvolver una labor fundamental como dinamizadores de iniciativas e facer de canle no uso 

dos fondos para responder aos obxectivos das políticas anteditas no contexto específico local, 

atendendo  á  realidade  e  ás  demandas  dos  axentes  que  desenvolven  a  súa  actividade  nesa 

contorna.  O  Regulamento  do  FEMP  recoñece  que  o  enfoque  participativo  ten  sido  o  máis 

favorable para a acción de desenvolvemento local na pesca e na acuicultura, e nas zonas rurais, 

polo que fai una decidida aposta por intensificar a aplicación deste enfoque de cara ao período 

de  programación  actualmente  iniciándose.  O  enfoque  participativo  debe  de  corresponder 

debidamente ao tecido asociativo das áreas representadas polo GALP e representar ampla e 

debidamente  á  sociedade  local,  cun  enfoque de  abaixo‐arriba. O  FEMP  recoñece que  estes 

axentes  son os que en mellores condicións  se atropan para elaborar e poñer na práctica as 
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estratexias de desenvolvemento local participativo, multisectoriais e integradas que respondan 

ás necesidades e realidades específicas de cada zona costeira.  

O GALP da Ría de Pontevedra, quere e é quen de asumir a responsabilidade de poñer en práctica 

a  encomenda  que  se  lle  asigna  dende  o  FEMP,  dando  resposta  integrada  e  coherente  ao 

conxunto das políticas antes mencionadas e achegando ao territorio da Ría de Pontevedra, os 

beneficios que para a comunidade costeira da zona  se deberán derivar da adaptación deste 

marco estratéxico á realidade específica do territorio, debidamente descrita no documento de 

“Diagnose” e no “DAFO” que serven como fundamento para a Estratexia e o Plan de 

Acción que se describen nos apartados a seguir.  
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2. MISIÓN	
 

O  GALP  Ría  de  Pontevedra,  quere  axudar  a  mellorar  as  condicións  de  vida  e  as 

oportunidades de desenvolvemento actuais e futuras dos  integrantes da comunidade 

costeira na  zona. Facilitará  coas  súas accións, a  competitividade dos produtos e dos 

produtores, o benestar da  veciñanza  e o  aprecio dos  visitantes,  construíndo  co uso 

sostible dos recursos do mar, da contorna costeira e da herdanza mariñeira, un emblema 

de desenvolvemento. 

3. VISIÓN	
 

O GALP Ría de Pontevedra será recoñecido, tanto polos seus integrantes como dende fóra, como 

un exemplo de saneamento, rexeneración e protección do medio litoral, dos recursos naturais 

e da herdanza e o patrimonio costeiros. Esta aposta transformarase no principal distintivo de 

calidade  na  promoción  dos  produtos  e  servizos  da  zona,  garantindo  a  mellora  das 

oportunidades, a cohesión do territorio e o benestar social. 

 

4. VALORES	DA	ORGANIZACIÓN	
 

GALP  Ría  de  Pontevedra  é  unha  organización  aberta,  de  ampla  base  democrática, 

facilitadora da gobernanza e da integración e participación activa de todos os axentes 

de  representación  colectiva:  territoriais,  institucionais,  sociais  e  económicos,  tanto 

públicos  como  privados  sen  ánimo  de  lucro;  interesados  en  promover  o 

desenvolvemento integral e equilibrado da zona costeira. Tal e como recollen os seus 

Estatutos,  réxese  polos  principios  de  REPRESENTACIÓN,  de  OBSERVANCIA  da 

LEGALIDADE e de DEMOCRACIA interna no seu funcionamento no marco da Constitución 

e,  no  resto  do  ordenamento  xurídico  pola  Lei  Orgánica  1/2002  de  22  de  marzo, 

reguladora do dereito de asociación. 

As  actuacións do GALP da Ría de Pontevedra  estarán  fundamentadas nos  seguintes 

VALORES: 
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 Valores de calidade nos servizos que ofrece o GALP.  

O GALP Ría de Pontevedra como entidade colaboradora par a xestión de fondos 

públicos comprométese cos seguintes valores:  

o TRANSPARENCIA no gasto e EQUIDADE nas decisións e na xestión dos 

recursos. 

o MELLORA  CONTINUA  na  prestación  de  servizos  facilitando  a  súa 

prestacións á cidadanía, e  

o COOPERACIÓN e colaboración con outras entidades públicas e privadas. 

 Valores propios da gobernanza inspiradora da entidade: 

O GALP Ría de Pontevedra ten como xérmolo a promoción da gobernanza do 

territorio e servir por tanto de axente integrador do mesmo e polo tanto actuará 

cos seguintes valores de referencia:  

o Fomento da PARTICIPACIÓN dos axentes sociais e do empoderamento 

das comunidades costeiras.  

o Fomento  da  COHESIÓN  SOCIAL  e  TERRITORIAL  e  das  iniciativas  de 

VERTEBRACIÓN. 

o Fomento do EMPREGO de calidade e do BENESTAR social. 

o IGUALDADE de OPORTUNIDADES, promoción activa da INCLUSIÓN e do 

respecto  pola  DIVERSIDADE  e  NON  DISCRIMINACIÓN  tanto  nas 

actuacións que promova o grupo como nas de terceiros. 

o Protección do MEDIO AMBIENTE, das  TRADICIÓNS  E DAS PRÁCTICAS 

SOSTIBLES e do PATRIMONIO. 

o A  aposta  por  un  DESENVOLVEMENTO  ECONÓMICO  SOSTIBLE, 

INTEGRADOR e SOCIALMENTE EQUITATIVO. 

o Aposta pola INNOVACIÓN e todos os eidos da actuación do GALP, polas 

melloras na FORMACIÓN e polo acceso xeneralizado ao COÑECEMENTO. 

 Valores propios da xestión de recursos públicos: 

o A ECONOMÍA, EFICACIA e EFICIENCIA no gasto público.  

o A  PERTINENCIA  das  accións  que  promova  en  relación  á  estratexia 

definida.  

o A COHERENCIA cos obxectivos do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.  

o A  COMPLEMENTARIEDADE  deste  programa  con  outros  que 

paralelamente actúan no territorio.  
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No  contexto da presente Estratexia, o GALP  velará polo  traslado destes principios e 

valores a todas as accións promovidas dende o Grupo e encamiñadas á consecución dos 

seguintes obxectivos. 
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5. PLAN	DE	ACCIÓN	

5.1. Obxectivos Estratéxicos 

 

Atendendo ao establecido no establecido no artigo 66 do Regulamento 508/2014; o 

GALP  da  Ría  de  Pontevedra  ten  decidido  facer  unha  aposta  de  total  aliñamento  da 

estratexia de desenvolvemento  local participativa,  coas orientacións proporcionadas 

polo  FEMP para  as estratexias de desenvolvemento  local participativo  (artigo 63 do 

Regulamento 508/2014).  

Porén, o Grupo propón unha  redacción  adaptada  ao  territorio destes obxectivos en 

función  das  singularidades  da  zona  costeira  e  das  propostas  recollidas  no  proceso 

participativo.  

 

ORIENTACIÓN DO FEMP  OBXECTIVO ESTRATÉXICO 

a)  aumento  del  valor,  creación  de  empleo, 
atracción  de  jóvenes  y  promoción  de  la 
innovación en todas las fases de la cadena de 
suministro de  los productos de  la pesca y  la 
acuicultura;  

1. Aumentar o valor,  a creación de emprego, 
a  atracción da mocidade  e  a promoción da 
innovación    e do  coñecemento en  todas  as 
fases da cadea de subministro dos produtos 
da pesca e da acuicultura. 

b) apoyo a  la diversificación dentro o  fuera 
del  sector  de  la  pesca  comercial,  al 
aprendizaje  permanente  y  a  la  creación  de 
empleo en las zonas pesqueras y acuícolas;  

2. Apoiar á diversificación dentro ou fóra da 
pesca  comercial,  apoio  ao  aprendizaxe 
permanente,  á  creación  de  emprego  a  á 
mellora do benestar social na zona costeira.  

c) impulso y aprovechamiento del patrimonio 
medioambiental  de  las  zonas  pesqueras  y 
acuícolas,  incluidas  las  operaciones  de 
mitigación del cambio climático;  

3.  Impulsar  e  aproveitar  o  patrimonio 
medioambiental  das  zonas  pesqueiras  e 
acuícolas,  incluídas  as  operacións  de 
mitigación  do  cambio  climático,  así  como 
contribuír  á  concienciación  cidadá  nestes 
ámbitos. 

d)  fomento  del  bienestar  social  y  del 
patrimonio cultural de las zonas pesqueras y 
acuícolas,  incluido  el  patrimonio  cultural 
pesquero, acuícola y marítimo;  

4.  Protexer  e  poñer  en  valor  o  patrimonio 
cultural como recurso emblemático na Ría de 
Pontevedra,  incluído  o  patrimonio  cultural 
pesqueiro, acuícola e marítimo. 
 

e)  refuerzo  del  papel  de  las  comunidades 
pesqueras  en  el  desarrollo  local  y  de  la 
gobernanza  de  los  recursos  pesqueros  y 
actividades marítimas locales.  

5.  Fomentar  a  cooperación  e  a  capacidade 
dos axentes do  territorio para contribuír ao 
desenvolvemento local. 
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Ademais, será a través dos obxectivos específicos e dos demais elementos do Plan de Acción, 

onde  a  EDLP  tome  a  forma  e  concreción  necesarias  para  adaptarse  ás  características  e 

necesidades do territorio. 

 	

5.2. Obxectivos específicos 
 

Con carácter xeral, as liñas e medidas integradas en cada un dos obxectivos específicos, poden 

contribuír a un tempo a máis dun dos obxectivos estratéxicos, desta maneira entende o GALP 

da  Ría  de  Pontevedra  a  transversalidade  e  a  cohesión  da  Estratexia,  considerando  que  tal 

formulación concorda coa  filosofía que recolle o regulamento do FEMP. Porén, e para maior 

clarificación da estrutura da estratexia, cabe destacar que se produce unha correlación máis 

estreita entre os seguintes obxectivos estratéxicos e específicos: 

 

Obxectivo estratéxico 1 desenvólvese a través dos obxectivos específicos: 

1.1. Promover o crecemento económico da Ría de Pontevedra a partir da intensificación dos 

esforzos  na  promoción  dos  produtos,  e  da mellora  de  todos  os  procesos  que  integran  as 

actividades da cadea de valor, dende a xestión do  recurso e a extracción ata a chegada ao 

consumidor. 

1.2.  Mellorar  a  capacitación  e  as  condicións  para  o  emprendemento  no  tecido  produtivo 

pesqueiro, incrementando as oportunidades de formación dos traballadores e traballadoras e 

a  súa  empregabilidade,  facilitando  o  relevo  xeracional,  as  estruturas  asociativas  e  o 

emprendemento.   

 

Obxectivo estratéxico 2 desenvólvese a través dos obxectivos específicos: 

2.1.  Promover  o  aproveitamento  dos  recursos  do  territorio  reforzando  a  asociación  da 

herdanza do mar coas oportunidades para o turismo, a dinamización da actividade económica, 

e a cohesión social e territorial. 

2.2. Contribuír á xeración de emprego a partir da mellora da calidade de vida e a cohesión 

social e territorial. 

 

Obxectivo estratéxico 3 desenvólvese a través dos obxectivos específicos: 

3.1. Fomentar a conciencia ecolóxica e o aproveitamento sostible do patrimonio ambiental das 

zonas costeiras para as xeracións actuais e futuras. 

3.2. Promover iniciativas de posta en valor e protección dos recursos naturais, de redución da 

pegada de carbono e de mitigación dos efectos do cambio climático. 
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Obxectivo estratéxico 4 desenvólvese a través do obxectivo específico: 

4.1.  Protexer  o  patrimonio  cultural,  mellorando  a  súa  identificación  e  documentación  e 

poñendo en valor os recursos identificados, coa finalidade de reforzar a identidade territorial 

e o valor da zona costeira. 

 

Obxectivo estratéxico 5 desenvólvese a través dos obxectivos específicos: 

5.1. Promover o intercambio do coñecemento baseado na experiencia con outros territorios  

entre axentes públicos e privados de todos os sectores participantes no GALP. 

 

 

5.3. Liñas de Actuación e Medidas.  

 

Obxectivo específico 1.1. Promover o crecemento económico da Ría de Pontevedra a 

partir da  intensificación dos esforzos na promoción dos produtos, e da mellora de  todos os 

procesos  que  integran  as  actividades  da  cadea  de  valor,  dende  a  xestión  do  recurso  e  a 

extracción ata a chegada ao consumidor. 

   

Liñas de actuación (1.1.1 e 1.1.2)  

 

1.1.1. Revalorización dos produtos do mar, trazabilidade, diversificación da oferta e 

melloras na comercialización e na promoción. 

MEDIDAS 
1. 1.1.1.1  Obradoiros,  concursos  e  actividades  promocionais  e  divulgativas  sobre  o 

sector pesqueiro e os seus produtos. Poderán estar orientados, en formato e contido, 

de maneira diferenciada para tres tipos de público: cidadanía, profesionais do sector 

e ademais, terán especial incidencia nos nenos e na mocidade.  

2. 1.1.1.2  Implementación  ou  mellora  das  instalacións  de  procesado,  elaboración, 

envasado, venta e exportación de produtos do mar de orixe local. 

3. 1.1.1.3.  Mellora  da  comercialización  mediante  o  impulso  da  plataforma  de 

comercialización conxunta “pescadoartesanal.com” ‐ ou outras particulares ‐, do seu 

posicionamento  a  nivel  nacional:  incremento  da  oferta  agregada  dende  o  portal, 

formación e captación de usuarios, promoción, etc. 

4. 1.1.1.4. Realización e apoio ás festas e iniciativas gastronómicas, á súa coordinación 

e organización en rede, que promocionen o produto pesqueiro e marisqueiro local e 
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fomenten a variedade no seu consumo. Estas iniciativas deberán tamén favorecer a 

integración  cos  produtos  locais  da  terra  e  a  transmisión  do  valor  da  tradición 

gastronómica e a cultura mariñeira local. 

5. 1.1.1.5. Apoio  aos  selos de  garantía  e  ás  iniciativas  para mellorar  a  trazabilidade 

(especialmente aos xa establecidos). Apoiadas nas novas tecnoloxías, e na mellora da 

formación  dos  operadores,  a  medida  perseguirá  a  extensión  a  toda  a  cadea  de 

comercialización  como  medio  para  a  posta  en  valor  e  para  a  diferenciación  do 

produto local. 

6. 1.1.1.6. Fomentar a maior diversificación da oferta e do consumo coa identificación 

de  novas  posibilidades  para  o  cultivo  e  a  promoción  de  especies  aínda  pouco 

coñecidas, desaproveitadas ou pouco apreciadas. 

7. 1.1.1.7. Realización de estudos sobre as posibilidades de mellora da comercialización 

de especies pouco coñecidas ou pouco apreciadas 

 

1.1.2.  Mellora  da  xestión  dos  recursos  e  dos  procesos  da  cadea  de  valor  dos 

produtos do mar, mediante a introdución de novas tecnoloxías e a colaboración cos 

centros de investigación. 

MEDIDAS 

8. 1.1.2.1 Realización de estudos sobre as posibilidades de cultivo e aproveitamento de 

novas especies na zona costeira. 

9. 1.1.2.2. Melloras nos procedementos e procesos da xestión dos recursos e cadea de 

valor  dos  produtos  do  mar,  como  xestión  de  descartes.  Desenvolvemento  de 

iniciativas piloto con finalidade demostrativa.  

10. 1.1.2.3 Creación de espazos de encontro entre todos os axentes do sector pesqueiro 

produtivo  e  o  sector  científico,  que  regularmente  e  como  resultado  dun  plan 

estratéxico  promovan  alianzas  para  compartir  coñecemento  e  afondar  na  súa 

aplicación e na das novas tecnoloxías. 

 

 

Obxectivo  específico  1.2.  Mellora  da  capacitación  e  das  condicións  para  o 

emprendemento no tecido produtivo pesqueiro:  incrementando as oportunidades de 

formación  dos  traballadores  e  traballadoras  e  a  súa  empregabilidade,    facilitando  o 

relevo xeracional, as estruturas asociativas e o emprendemento. 
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Liñas de actuación (1.2.1,  1.2.2 e 1.2.3.) 

 

1.2.1 Mellora da gobernanza sectorial, fomento de novos modelos de organización, 

das estruturas asociativas e cooperativas, estímulo dos novos modelos de negocio 

MEDIDAS 

11. 1.2.1.1.  Accións  formativas  sobre  cooperativismo  e  asociacionismo  no  sector 

pesqueiro. 

12. 1.2.1.2. Iniciativas asociativas e de cooperación do sector pesqueiro e integración con 

outros sectores, para a prospección e a introdución en novos mercados. 

13. 1.2.1.4.  Iniciativas  para  a  diminución  dos  custos  operativos  (compras  e 

abastecementos, promoción,  loxística, etc.) mediante a asociación e a cooperación 

entre os axentes e as infraestruturas do sector. 

14. 1.2.1.5. Desenvolvemento de novos modelos de negocio e  iniciativas empresariais 

baseados na produción da ría (novos servizos soportados nas TIC, asesores persoais 

para as compras de peixes e mariscos, empresas pop‐up, etc.). 

 

 

1.2.2. Formación do sector pesqueiro cara o relevo xeraciónal, á mellor adaptación 

dos traballadores e traballadoras ás necesidades da actividade e á diversificación e 

integración de negocios. 

MEDIDAS 

15. 1.2.2.1. Creación de aulas medioambientais para fomentar a concienciación sobre o 

medio e os recursos e sobre as consecuencias da xestión sostible na competitividade 

do territorio e, en particular, do sector pesqueiro. 

16. 1.2.2.2. Iniciativas de capacitación e empoderamento do sector pesqueiro para unha 

mellora na explotación do  recurso e da  xestión do  seu negocio,  facendo especial 

fincapé nas habilidades dixitais. 

17. 1.2.2.3.  Medidas  de  recuperación  do  atractivo  e  da  empregabilidade  dos  oficios 

mariñeiros en risco de extinción: redeiras, carpintería de ribeira, etc. 

18. 1.2.2.4. Formación e recuperación do interese polos oficios do mar.  

19. 1.2.2.5.  Formación  aos  comercializadores  para  mellorar  a  comunicación  aos 

consumidores,  de  procedencia  local  ou  do  estranxeiro,  do  valor  diferencial  do 

produto  local.  Fomento da  aprendizaxe mediante  a promoción de boas  prácticas 

entre comercializadores e consumidores. 
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1.2.3. Conexión do sector pesqueiro con outros sectores do territorio costeiro para 

a promoción do produto da pesca local. 

MEDIDAS 

20. 1.2.3.1. Iniciativas de integración innovadoras e lúdicas dentro das prazas de abastos 

para  facilitar  a  compra,  a  mellor  implicación  da  restauración,  a  innovación 

gastronómica e promoción das vantaxes do consumo do produto  local,  incluído os 

premios para as iniciativas máis destacadas 

21. 1.2.3.2.  Establecemento  de  alianzas  intersectoriais  para  chegar  co  produto  local, 

claramente  diferenciado,  a  novas  canles  de  comercialización,  reforzando  a 

diversificación e o atractivo na oferta turística costeira. 

22. 1.2.3.3.  Iniciativas  de  asociacionismo  e  cooperativismo  do  sector  extractivo  e 

transformador co sector HORECA na promoción do consumo dos produtos locais. 
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Obxectivo  Específico  2.1.  Promover  o  aproveitamento  dos  recursos  do  territorio 

reforzando  a  asociación  da  herdanza  do mar  coas  oportunidades  para  o  turismo,  a 

dinamización da actividade económica, e a cohesión social e territorial 

Liñas de actuación (2.1.1. a 2.1.3) 

 

2.1.1.  Deseño  e  iniciativas  de  turismo  desestacionalizado  apoiado  no  sector 

pesqueiro e a cultura e tradición mariñeira. 

MEDIDAS 

23. 2.1.1.1 Fomento da conexión do  turismo mariñeiro coas actividades náuticas, coas 

embarcacións  de  recreo  e  pasaxe  e  coas  embarcacións  tradicionais,  procurando  a 

integración destas actividades no desenvolvemento do turismo mariñeiro. 

24. 2.1.1.2. Creación de rutas  turísticas que  inclúan visitas a pescadores, mariscadores, 

lonxas, prazas, sendas litorais, sendas fluviais, etc. e que sexan educativas tanto para 

nenos como adultos. 

 

 

2.1.2.  Mellora  da  oferta  de  produtos  e  servizos  de  integración  intersectorial, 

abondando en medidas para a desestacionalización do turismo e na sustentabilidade 

das iniciativas. 

MEDIDAS 

25. 2.1.2.1 Ría‐saúde‐deporte: iniciativas que conecten aos axentes especializados nestes 

ámbitos e  evidencien a idoneidade dos recursos e os espazos da Ría de Pontevedra 

para o fomento dos hábitos saudables na poboación local e nos visitantes (dotación 

infraestruturas portos deportivos, equipamentos e actividades). 

26. 2.1.2.2.  Impulso  ao desenvolvemento da oferta  turismo mariñeiro  en  relación  coa 

gastronomía  de  forma  comprometida  coa  produción  local  e  o  uso  sostible  do 

territorio. 

27. 2.1.2.3. Impulsar MarGalaica como plataforma integradora de servizos de ocio e lecer 

á cidadanía. 

28. 2.1.2.4. Formación dos axentes que  interveñen na  integración co sector turístico de 

cara a mellora da súa oferta e profesionalidade (idiomas, atención ao cliente, uso de 

novas tecnoloxías, etc.). 

29. 2.1.2.5. Rehabilitación e creación de espazos con iniciativas de interpretación: lonxas, 

prazas,  pequenas  salas  de  cine,  locais  nos  portos  e  nas  vilas,…  que  sustenten  e 

valoricen as tradicións costeiras. 
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30. 2.1.2.6. Promoción e desenvolvemento do turismo ambiental e ecolóxico, destacando 

na oferta as accións do GALP na recuperación de zonas e na valorización da contorna 

costeira. 

31. 2.1.2.7. Mellorar e completar a oferta das  instalación hostaleiras de baixo  impacto 

ambiental  dentro  da  zona  costeira  tais  como  os  albergues  ou  os  servizos  para    a 

acollida de caravanas, entre outros. 

32. 2.1.2.8. Iniciativas para facilitar e promover o aliñamento e a coordinación da acción 

do GALP e dos seus axentes coa Axenda de adaptación do Parque das Illas Atlánticas á 

Carta Europea de Turismo Sostible e, en xeral, iniciativas de turismo sostible.  

 

2.1.3 Promoción e proxección exterior dos recursos, da actividade e do territorio.

MEDIDAS 

33. 2.1.3.1.  Estudo  das  experiencias  de  turismo  de  zonas  costeiras  en  outros  países. 

Identificación de boas prácticas imitables e difusión entre os colectivos do GALP. 

34. 2.1.3.2. Organización dun foro internacional sobre diversificación do turismo nas zonas 

de costa. 

35. 2.1.3.3.  Tradución  dos  materiais  de  promoción  da  oferta  turística  integrada  na 

estratexia do GALP ós idiomas dos países que máis nos visitan. 

36. 2.1.3.4. Deseño e desenvolvemento dun plan específico de comunicación e promoción 

do territorio do GALP e da Ría de Pontevedra como un produto que agrega paisaxe, 

gastronomía, arquitectura, natureza, etc. 

 

 

Obxectivo específico 2.2. Contribuír á xeración de emprego a partir da mellora da 

calidade de vida e a cohesión social e territorial. 

 

Liñas de actuación (2.2.1) 

 

2.2.1 Servizos para a cohesión social e territorial e o benestar

MEDIDAS 

37. 2.2.1.1. Creación de servizos a poboación e as empresas 

38. 2.2.1.2. Iniciativas para facilitar conciliación familiar dos colectivos de traballadores e 

traballadoras en actividades claramente integradas na estratexia do GALP. 
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39. 2.2.1.3 Medida de  integración de colectivos con risco de exclusión nas actividades 

promovidas ou integradas na estratexia do GALP. 

40. 2.2.1.4.  Programa  de  emprego  inter‐municipal:  fomento  das  oportunidades  de 

emprego na zona costeira: bolsa de emprego,  iniciativas para facilitar e propiciar o 

relevo xeracional...Favorecerase a consideración da inclusión de colectivos de difícil 

integración e o fomento da igualdade. 

41. 2.2.1.5. Iniciativas de mellora da mobilidade. 

 

 

 

Obxectivo específico 3.1. Fomento da conciencia ecolóxica e do aproveitamento 

sostible do patrimonio ambiental das zonas costeiras para as xeracións actuais e futuras. 

 

Liñas de actuación (3.1.1) 

 

3.1.1. Mellora da  capacidade das  comunidades para  a  adopción de prácticas de 

conservación, protección, mitigación de impactos sobre o patrimonio natural  e para 

a súa posta en valor 

MEDIDAS 

42. 3.1.1.1. Seminarios e obradoiros dirixidos a escolares, xente do mar e público en xeral 

para  incrementar  a  concienciación  ambiental.  Por  exemplo:  campamentos, 

obradoiros  escolares  en  temas  ambientais,  divulgación  de  ecosistemas  mariños, 

concienciación sobre as consecuencias e posibilidades de acción  fronte ao cambio 

climático, etc. 

43. 3.1.1.2.  Fomentar  asociacionismo  ambiental  e  a  colaboración  do  GALP  coas 

organizacións  e  agrupacións  ambientalistas  e  de  protección  do  patrimonio, 

fomentando a súa participación en iniciativas de divulgación sobre a conservación do 

medio e os usos tradicionais do mar. 

44. 3.1.1.3 Formación a medida para o aproveitamento e xestión de recursos do sector 

primario de xeito sostible / ecolóxico (produción, transformación e venda). 

45. 3.1.1.4. Colaboración coas ANPAS e os colexios e centros de educación secundaria 

para a definición e o desenvolvemento de iniciativas perdurables (non puntuais nin 

illadas) de concienciación dos máis novos nos valores da protección ambiental, do 

patrimonio e dos usos tradicionais do mar e do medio costeiro. 

 



 

� 20�

Obxectivo específico 3.2. Promover iniciativas de posta en valor e protección dos 

recursos naturais, de redución da pegada de carbono e de   mitigación dos efectos do 

cambio climático. 

 

Liñas de actuación (3.2.1 e 3.2.2) 

 

3.2.1. Iniciativas de redución de impacto ambiental en procesos produtivos. 

MEDIDAS 

46. 3.2.1.1. Formación e dotación de equipamentos anticontaminación para instalacións 

costeiras.  

47. 3.2.1.2.  Implementación de sistemas de uso das enerxías  limpas e de melloras nos 

procesos  que  leven  aparellada  a  diminución  de  custos,  a  redución  da  pegada 

ecolóxica e a maior eficiencia no desempeño da actividade.  

 

3.2.2.  Iniciación  de  experiencias  de  colaboración  novidosas  na  conservación, 

protección,  mitigación  de  danos,  rexeneración  e  posta  en  valor  dos  recursos 

naturais. 

MEDIDAS 

48. 3.2.2.1.  Colaboración  e  acción  coordinada  dos  axentes  do  GALP  nas  accións  de 

promoción,  protección  e  conservación  dos  recursos  de  interese  ambiental, 

paisaxístico e cultural, en especial dos espazos singulares da Ría de Pontevedra, por 

exemplo, da Illa de Tambo ou o Parque Nacional das Illas Atlánticas. 

49. 3.2.2.2. Fomento da colaboración  inter‐municipal en actividades de recuperación e 

conservación ambiental, arquitectónica e urbanística, propiciando a implicación das 

institucións, das organizacións e da cidadanía, e orientada á xeración de actividades 

produtivas e ós recursos autóctonos da terra e do mar. 

50. 3.2.2.3. Experiencias de relativas á recollida de lixo das embarcacións e traída a porto. 

Fomento das boas prácticas na xestión do lixo e da reciclaxe en todas as facetas da 

actuación do GALP. 

51. 3.2.2.4.  Iniciativas para o desenvolvemento e dinamización da Axenda estratéxica 

para a Recuperación do entorno da Illa de Tambo. 

52. 3.2.2.5. Limpeza regatos, e colaboración en actuacións de rexeneración forestal para 

evitar riadas, deterioro das condicións ambientais da ría e perda de produtividade 

marisqueira. 

53. 3.2.2.6. Iniciativas de colaboración na rexeneración e limpeza de areais e mellora da 

calidade das augas na Ría de Pontevedra. 
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54. 3.2.2.7. Actuacións encamiñadas a facilitar a detección rápida e a evitar a propagación 

das especies exóticas, especialmente das invasoras, e desenvolver iniciativas para a 

súa erradicación cando esta sexa posible. 

 

 

Obxectivo  específico  4.1.  Protexer  o  patrimonio  cultural,  mellorando  a  súa 

identificación  e  documentación  e  poñendo  en  valor  os  recursos  identificados,  coa 

finalidade de reforzar a identidade territorial e o valor da zona costeira. 

 

Liñas de actuación (4.1.1 e 4.1.2) 

 

4.1.1. Inventario e recompilación de información sobre o patrimonio costeiro 

MEDIDAS 

55. 4.1.1.1.  Abondar  no  inventario  do  patrimonio  cultural  na  zona,  integrando  a 

implicación  de  expertos  no  proceso,  co  obxectivo  de  identificar  e  reforzar  as 

oportunidades para a mellora da calidade de vida dos veciños e o atractivo para un 

turismo sostible e de calidade. 

56. 4.1.1.2 Recompilación e posta en valor do coñecemento dos “vellos do mar” apoiando 

ás entidades locais para a súa posta en práctica coa inclusión de todos os segmento 

da actividade. A medida comprenderá ademais a relación do coñecemento dos vellos 

do mar coa conservación do medio mariño e costeiro. 

 

4.1.2. Reconstruír, valorizar e  contribuír a manter e a difundir o patrimonio  con 

maior vinculación ao mar e ás actividades costeiras. 

MEDIDAS 

57. 4.1.2.1.  Desenvolvemento  de  roteiros  costeiros  e  mariños  para  dar  a  coñecer  o 

patrimonio natural e cultural da zona. 

58. 4.1.2.2. Restauración do patrimonio industrial tradicional: salgas, portos, estaleiros, 

muíños, etc. 

59. 4.1.2.3. Promoción de actividades de  recuperación e exaltación das embarcacións 

tradicionais. 

60. 4.1.2.4.  Promoción  e  posta  en  valor  dos  elementos  da  arquitectura  tradicional 

mariñeira na zona. 

61. 4.1.2.5. Posta en  valor doutros elementos da  tradición mariñeira: artes de pesca, 

aparellos e ferramentas de traballo, arquivos documentais, arquivos fotográficos e 
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audiovisuais,  etc. Aproveitamento  das  aulas  da  natureza  para  a  exposición  deste 

patrimonio. 

62. 4.1.2.6. Promoción do patrimonio cultural  (Dixitalizar os servizos de  información e 

comunicación  sobre o patrimonio natural e cultural e  facilitar a comunicación e a 

promoción mediante o uso das novas tecnoloxías). 

 

 

Obxectivo específico 5.1. Promover o  intercambio do  coñecemento baseado na 

experiencia  con  outros  territorios    entre  axentes  públicos  e  privados  de  todos  os 

sectores participantes no GALP. 

 

Liñas de actuación (5.1.1 e 5.1.2.) 

 

5.1.1. Promoción de actuacións de cooperación no  seo do  sector pesqueiro para 

fomentar a súa gobernanza e competitividade dos axentes do GALP co intercambio 

de experiencias dentro e fóra do sector pesqueiro e dentro e fóra do territorio. 

MEDIDAS 

63. 5.1.1.1.  Formación  práctica  e  creación  dunha  plataforma  de  intercambio  de 

formación, experiencias e de coñecemento con outras zonas costeiras de referencia 

de dentro e fóra de Galicia. 

64. 5.1.1.2. Uso de novas tecnoloxías para a posta en contacto dos colectivos do sector 

pesqueiro para procurar novos proxectos e iniciativas comúns. 

 

5.1.2. Promoción de actividades de cooperación para a diversificación. 

MEDIDAS 

65. 5.1.1.3.  Foros  que  poñan  en  contacto  ao  sector  pesqueiro  e  o  sector  turístico  e 

hostaleiro no que se  identifiquen oportunidades para accións en rede, en beneficio 

mutuos e onde se estimulen as oportunidades de colaboración tanto no plano  local 

como para a proxección internacional. 

66. 5.1.1.4. Promover unha rede internacional de vilas mariñeiras. 
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5.4. Mapa do Plan de acción 

Obxectivos 
estratéxicos 

Obxectivos específicos  Liñas de actuación  Medidas 
relacionadas 

1. Aumentar o valor, a 
creación de emprego, a 
atracción da mocidade 
e promoción da 
innovación e do 
coñecemento en todas 
as fases da  cadea de 
subministro dos 
produtos da pesca e da 
acuicultura. 

1.1. Promover o crecemento 
económico da Ría de Pontevedra a 
partir da intensificación dos esforzos 
na promoción dos produtos, e da 
mellora de todos os procesos que 
integran as actividades da cadea de 
valor, dende a xestión do recurso e 
a extracción ata a chegada ao 
consumidor. 

1.1.1. Revalorización dos produtos do mar, trazabilidade, 
diversificación da oferta e melloras na comercialización e na 
promoción. 

De 1.1.1.1 a 
1.1.1.7 

1.1.2. Mellora da xestión dos recursos e dos procesos da cadea 
de valor dos produtos do mar, mediante a introdución de novas 
tecnoloxías e a colaboración cos centros de investigación. 

De 1.1.2.1 a 
1.1.2.3 

1.2. Mellorar a capacitación e as 
condicións para o emprendemento 
no tecido produtivo pesqueiro, 
incrementando as oportunidades de 
formación dos traballadores e 
traballadoras e a súa 
empregabilidade, facilitando o 
relevo xeracional, as estruturas 
asociativas e o emprendemento.   

1.2.1 Mellora da gobernanza sectorial, fomento de novos 
modelos de organización, das estruturas asociativas e 
cooperativas, estímulo dos novos modelos de negocio 

De 1.2.1.1 a 
1.2.1.4 

1.2.2. Formación do sector pesqueiro cara o relevo xeracional, á 
mellor adaptación dos traballadores  e traballadoras ás 
necesidades da actividade e á diversificación e integración de 
negocios. 

De 1.2.2.1 a 
1.2.2.5 

 

   

L 1.2.3 Conexión do sector pesqueiro con outros sectores do 
territorio costeiro para a promoción do produto da pesca local. 

De 1.2.3.1 a 
1.2.3.3 
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Obxectivos 
estratéxicos 

Obxectivos específicos  Liñas de actuación  Medidas 
relacionadas 

2. Apoiar á 
diversificación dentro 
ou fóra da pesca 
comercial, apoio ao 
aprendizaxe 
permanente, á 
creación de emprego e 
a mellora do benestar 
social na zona 
costeira.. 

2.1. Promover o aproveitamento 
dos recursos do territorio 
reforzando a asociación da herdanza 
do mar coas oportunidades para o 
turismo, a dinamización da 
actividade económica, e a cohesión 
social e territorial 

2.1.1. Deseño e iniciativas de turismo desestacionalizado 
apoiado no sector pesqueiro e a súa cultura 

De 2.1.1.1 a 
2.1.1.2 

2.1.2. Mellora da oferta de produtos e servizos de integración 
intersectorial, abondando en medidas para a 
desestacionalización do turismo e na sostibilidade das iniciativas.

De 2.1.2.1 a 
2.1.2.8 

2.1.3 Promoción e proxección exterior dos recursos, da 
actividade e do territorio 

 

 

De 2.1.3.1. a 
2.1.3.4 

 

2.2. Contribuír á xeración de 
emprego a partir da mellora da 
calidade de vida e a cohesión social 
e territorial. 

2.2.1. Servizos para a cohesión social e territorial e o benestar  De 2.2.1.1. a 
2.2.1.5. 
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Obxectivos 
estratéxicos 

Obxectivos específicos  Liñas de actuación  Medidas 
relacionadas 

3. Impulsar e 
aproveitar o 
patrimonio 
medioambiental das 
zonas pesqueiras e 
acuícolas, incluídas as 
operacións de 
mitigación do cambio 
climático, así como 
contribuír á 
concienciación cidadá 
nestes ámbitos. 

3.1. Fomentar a conciencia ecolóxica 
e o aproveitamento sostible do 
patrimonio ambiental das zonas 
costeiras para as xeracións actuais e 
futuras. 

3.1.1. Mellora da capacidade das comunidades para a adopción 
de prácticas de conservación, protección, mitigación de 
impactos sobre o patrimonio natural e para a súa posta en valor 

De 3.1.1.1 a 
3.1.1.4 

3.2. Promover iniciativas de posta 
en valor e protección dos recursos 
naturais, de redución da pegada de 
carbono e de mitigación dos efectos 
do cambio climático. 

3.2.1. Iniciativas de redución de impacto ambiental en procesos 
produtivos. 

De 3.2.1.1. a 
3.2.1.2 

3.2.2. Iniciación de experiencias de colaboración novidosas na 
conservación, protección, mitigación de danos, rexeneración e 
posta en valor dos recursos naturais. 

De 3.2.2.1 a 
3.2.2.6 

 

Obxectivos 
estratéxicos 

Obxectivos específicos  Liñas de actuación  Medidas 
relacionadas 

4. Protexer e poñer en 
valor o patrimonio 
cultural como recurso 
emblemático na Ría de 
Pontevedra, incluído o 
patrimonio cultural 
pesqueiro, acuícola e 
marítimo. 

4.1. Protexer o patrimonio cultural, 
mellorando a súa identificación e 
documentación e poñendo en valor 
os recursos identificados, coa 
finalidade de reforzar a identidade 
territorial e o valor da zona costeira.

4.1.1. Inventario e recompilación de información sobre o 
patrimonio costeiro 

De 4.1.1.1 a 
4.1.1.2 

4.1.2. Reconstruír, valorizar e contribuír a manter e a difundir o 
patrimonio con maior vinculación ao mar e ás actividades 
costeiras 

De 4.1.2.1 a 
4.1.2.6 
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bxectivos estratéxicos  Obxectivos específicos  Liñas de actuación  Medidas 
relacionadas 

6. Fomento da 
cooperación e da 
capacidade dos 
axentes do territorio 
para contribuír ao 
desenvolvemento 
local. 

5. 1. Promover o intercambio do 
coñecemento baseado na 
experiencia con outros territorios  
entre axentes públicos e privados de 
todos os sectores participantes no 
GALP. 

5.1.1. Promover actuacións de cooperación  no seo do sector 
pesqueiro para fomentar a súa gobernanza e competitividade. 

De 5.1.1.1. a 
5.1.1.2 

 
  5.1.2. Promoción da aprendizaxe permanente dos axentes do 

GALP co intercambio de experiencias dentro e fora do sector 
pesqueiro e dentro e fora do territorio. 

De 5.2.1.1. a 
5.2.1.2 
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5.5. Fichas de medidas. 
 

Para cada unha das medidas inclúese unha ficha coa descrición dos seguintes aspectos:  

 Liña de actuación na que se enmarca.  

 Obxectivos xerárquicos aos que responde.  

 Descrición sucinta do contido da medida. 

 Potenciais  beneficiarios.  Á  hora  de  definir  os  potenciais  beneficiarios 

consideráronse  as  limitacións  establecidas  no  período  anterior  para 

beneficiarios de proxectos produtivos e non produtivos. Na medida en que a 

orde  de  axudas  que  aprobe  a  Consellería  do  Mar  modifique  a  tipoloxía  dos 

beneficiarios,  deberá  revisarse  tamén  os  potenciais  beneficiarios  aquí 

contemplados.  

 Resultados previstos.  Indicadores de resultados que deberán contemplarse na 

medida e xenéricos para ela. Deberá comprobarse a súa idoneidade para cada 

proxecto en particular.  

 Rango de  intensidade de axuda. Atribúese as medidas a  intensidade da axuda 

que poden ter proxectos que se inclúan nesta medida en función do seu carácter 

produtivo  ou  non  segundo  os  valores  máximos  do  anterior  período  de 

financiamento. En  todo  caso estes  valores quedaran establecidos na orde de 

axudas que aprobe a Consellería do Mar coas bases reguladoras das axudas. 

 

Estas fichas están elaboradas en formato de base de datos e xúntanse como Anexo 5.5. 

Fichas de medidas nunha listaxe conxunta de todas elas para unha maior facilidade de 

interpretación e comparación.  
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5.6. Elementos da diagnose que xustifican o deseño da estratexia 
 

A seguinte táboa amosa a coherencia do plan de acción coa diagnose realizada sobre o territorio. As medidas acollidas dentro das liñas de actuación 

que se salientan en cada caso, van orientadas ben a superar debilidades e ameazas ou ben a potenciar e poñer en valor as fortalezas e oportunidades 

que se presentan na área do GALP. A análise cruzada destes elementos permite ademais atopar coherencia e complementariedade entre as liñas de 

actuación que responden a varios dos obxectivos específicos. Deste xeito ante unha determinada ameaza, por exemplo, a resposta que se pode ofrecer 

dende a estratexia pode vir dada tanto dende Liñas e acción asociadas á competitividade, como daquelas máis estreitamente ligadas á protección do 

medio  natural  e  do  patrimonio.  Considérase  que  este  é  un  elemento  de  grande  valor  na  estratexia:  coherencia  estratexia‐diagnose;  e 

complementariedade Liñas de acción‐obxectivos fronte dos elementos da diagnose. 

 

DEBILIDADES LIÑAS  DE  ACTUACIÓN 

QUE AS CORRESPONDEN 

D.1. Diminución dos recursos pesqueiros e marisqueiros por diferentes motivos: maior frecuencia de 
episodios de toxina, mortalidade dos recursos marisqueiros, redución de TAC’s e cotas en determinados 
recursos pesqueiros que afectan á flota artesanal. 

1.1.2; 1.2.2; 3.1.1

D.2. Falta de unidade no  sector, pouco aberto á  introdución de  cambios nos hábitos de  traballo e 
adaptación as novas políticas de descartes e capturas accidentais. 

1.2.1.

D.3.Perda de competitividade por elevados custes de explotación, diminución de recursos pesqueiros e 
marisqueiros e dispersión na comercialización das capturas nos diferentes portos da zona. 

1.1.1; 1.1.2; 1.2.1;1.2.2 

D.4. Falta de emprendemento, de acceso aos resultados da innovación e insuficiente proactividade dos 
pescadores para xerar novas oportunidades de negocio. 

1.1.1; 1.1.2; 1.2.1;1.2.2 
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D.5. Falta de relevo xeracional, especialmente en cargos de responsabilidade e á fronte dos negocios. 1.2.1; 1.2.2.

D.6. Falla de coordinación entre científicos e sector. Falta de transferencia de investigación, tecnoloxía 
e  divulgación  do  coñecemento  científico.    Necesidade  de  actualización  máis  áxil  e  compartida  do 
coñecemento  sobre o estado dos  stocks dos  recursos mariños.   Necesidade de apoio  científico nas 
negociacións que levan ao establecemento de TAC’s e cotas. 

1.1.1;  1.1.2;  1.2.2;  3.1.1.; 

3.2.1, 3.2.2. 

D.7. Necesidade de coñecer os efectos actuais e previstos do cambio climático e doutros fenómenos 
que  afectan  aos  recursos.  Necesidade  de  afondar  no  coñecemento  das  políticas  de  protección 
ambiental e das políticas comunitarias que afectan á actividade PPC, PMI, DMEM, DMPEM. 

1.1.2, 1.2.2.; 3.1.1.; 3.2.1, 

3.2.2.  

D.8a. Altas  taxas de desemprego: volta ao  sector pesqueiro de persoas  sen  formación profesional, 
necesidade de capacitación para o emprendemento. 

1.2.2.; 2.1.2.; 2.2.1. 3.1.1. 

5.1.1. 

D.8b. Escasa implicación da hostalería e restauración co produto local.  1.2.3.;  2.1.2

D.8.c. Falta de posta en valor dos recursos do sector primario.   3.1.1.

D.9. Falta de cooperación e asociacionismo entre as empresas ‐ xeralmente microempresas familiares 
– para a xeración dun auténtico destino turístico. 

1.2.1, 1.2.3.;  2.1.1;  2.1.2; 

2.1.3. 

D.10. Forte presión humana sobre a ría que provoca a alteración do ecosistema, das características de 
auga das rías (recheos que alteran correntes, contaminación industrial, falta de saneamento urbano 
integral) con efectos negativos nos recursos pesqueiros e marisqueiros. 

3.1.1.; 3.2.1; 3.2.2

D.11.  Falta  de  atención  aos  espazos  intermareais  de  alto  valor  ecolóxico  para  o  seu  estudo  e 
valorización. 

3.1.1.; 3.2.1; 3.2.2

D.12. Escaso coñecemento do patrimonio natural e cultural de elevado valor. Necesidade de actuacións 
de posta en valor e divulgación, especialmente  aplicable ao patrimonio marítimo – pesqueiro. 

3.1.1.; 4.1.1; 4.1.2



 

� 30�

 

AMEAZAS   

A.1. Incerteza xerada polos cambios na regulación do sector, sobre todo, por aqueles que introducen novos 
sistemas de regulación das capturas. 

1.1.2; 1.2.2; 2.1.1.; 3.1.1.;  

A.2.  Falta  de  adaptación  das  vedas  e  cotas  aos  stocks  das  especies,  especialmente  daquelas  que  son 
predadoras de importantes especies comerciais. 

1.1.2; 1.2.1; 1.2.2.;  

A.3. Falta de etiquetaxe e control na trazabilidade do produto pesqueiro, acuícola e marisqueiro que permite 
que produto foráneo se confunda no mercado co procedente da actividade pesqueira e marisqueira galega. 

1.1.1; 1.2.3.  

A.4. Escaso control e vixilancia da pesca deportiva.   3.1.1; 

A.5. Alto impacto da actividade dos furtivos no mercado provocando incremento ilegal da oferta, baixada de 
prezos e importantes danos aos recursos. 

1.1.2

A.6. Hábitos de vida que diminúen o consumo de produtos do mar e perda das canles de comercialización 
tradicionais. 

1.1.1; 2.2.1.

A.7. Desconexión do sector pesqueiro fronte ao resto da poboación.  1.1.1.;  1.2.3.;  2.1.1;  4.1.2; 

5.1.2. 

A.8. Procedementos administrativos que actúan como trabas á posta en marcha de actividades de turismo 
mariñeiro. 

2.1.1; 2.1.2; 5.1.1.

A.9.  Exceso  de  publicidade  de  turismo  mariñeiro  cando  aínda  o  sector  non  pode  poñer  en  práctica  as 
actividades turísticas. 

2.1.2;

A.10.  Perda  da  esencia  do  territorio,  especialmente  dos  valores  da  paisaxe,  dos  asentamentos  e  a  súa 
arquitectura tradicional que o vinculan coa cultura. 

3.1.2.; 4.1.1; 4.1.2; 5.1.2

A.11. Invasións de especies foráneas que desprazan os recursos autóctonos e destrúen lugares habituais de 
cría de especies como o camarón. 

3.1.1.; 3.2.2

A.12. Desenvolvemento de plans de regulación de usos de espazos naturais protexidos que non contemplen 
debidamente a actividade pesqueira tradicional. 

3.2.2; 
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A.13. Falta de concienciación ambiental e xestión inadecuada dos residuos.  1.2.2; 3.1.1; 3.2.1

FORTALEZAS   

F.1.  A  calidade  do  produto  pesqueiro,  acuícola  e  marisqueiro  é  obxectiva,  recoñecida  e  valorada  polo 
consumidor. 

1.1.1; 1.1.2; 1.2.3 

F.2. Sector de actividade con peso económico e social no territorio: flota versátil nas diferentes artes e especies 
e forte sector marisqueiro. 

1.1.1;  1.1.2;  1.2.1;  1.2.2; 

1.2.3. 

F.3. Existencia de marcas de calidade para a produción pesqueira como pescadeRías e outras de ámbito local 
(polbodasrias) ou de garantía de sostibilidade (certificación MSC, xa aplicada á pescaría da navalla da ría). 

1.1.1.; 1.1.2. 2.1.2.

F.4.Existencia dunha plataforma de venda conxunta do produto das  lonxas da  ría  (pescadoartesanal.com) a 
iniciativa do sector e de ámbito zonal. 

1.1.1; 5.1.1

F.5. Boa infraestrutura de portos pesqueiros, lonxas, lugares de desembarque e importante desenvolvemento da 
industria auxiliar. 

1.1.1; 1.1.2; 2.1.1.; 3.2.1. 

F.6.  Consolidada  tradición  e  vocación  pesqueira  con  forte  presenza  feminina,  especialmente,  no  sector 
marisqueiro. 

1.2.2; 2.2.1; 5.1.1

F.7.  Alta  potencialidade  da  zona  para  desenvolvemento  de  actividades  turísticas  ligada  ao  mar:  turismo 
mariñeiro, turismo náutico, actividades de ocio na natureza. 

1.2.3.; 2.1.1.; 2.1.2. 2.1.3; 

2.2.1; 5.1.2 

F.8.Existencia de portos deportivos con boas infraestruturas.  1.2.3.; 2.1.1; 2.1.2; 

F.9. Ampla oferta turística consolidada con alta demanda na temporada estival.  2.1.1; 2.1.2.; 2.1.3

F.10. Boas comunicacións co exterior tanto por avión, ferrocarril como autoestrada.  2.1.3; 2.2.1.

F.10.  Existencia  de  importante  patrimonio  histórico  ‐  artístico,  material  e  inmaterial  vinculado  á  tradición 
marítimo –pesqueira. 

4.1.1; 4.1.2; 5.1.2

F.11. Entorno natural con espazos e recursos naturais de alto valore ecolóxico e recoñecemento internacional 
(Parque Nacional das Illas Atlánticas, Zonas ZEPA e ZEC,...) 

3.1.1; 3.1.2; 5.1.1; 
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OPORTUNIDADES   

O.1. Aumento do valor engadido da produción pesqueira, acuícola e marisqueira. A existencia de marcas de 
calidade e a súa implantación paulatina nas lonxas e comercializadores permitirá a diferenciación do produto 
local e terá repercusión no prezo do mesmo, tanto a nivel local como na súa comercialización fora do territorio. 

1.1.1.; 1.1.2; 2.1.2

O.2. Acondicionamento de  infraestruturas portuarias para posta en marcha de novas políticas e sistemas de 
recollida de residuos mariños, eficiencia enerxética, calidade, trazabilidade, transformación e comercialización 
dos produtos desembarcados. 

3.2.1; 3.2.2; 

O.3.Proximidade de centros de investigación relacionados co mar.  1.1.2;  1.2.2;  3.1.1;  3.2.1; 

3.2.2; 4.1.1 

O.4. Actividades de  turismo mariñeiro aproveitando  sinerxías  con outras actividades  turísticas existentes na 
zona. 

2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 5.1.2. 

O.5.Aproveitamento  e  valorización  dos  residuos  das  industrias  e  actividades  pesqueiras,  acuícolas  e 
marisqueiras. 

1.1.2; 3.2.1

O.6. Xeración de novos ingresos a partir da diversificación.  2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 5.1.2 

O.7. Zona costeira con alto potencial para a xeración de oferta diversificada de actividades de ocio e tempo libre 
vinculando a oferta costeira coa do medio rural, presentes ambas no territorio. 

2.1.1;  2.1.2;  2.1.3;  3.1.1; 

3.2.2; 4.1.1; 4.1.2; 5.1.2;   

O.8. Alta demanda de actividades de turismo mariñeiro.  2.1.1; 2.1.2. 5.1.2.

O.9. Elevada afluencia de visitantes na zona costeira e existencia de capacidade de acollida nas infraestruturas 
e servizos turísticos de aloxamento e restauración. 

1.1.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3;  

O.10. Mellora continua na aplicación dos plans de explotación e novo enfoque de xestión da pesca baseado no 
principio do rendemento máximo sostible. 

1.1.2; 1.2.1; 3.1.1; 

O.11. Desenvolvemento de turismo a partir de espazos naturais protexidos e da implantación e difusión da Carta 
Europea de Turismo Sostible no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. 

2.1.2; 2.1.3; 3.2.2.; 

O.12. Aumento do interese xeral e da preocupación por aspectos ambientais.  3.1.1; 3.2.1; 3.2.2



 

� 33�

5.7. Carácter integrado e multisectorial da estratexia 
 

A  estratexia  do  GALP  Ría  de  Pontevedra  establécese  para  un  espazo  de  conexión  e 

interdependencia de todos os sectores que desenvolven a súa actividade na zona costeira, e que 

dependen, profundamente, dos  recursos do mar e dos activos deste  territorio. A estratexia 

propón, por unha banda, reforzar decididamente a competitividade da cadea de valor do sector 

pesqueiro e, por outra, e complementariamente, multiplicar as oportunidades que derivan da 

importancia e do arraigo que estas actividades teñen como atractivo turístico e como acervo 

patrimonial.  

A estratexia tense deseñado baixo a perspectiva participada por todos os actores da zona de 

que a mesma deberá ter efecto no presente e no futuro da Ría de Pontevedra. É este o motivo 

fundamental polo que o uso sostible, a protección e defensa do medio e dos recursos naturais 

desta  contorna,  constitúense  nun  piar  emblemático  sobre  o  que  desenvolver  as  actuacións 

enmarcadas na estratexia.  

Esta perspectiva sobre o que supón o carácter integrado e multisectorial da estratexia se ben 

ten especial apoio nas Liñas de Actuación que responden ao Obxectivo Específico 2.1, está con 

claridade  tamén  presente  nas  Liñas  correspondentes  aos  demais  Obxectivos  Específicos, 

especialmente  na  1.2.3.  e  nas  do  obxectivo  específico  5.1.  Deste  xeito  cabe  destacar  a 

consideración integrada de toda a cadea de valor do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola, 

dende o sector primario ata a  industria elaboradora  transformadora, ós servizos asociados e 

todas as actividades  interdependentes da actividade pesqueira. Esta perspectiva chega ate a 

consideración  da  cidadanía,  dos  consumidores  tanto  locais  como  foráneos  como  axentes 

fundamentais  na  revalorización  dos  produtos  e  na  reactivación  da  actividade  económica. 

Asemade, cando se abordan as liñas de actuación que teñen relación coa conservación e a posta 

en  valor  do  patrimonio,  a  estratexia  aposta  por  unha  consideración  integral  das  diferentes 

formas  de  patrimonio:  natural,  cultural,  arqueolóxico,  arquitectónico,  etnográfico, 

gastronómico, etc. O GALP da Ría de Pontevedra  fai esta aposta, considerando que esta é a 

perspectiva que de xeito transversal pode ter maior incidencia e significación no incremento das 

oportunidades de reforzar a actividade económica, das posibilidades de traballo, das condicións 

de vida e do atractivo da zona para as xeracións actuais e futuras da zona costeira.  
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5.8. Carácter innovador da estratexia 
 

A  estratexia  do GALP Ría  de  Pontevedra  integra  de  xeito  totalmente  transversal  o  carácter 

innovador.  Esta  perspectiva  correspóndese  coa  aposta  dos  axentes  deste  territorio  polo 

crecemento  intelixente e sustentable como base para a competitividade o desenvolvemento 

local, en liña coas recomendacións que ao respecto establece o propio FEMP e as políticas marco 

de referencia para a estratexia. 

 O  carácter  innovador  das  accións  amparadas  polo  GALP  Ría  de  Pontevedra,  haberá  de 

materializarse tanto nas melloras nos procesos e dos produtos ós que a acción do GALP poida 

prestar apoio, coma nas maneiras de mellorar os modelos organizativos e de administración, as 

conexións entre os sectores, as comunicacións entre os axentes da comunidade, as relacións da 

industria  e  da  cidadanía  coa  ciencia  e  os  centros  de  xeración  de  coñecemento,  etc.  Para 

conseguilo, promoverá a  incorporación dunha base  sólida de coñecemento nas propostas, a 

posta en valor da experiencia e das boas prácticas, e  sempre que  sexa oportuno, das novas 

tecnoloxías.  En  definitiva,  o  GALP  Ria  de  Pontevedra  favorecerá  o  carácter  innovador  das 

iniciativas  produtivas  e  non  produtivas  asociadas  aos  diferentes  obxectivos  da  estratexia  e 

mesmo da propia acción dinamizadora do GALP como organización.  

Así  a  innovación  deberá  estar  presente  na modernización  do  tecido  produtivo  e marcar  as 

actuacións para a mellora da competitividade, será un claro factor multiplicador das conexións 

intersectoriais  e  da  xeración  de  novas  oportunidades  de  emprendemento  e  de  emprego  e 

permitirá a diferenciación e a excelencia nas accións para a  conservación e a protección do 

medio natural e do patrimonio. Esta transversalidade do carácter  innovador será fortemente 

potenciada  mediante  a  estratexia  de  comunicación  do  GALP  e  apoiada  nos  procesos  de 

valoración e selección das candidaturas de proxectos. 

O GALP Ría de Pontevedra, na diagnose do  seu  territorio, amosa que  se dan  condicións de 

vantaxe na zona para poder acadar os obxectivos que se propoñen no tocante á  innovación. 

Destacan por unha banda,  a proximidade  a un  bo número de  centros  de  investigación  con 

actividade de transcendencia internacional; e por outra o nivel de estudos medio da poboación, 

que ofrece un potencial moi interesante para unha máis rápida incorporación do coñecemento 

técnico e  científico na  actividade  cotiá. Por último,  cabe  ter presente que  a  innovación e  a 

incorporación da tecnoloxía e do coñecemento nos procesos produtivos de calquera territorio, 

do mesmo xeito que a atención a sustentabilidade ambiental, é obxecto de atención por  moi 

diversos  programas  e mecanismos  de  financiamento. O GALP  aspira  a  converterse  en  peza 

fundamental para facer palanca no aproveitamento destes recursos polos axentes do territorio. 
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5.9. Contribución da estratexia á creación de emprego 
 

A creación de novas oportunidades para o traballo e a non destrución de emprego na Ría de 

Pontevedra é una prioridade compartida por todos os axentes que integran o Grupo. Por este 

motivo,  as  oportunidades  para  o  traballo  aparecen  recollidas  nos  obxectivos  de  carácter 

estratéxico de forma explícita, e considéranse integradas nos tres obxectivos específicos.  

As  perspectivas  dende  as  que  se  propón  afrontar  a  problemática  do  emprego  inclúen,  en 

consonancia co que establece o regulamento do FEMP, as seguintes: 

 as oportunidades de  formación  e  capacitación,  con medidas  específicas  asociadas  a 

todos os obxectivos específicos da estratexia, 

 fomento do emprendemento e da  innovación, e de novos modelos de negocio e de 

economía social como segmentos con potencial para novas e mellores oportunidades 

de traballo, 

 a mellora da competitividade do sector pesqueiro e a dignificación das profesións do 

mar na procura do relevo xeracional, 

 a  xeración  de  novas  oportunidades  de  desenvolvemento  asociadas  ás  conexión 

intersectoriais, 

 a  xeración  de  novas  oportunidades,  servizos  e  iniciativas  de  emprendemento 

relacionadas cun mellor aproveitamento dos activos culturais e naturais do territorio 

costeiro. 

O factor crítico no deseño da estratexia que se propón é o incremento da empregabilidade. A 

importancia  e  o  atractivo  turístico  do  territorio  ten  sido  clave  no  dinamismo  do  sector  da 

construción  previamente  á  crise  dos  últimos  anos.  O  estalido  da  burbulla  inmobiliaria  e 

financeira tivo repercusións notables para o emprego na zona, afectando a colectivos de idade 

en etapas  centrais da vida  laboral. A  insuficiente absorción dese  capital humano por outros 

sectores de actividade pon de manifesto a necesidade de incrementar os esforzos na adaptación 

dos perfiles á demanda, en estimular novos segmentos de actividade, e moi especialmente, en 

facilitar o emprendemento. 

De maneira  transversal ademais, mediante a  consideración destes aspectos nos  criterios de 

avaliación das propostas, o GALP favorecerá aquelas  iniciativas que teñan en consideración a 

xeración de oportunidades para os colectivos con máis dificultades de integración e de acceso 

ao mercado laboral, sexa por motivos de discapacidade, por falta de experiencia, por períodos 

longos de desemprego, etc. 
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5.10. A  promoción  da  igualdade  entre  homes  e  mulleres  e  á  non 

discriminación  
 

A igualdade entre mulleres e homes nas oportunidades de acceso e a promoción no mercado 

laboral e o fomento da participación da muller nas actividades da contorna costeira, aparece 

tamén destacado nas prioridades do FEMP e é outro dos elementos integrados na estratexia do 

GALP Pontevedra de maneira transversal.  

A análise DAFO presentada, recolle entre as fortalezas da zona a forte presenza das mulleres 

nalgúns  sectores de actividade. Na análise DAFO  faise especial alusión ao marisqueo pero a 

presencia maioritaria das mulleres é moi salientable en moitos outros segmentos da actividade, 

tanto propia do sector pesqueiro coma nos sectores cos que propiciar as conexións e actuacións 

en cooperación. No sector pesqueiro cabe mencionar ademais da incuestionable presencia da 

muller no marisqueo a pé, a que corresponde á comercialización, a presenza maioritaria das 

mulleres  na  transformación  dos  produtos  en  salas  de  elaboración  de  conxelado,  nas 

depuradoras  e  cocedoiros  e  nas  conserveiras,  a  presenza  en  actividades  auxiliares  como  a 

confección  e  reparación  de  aparellos,  etc.  A  presenza  das  mulleres  tamén  é  elevada  na 

hostalería, nos servizos asistenciais, na distribución e mesmo no ensino.  

A igualdade deberá de ser promovida a todos os niveis, facilitando a promoción profesional a 

través das medidas de formación, favorecendo as accións de emprendemento en feminino, coa 

prestación de servizos asistenciais e facilitadores da conciliación familiar, etc. Os mecanismos 

de valoración dos proxectos  integran algúns destes criterios para ofrecer garantías de que a 

acción do GALP é decidida en dar respaldo a esta situación estrutural e á prioridade recoñecida 

polo FEMP.  

 

5.11. O desenvolvemento sostible 
 

A estratexia e o plano de actuación que se presentan neste documento, están definitivamente 

marcados en todas as  súas compoñentes pola prioridade máxima de corresponder á necesidade 

do desenvolvemento sostible. Esta aposta aparece manifestada sen ambaxes na Misión do GALP 

e na Visión que se persegue, así coma nos obxectivos estratéxicos, específicos e na concreción 

de numerosas medidas asociadas a varias das liñas de actuación. Se ben dende o GALP Ría de 

Pontevedra  se pretende  transmitir e  salientar a  consideración  transversal e prioritaria desta 

compoñente da estratexia, son, se cadra, o conxunto de liñas máis destacadas nesta dirección 

(polo seu enfoque directo cara ao patrimonio natural e a conciencia ambiental) aquelas que se 

recollen en relación cos obxectivos específicos 3.1. e 3.2. da estratexia.  

Entre as actuacións comprometidas, na aposta do GALP polo crecemento sostible e respectuoso 

co  medio  ambiente,  figuran  tanto  as  orientadas  a  favorecer  a  adaptación  ás  necesidades 
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presentes e futuras de protección do medio e dos recursos naturais no territorio costeiro, como 

as relativas á sostibilidade social e económica.   

Son numerosas  as  iniciativas orientadas  a  incrementar  e  compartir o  coñecemento  sobre o 

medio,  sobre  os  recursos  e  sobre  o  impacto  que  a  actividade  antropoxénica  ten  sobre  os 

mesmos. A estratexia non quere so  incrementar o coñecemento dispoñible e a súa difusión, 

senón  ademais  comprométese  a  favorecer  as  experiencias  prácticas  de  aplicación  dese 

coñecemento na protección, na conservación e, en definitiva, no seu traslado a unha aposta por 

un modelo de desenvolvemento perdurable, que garanta as mesmas ou mellores oportunidades 

de vida para as xeracións futuras da comunidade costeira.  

As  institucións,  a  cidadanía,  a  industria, os produtores primarios,  e os diferentes  colectivos 

presentes  na  comunidade,  co  apoio  do  GALP,  haberán  de  asumir  e  poñer  en  práctica  un 

compromiso  de  adopción  de  mellores  prácticas  para  facer  realidade  o  avance  cara  ao 

desenvolvemento sostible. Esta aposta está tamén fortemente apoiada polas medidas que se 

recollen ao amparo dos Obxectivos específicos 1.1. e 2.1. Aspectos como a trazabilidade en toda 

a cadea de valor, a aposta polo consumo de proximidade, a eficiencia dos procesos de produción 

e  de  extracción,  as  prácticas  de  mellora  na  xestión  e  do  tratamento  dos  refugallos,  a 

diversificación da actividade da produción e do consumo, a aposta por un modelo de turismo 

ecolóxico,  fortemente  reforzado  polo  atractivo  natural  e  cultural  da  zona  costeira,  etc., 

constitúen eslavóns interdependentes dunha cadea de accións necesarias para facer realidade 

a visión do GALP, claramente fundamentada na procura do desenvolvemento sustentable da Ría 

de Pontevedra.  

Como elemento esencial na sustentabilidade da zona, a estratexia ten integrado a recuperación, 

conservación e posta en valor de todas as formas de patrimonio, considerando que este é tamén 

un  compoñente  esencial  para  o  desenvolvemento  sustentable  do  territorio.  Ademais  do 

patrimonio natural, as actuacións previstas sobre o patrimonio cultural, arquitectónico, etc., ‐ 

asociadas na estratexia ao Obxectivo específico 4.1.‐, son esenciais para incrementar o atractivo 

turístico e para mellorar a calidade de vida dos habitantes. Casos ven destacados e recoñecidos, 

como é o de Pontevedra, que poñen de relevo os esforzos nesta dirección aparecen sinalados 

no diagnóstico da estratexia. 

Finalmente, non cabe entender o desenvolvemento sostible se en relación co mesmo non se 

teñen en conta as condicións de vida e o benestar dos cidadáns, das xeracións actuais e futuras. 

As oportunidades para o emprego e o uso sustentable dos recursos e do territorio son esenciais, 

pero  tamén o  son as prestacións e mecanismos que permiten ofrecer maiores garantías de 

benestar  social.  Así,  o  obxectivo  específico  2.2.  da  estratexia,  vai  orientado  a  reforzar  a 

prestación de  servizos que  se  teñen  identificados  como necesarios no  territorio, podendo o 

GALP da Ría e os seus axentes actuar de xeito coordinado e subsidiario para ofrecer mellores 

prestacións neste contexto  
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5.12. Complementariedade,  coordinación e  cooperación  con outros 

instrumentos ou intervencións na zona 
  

Tanto a través de accións non produtivas específicas como coa labor de dinamización do GALP, 

haberá  de  procurarse  de maneira  activa  unha  axeitada  cooperación  e  conexión  con  outros 

elementos  de  intervención  na  mellora  das  condicións  de  vida  e  desenvolvemento  da  zona 

costeira que sen formar parte directamente integrada no GALP poidan axudar ao alcance dos 

seus obxectivos. Conscientes das  reticencias e  confusión que pode xerar nos beneficiarios e 

usuarios das actuacións do GALP a multiplicidade de instrumentos e entidades dinamizadoras, 

o GALP realizará un esforzo, mediante a política de comunicación e a creación dunha unidade 

de soporte para prestar información e lograr a acción coordinada e sinérxica cos instrumentos 

e as organizacións. 

A modo de exemplo e sen pretender a total exhaustividade nas referencias, destácanse:  

Programas estratéxicos: 

 Plan integral de Turismo de Galicia (PITG). 

 

Pola  importancia  do  sector  turístico  no  territorio,  farase  especial  fincapé  na 

complementariedade entre a Estratexia proposta polo GAC Ría de Pontevedra e o Plan 

Integral de Turismo de Galicia. 

A Estratexia proposta polo GAC Ría de Pontevedra para o novo período está en liña co 

Plan Integral de Turismo de Galicia : 

 A  liña estratéxica 2 do PITG  inclúe no plan de acción accións específicas para 

desenvolvemento da oferta de turismo mariñeiro entre outras relacionadas coa 

auga, accións que poderán ter apoio na EDLP do GALP Ría de Pontevedra.  

 Na  mesma  liña  estratéxica  se  recollen  actuacións  orientadas  ao  turismo 

multiexperiencial  no  que  o  GALP  Ría  de  Pontevedra  quere  ser  referente 

mediante o apoio a iniciativas de turismo de natureza e rutas temáticas en col 

do patrimonio costeiro. 

 O  turismo  enogastronómico  será  tamén  obxecto  de  promoción  a  través  da 

consolidación de  iniciativas como as que o Grupo desenvolve en cooperación 

cos restantes Grupos de Galicia a través de Come o mar ou con medidas propias 

de  integración da oferta enolóxica nos  itinerarios  turísticos que  se  xeren no 
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territorio (medida  24 (2.1.1.1.) ) que pode consistir no reforzamento da oferta 

cultural da Ruta do Viño Rías Baixas.  

 Apoiarase tamén aos Concellos na consecución de distintivos ambientas para a 

oferta de praias con distintivos de calidade ambiental coma as bandeiras azuis 

(medida incluída tamén no Plan de Acción da liña estratéxica 2 do PITG). 

 Na medida 3.2.2.5. e na 3.2.2.2. teñen encaixe actuacións aliñadas coa “oferta 

de turismo de natureza nas contornas fluviais” que propón o PITG.  

 Na  medida  1.1.1.4  de  apoio  á  exaltación  do  produto  local  en  festas 

gastronómicas  de  interese  turístico  impulsarase  a  conservación  dos  valores 

tradicionais e os aspectos autóctonos dos eventos como propón o PITG.  

 Apóstase igualmente pola consolidación dun destino turístico sostible incluíndo 

financiamento a medidas de mellora da xestión ambiental e redución da pegada 

ecolóxica das actividades turísticas (medida 3.2.1.2.), apostando polos espazos 

naturais  de  alto  valor  coma  o  Parque Nacional  das  Illas  Atlánticas  e  outros 

espazos  sensibles  (medida  3.2.2.1)  e  pola  sensibilización  e  implicación  da 

sociedade na protección, conservación e posta en valor da paisaxe Galega.  

 Estratexia da paisaxe de Galicia. 

 Plan de ordenación do Litoral. 

 Estratexia Galega de Acuicultura (ESGA) 

As actuacións que se promovan con fondos do GALP Ría de Pontevedra 

serán respectuosas e coherentes coas disposicións do Plan de Ordenación 

do Litoral.  

Programas de financiamento 

A nivel rexional 

 Outras ordes de financiamento no FEMP (diferentes Eixos) 

 Mecanismos de financiamento da I+D+I – e RIS3. 

 
 Mecanismos de financiamento para o emprego e a formación da 

Consellería de Traballo e da Fundación Tripartita. 

 Mecanismos de financiamento e promoción empresarial (IGAPE) 

A nivel estatal 

 Mecanismos do FEMP xestionados dende a administración central 

 Financiamento de I+D+i: Plan Estatal –Retos da Sociedade e CDTI 

 Mecanismos de promoción do comercio internacional ICEX 

 Mecanismos de financiamento industrial ICO 

 Mecanismos de fomento do emprego: Sistema de Garantía Xuvenil 
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 Programa de axudas da Fundación Biodiversidad.  

Mecanismos de financiamento transnacional 

 Programas de cooperación transnacional, transrexional e transfronteiriza: 

INTERREG  

 Programa Life 2014‐2020 

 Programa H2020 

 Programa Erasmus+ 

 

 

Tamén  deben  establecerse  mecanismos  de  coordinación  con  outras  entidades  que 

poñan en marcha proxectos estratéxicos participativos con outros fondos comunitarios 

como FEADER ou FEDER. 

 Programas de desenvolvemento rural (FEADER). 

 Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable (FEDER) A estes 

fondos están concorrendo actualmente as administacións locais da zona 

costeira coma, por exemplo, o Concello de Marín que ten posta en marcha 

a iniciativa Marín 2020 a través tamén dun proceso participativo.  

 
 

A maior debilidade do territorio salientada no proceso participativo foi, sen dúbida, o 

problema da deficiencia do saneamento dos concellos que verten á Ría de Pontevedra. 

Porén, por tratarse de solucións alleas ao financiamento do FEMP e propias doutros 

fondos europeos non se contempla no Plan de Acción,‐ agás a través de medidas de 

concienciación ambiental ‐. A Administración autonómica a través de Augas de Galicia 

está a coordinar o Plan de Saneamento Local da Ría de Pontevedra.  

 

5.13. Redes 

 

Entre  outras,  as  redes  e  organizacións  con  posibilidades  de  intervención 

complementaria no territorio do GALP ou na súa contorna son: 

 A Rede de Grupos de Acción Costeira de Galicia. 

 A Rede Española de Grupos de Acción Local de Pesca. 

 FARNET 

 A Rede Española da Muller no Sector pesqueiro.  
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 Os  Centros  de  Investigación  e  de  formación  da  Consellería  do  Mar: 

INTECMAR, CIMA, IGAFA, Fundación CETMAR. 

 Outros centros e departamentos dependentes das Administracións locais, da 

Autonómica, da Estatais e da Unión Europea. 

 Os  compoñentes  do  Sistema  Universitario  de  Galicia  –  Universidades  e 

Institutos Universitarios. 

 Os  centros  en  Galicia  do  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas 

(CSIC). 

 Os Institutos do Instituto Español de Oceanografía (IEO). 

 Campus do Mar e Campus Vida, como campus de excelencia internacional. 

 Parque Nacional das Illas Atlánticas. 

 Os  Centros  Tecnolóxicos  (ANFACO‐CECOPESCA,  Gradiant,  o  Centro 

Tecnolóxico da Acuicultura de Galicia, etc.) 

 ... 

 

O GAC  propiciará  o  establecemento  de  alianzas  e  colaboracións  con  todas  aquelas  redes  e 

entidades que estean en disposición de dirixir todo ou parte da súa actividade para axudar a dar 

consecución aos obxectivos establecidos na Estratexia do GALP Ría de Pontevedra. 
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6. Plan de financiamento. 

6.1. Distribución global de orzamento. 

En  función  das  propostas  recibidas  para  a  elaboración  da  estratexia,  o  GALP  Ría  de 

Pontevedra construíu o custe de aplicación da EDLP no que ao programa de axudas se refire 

que,  unha  vez  coñecido  o  importe  asignado  pola  Consellería  do  Mar,  foi  adaptado  ao 

mesmo.  Á  cantidade  resultante,  incorporouse  como  un  25  %  do  global  os  custes  de 

explotación e animación. 

O  reparto  en  anualidades  realizouse  en  función  da  experiencia  no  período  anterior,  do 

seguinte xeito:  

‐  Incremento anual dos custes de aplicación do programa, seguindo un proceso de 

consolidación do coñecemento do mesmo no territorio e de xeración e encaixe de 

propostas de forma crecente co paso do tempo.  

‐ No que se refire a custes de explotación e animación consignouse unha cantidade 

semellante para todos os anos, de forma análoga ao período anterior (FEP) incluíndo 

na última anualidade a cantidade correspondente a tres para os anos posteriores ao 

último de peche do programa. 

‐ De  forma  semellante  ao  programa  anterior,  os  custes  de  funcionamento  e  de 

dinamización repártense a partes iguais no suposto orzamentario considerado.  

En todo caso, este reparto orzamentario adaptarase ao disposto pola Consellería do Mar 

para o reparto orzamentario ao longo do período FEMP.    

 

CONCEPTOS  2016  2017  2018  2019  2020  TOTAL 

Custes de explotación e 
animación ( máximo do 
25 %) 

285.745 €  285.745 €  285.745 €  285.745 €  285.745 €  1.428.727 € 

Custes de aplicación da 
EDLP (programa axudas) 

857.236 €  857.236 €  857.236 €  857.236 €  857.236 €  4.286.181 € 

Custes totais                 5.714.908 € 
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6.2. Detalle do orzamento para o conxunto do período entre obxectivos 

estratéxicos  do  programa  de  axudas  e  custes  de  explotación  e 

animación. 

O detalle do orzamento aprobado pola Comisión de seguimento delegada pola Asemblea a 

través da Xunta Directiva para a aprobación do contido da EDLP é o que aparece na táboa 

seguinte.  

A distribución por anualidades fíxose seguindo os criterios expostos no apartado anterior. 

Incorporase agora a distribución entre custes de animación e xestión que se  fai a partes 

iguais como sucedía no anterior período.  

Respéctase a porcentaxe mínima do 65 % do importe do programa de axudas para proxectos 

produtivos que acada un valor promedio para o conxunto do programa do 66 % superando 

o 65 % en todos os obxectivos estratéxicos agás no 3 e no 5.  

No que se refire aos gastos de funcionamento, o reparto  que se propón entre explotación 

e animación ten a base imprescindible que permita dispor dun equipo técnico composto por 

dúas persoas para a xestión do programa  ‐ xerente e administrativo ‐ e unha terceira para 

a  animación  e  dinamización  da  participación  que  está  contemplada  nos  gastos  de 

dinamización.  

 

 

      ANO 1  ANO  2 ANO 3  ANO 4   ANO 5   TOTAL

OBXECTIVO 1  PRX. P  281.663 €  281.663 € 281.663 € 281.663 €  281.663 €  1.408.317 €

   PRX. N P.  127.138 €  127.138 € 127.138 € 127.138 €  127.138 €  635.691 €

OBXECTIVO 2  PRX. P  159.504 €  159.504 € 159.504 € 159.504 €  159.504 €  797.521 €

   PRX. N P.  74.733 €  74.733 € 74.733 € 74.733 €  74.733 €  373.664 €

OBXECTIVO 3  PRX. P  62.901 €  62.901 € 62.901 € 62.901 €  62.901 €  314.506 €

   PRX. N P.  40.858 €  40.858 € 40.858 € 40.858 €  40.858 €  204.289 €

OBXECTIVO 4  PRX. P  64.014 €  64.014 € 64.014 € 64.014 €  64.014 €  320.072 €

   PRX. N P.  32.508 €  32.508 € 32.508 € 32.508 €  32.508 €  162.541 €

OBXECTIVO 5  PRX. P  2.227 €  2.227 € 2.227 € 2.227 €  2.227 €  11.133 €

   PRX. N P.  11.690 €  11.690 € 11.690 € 11.690 €  11.690 €  58.448 €

 TOTAL PROGRAMA AXUDAS   857.236 €  857.236 € 857.236 € 857.236 €  857.236 €  4.286.181 €
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      ANO 1  ANO  2 ANO 3  ANO 4   ANO 5   TOTAL

Custes de 
explotación  

   228.596 €  228.596 € 228.596 € 228.596 €  228.596 €  1.142.982 €

Custes de  
animación 

   57.149 €  57.149 € 57.149 € 57.149 €  57.149 €  285.745 €

TOTAL CUSTES   285.745 €  285.745 € 285.745 € 285.745 €  285.745 €  1.428.727 €

TOTAL FINANCIAMENTO FEMP   1.142.982 €  1.142.982 € 1.142.982 € 1.142.982 €  1.142.982 €  5.714.908 €

 

  

O reparto entre obxectivos estratéxicos é o seguinte:  

 

  OBXECTIVOS 
PROXECTOS 

PRODUTIVOS 
% P P / 
TOTAL 

PROXECTOS 
NON 

PRODUTIVOS 

% P NON P 
/ TOTAL 

TOTAL 
PROGRAMA DE 
AXUDAS EDLP 

% OBX./ 
TOTAL 

1.  Aumentar o valor [… ] dos 
produtos da pesca e da 
acuicultura 

1.328.930,48 €  69%  715.577,95 €  31%  2.044.508,43 €  47,70% 

2. Apoiar a diversificación …  761.140,06 €  68%  409.844,65 €  32%  1.170.984,70 €  27,32% 

3. Impulsar e aproveitar o 
patrimonio medioambiental  

337.108,15 €  61%  181.519,77 €  39%  518.627,93 €  12,10% 

4. Protexer e poñer en valor o 
patrimonio cultural 

313.705,60 €  66%  168.918,40 €  34%  482.624,00 €  11,26% 

5. Fomentar a cooperación e a 
capacidade dos axentes do 
territorio para contribuír ao 
desenvolvemento local. 

45.133,49 €  16%  24.302,65 €  84%  69.436,14 €  1,62% 

Total proxectos  2.786.017,78 €  66%  1.500.163,42 €  34%  4.286.181,20 €  100,00% 

 

6.3. Plan de financiamento do Plan de Acción. 

Achégase como Anexo 6.3. a Táboa 6.3. coa estimación do orzamento que se lle asignará a 

cada  eixo  estratéxico  e  específico,  podendo  indicar  a  mesma  ata  o  nivel  de  medidas, 

incluíndo sumatorios por cada elemento.   

A modo de resumo inclúese a seguinte táboa:  
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Obxectivos 
estratéxicos 

Obxectivos específicos 
ORZAM . 
P. PROD. 

ORZAM. 
P. NON P. 

orzamento 
obx. 

Específico 

orzamento 
obx. 

Estratéxico

1. Aumentar o valor, a 
creación de emprego, a 
atracción da mocidade e 
promoción da innovación e 
do coñecemento en todas 
as fases da  cadea de 
subministro dos produtos 
da pesca e da acuicultura.  

1.1. Promover o crecemento 
económico da Ría de 
Pontevedra a partir da 
intensificación dos esforzos na 
promoción dos produtos, e da 
mellora de todos os procesos 
que integran as actividades da 
cadea de valor, dende a xestión 
do recurso e a extracción ata a 
chegada ao consumidor. 

1.252.456  401.899  1.654.355    

  

1.2. Mellorar a capacitación e 
as condicións para o 
emprendemento no tecido 
produtivo pesqueiro, 
incrementando as 
oportunidades de formación 
dos traballadores e 
traballadoras e a súa 
empregabilidade, facilitando o 
relevo xeracional, as estruturas 
asociativas e o 
emprendemento.   

155.861  233.792  389.653    

TOTAL OBXECTIVO 
ESTRATÉXICO 1 

   1.408.317  635.691     2.044.007 

2. Apoiar á diversificación 
dentro ou fóra da pesca 
comercial, apoio ao 
aprendizaxe permanente, á 
creación de emprego e a 
mellora do benestar social 
na zona costeira. 

2.1. Promover o 
aproveitamento dos recursos 
do territorio reforzando a 
asociación da herdanza do mar 
coas oportunidades para o 
turismo, a dinamización da 
actividade económica, e a 
cohesión social e territorial 

665.193  320.072  985.265    

  

2.2.  Contribuír á xeración de 
emprego a partir da mellora da 
calidade de vida e a cohesión 
social e territorial. 

130.812  55.108  185.920    

TOTAL OBXECTIVO 
ESTRATÉXICO 2 

   796.005  375.180     1.171.185 

Impulsar e aproveitar o 
patrimonio medioambiental 
da zona costeira, incluídas 
as operacións de mitigación 
do cambio climático, así 
como contribuír á 
concienciación cidadá 
nestes ámbitos. 

3.1. Fomentar a conciencia 
ecolóxica e o aproveitamento 
sostible do patrimonio 
ambiental das zonas costeiras 
para as xeracións actuais e 
futuras. 

0  51.212  51.212    

  
3.2.  Promover iniciativas de 
posta en valor e protección dos 

314.506  153.078  467.583    
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Obxectivos 
estratéxicos 

Obxectivos específicos 
ORZAM . 
P. PROD. 

ORZAM. 
P. NON P. 

orzamento 
obx. 

Específico 

orzamento 
obx. 

Estratéxico

recursos naturais, de redución 
da pegada de carbono e de 
mitigación dos efectos do 
cambio climático. 

TOTAL OBXECTIVO 
ESTRATÉXICO 3 

   314.506  204.289     518.795 

Protexer e poñer en valor o 
patrimonio cultural como 
recurso emblemático na Ría 
de Pontevedra, incluído o 
patrimonio cultural 
pesqueiro, acuícola e 
marítimo. 

4.1. Protexer o patrimonio 
cultural, mellorando a súa 
identificación e documentación 
e poñendo en valor os recursos 
identificados, coa finalidade de 
reforzar a identidade territorial 
e o valor da zona costeira. 

320.072  162.541  482.613    

TOTAL OBXECTIVO 
ESTRATÉXICO 4 

   320.072  162.541     482.613 

Fomentar a cooperación e a 
capacidade dos axentes do 
territorio para contribuír ao 
desenvolvemento local. 

5.1. Promover o intercambio 
do coñecemento baseado na 
experiencia con outros 
territorios  entre axentes 
públicos e privados de todos os 
sectores participantes no GALP. 

11.133  58.448  69.581    

TOTAL OBXECTIVO 
ESTRATÉXICO 5 

   11.133  58.448     69.581 

ORZAMENTO TOTAL 
PROXECTOS  

   2.786.018  1.500.163     4.286.181 

25 % DE GASTOS DE FUNCIONAMENTO E 
DINAMIZACIÓN 

      1.428.727    

ORZAMENTO TOTAL DA EDLP           5.714.908 
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7. CAPACIDADE DO GALP. 
 

7.1. Experiencia do GAC Ría de Pontevedra en desenvolvemento local 

participativo.  
 

O GAC Ría de Pontevedra constituíuse no ano 2008 para optar á xestión do Eixe 4 do Fondo 

Europeo de Pesca no período 2007 – 2013. No proceso de constitución participaron a meirande 

parte das entidades do sector pesqueiro da Ría de Pontevedra, os catro concellos do ámbito 

territorial definido na orde de selección de candidatos (Bueu, Marín, Poio e Sanxenxo) e 

entidades dos sectores económico e social, mobilizados coa colaboración e segundo a 

estratexia de participación levado a cabo pola ADR PRODER II – Comarca de Pontevedra. 

 

O GAC está constituído por 54 entidades baixo a figura de asociación sen ánimo de lucro (Lei 

orgánica 1/2002 de Asociacións). Ao termos que ampliar o ámbito territorial en función da 

Orde de selección de candidatos publicada en abril de este ano, o Grupo de Acción Costeira Ría 

de Pontevedra promoveu accións para involucrar no deseño da candidatura a entidades dos 

concellos de Pontevedra, Ribadumia e Meaño. Enviáronse invitacións formais aos tres concellos 

e finalmente participan nesta estratexia dous deles Meaño e Pontevedra segundo o acordo 

acadado diante da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro co GAC Ría de Arousa que 

tamén levaba na súa candidatura aos concellos de Meaño e Ribadumia.  

No proceso de elaboración da candidatura conseguiuse o apoio de doce entidades máis para a 

constitución do futuro GALP e no proceso de redacción da estratexia cóntase con oito 

solicitudes de adhesión máis (Anexo 07.01.  Compromisos de adhesión na fase de elaboración 

da EDLP.) 

O GAC Ría de Pontevedra xestiona o eixe 4 do FEP cunha previsión de execución do 79,2 % que 

ascende ao 95,2 % se se consideran os proxectos aprobados. 

7.2. Fichas de Proxectos desenvolvidos. 
 

ENTIDADE: Grupo de Acción Costeira Ría de Pontevedra 

DENOMINACIÓN DO PROGRAMA/PROXECTO 

  
PLAN ESTRATÉXICO ZONAL (PEZ) DO GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA 6 RÍA DE PONTEVEDRA NO 
MARCO DO EIXO 4 DO FONDO EUROPEO DA PESCA 2007 - 2013 
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PERÍODO DE EXECUCIÓN  

 2009 - 2015 

ORZAMENTO EXECUTADO 

 Previsión a 30 de xuño de 2015:  2.576.249,66 € 

NÚMERO DE ACTIVIDADES OU PROXECTOS DESENVOLVIDOS 

  
Ademais da execución de gastos de funcionamento e dinamización o grupo, foron aprobadas 
ao abeiro do PEZ un total de 49 proxectos dos que se executaron 37, dos cales 20 foron non 
produtivos e 17 produtivos. 
O importe total previsto de execución en proxectos  (a día de hoxe hai sete proxectos 
pendentes de certificación) ascende a 1.862.274,05 € que supoñen unha porcentaxe do 72,6 % 
do previsto.  
O importe previsto de execución en proxectos produtivos é lixeiramente maior que o dos non 
produtivos supoñendo un total de 954.259,82 € o que supón o 51 % do importe previsto de 
execución en proxectos.  
Considerando os gastos de funcionamento e dinamización e os proxectos que foron aprobados 
a porcentaxe de gasto comprometido ascendería ao 95,2 % do importe total do programa 
(3.098.337,59 €).  
 

NÚMERO DE ASOCIADOS NA EXECUCIÓN DO PROGRAMA 

 55 

AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN 

  
Bueu – Marín, Poio - Sanxenxo 
 

OBXECTIVOS PRINCIPAIS DO PROGRAMA 

  
Obxectivo estratéxico: Sostibilidade do desenvolvemento da zona costeira apoiado no 
aproveitamento endóxeno dos produtos locais e na posta en valor do patrimonio natural e 
cultural. Procura de equilibrio entre os tres piares do desenvolvemento. 

Obxectivos operativos:  

☼ Constituír unha entidade dinamizadora da zona costeira capacitada para fomentar a 
gobernanza do territorio e facilitar o intercambio de experiencias e a xeración de 
proxectos conxuntos. 

☼ Informar, sensibilizar e dinamizar aos axentes sociais do territorio sobre recursos e 
proxectos que contribúan á xerar unha base sólida do desenvolvemento sostible do 
territorio 

☼ Dispor de recursos para fomentar actividades que contribúan ao desenvolvemento 
económico do territorio. 

☼  Apoiar e promover iniciativas de cooperación que contribúan á promoción do 
territorio e dos seus produtos. 

ESTRATEXIAS DE PARTICIPACIÓN DESENVOLVIDAS 
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- Organizacións de charlas e seminarios temáticos para difusión das axudas en 

diferentes localizacións do territorio ao longo da execución do programa 
- Campaña publicitaria en medios: prensa escrita e radio de ámbito territorial. 
- Emprego de redes sociais. 
- Boletíns periódicos e difusión por correo electrónico das actividades aos socios e á 

prensa.  
- Colaboración coas entidades asociadas para  a difusión das actividades e axudas, en 

especial cos axentes de emprego dos Concellos que se integraron nun grupo de apoio 
á xerencia nomeado Grupo Antena.  

 

DESCRICIÓN DO INSTRUMENTO DE FINACIAMENTO (UE,ADMON AUTONOMICA, …) 

  
Eixo 4 do Fondo Europeo de Pesca (75 % FEP, 12,5 % Estado, 12,5 % Comunidade Autónoma de 
Galicia). 
 

SOCIOS ESTRANXEIROS (SI/NON) 

 Non 

DESCRICIÓN DOS PRINCIPAIS FITOS ACADADOS 

 
☼ Xerar un ámbito de diálogo entre as entidades da zona costeira capaz de traballar 

conxuntamente para favorecer a sostibilidade da zona costeira.  

☼ Apoio  a proxectos que contribúen ao desenvolvemento económico, social e á mellora 
ambiental do territorio. 

☼ Xeración e consolidación de emprego a partir das iniciativas financiadas tanto de 
forma directa como indirecta.  

☼  Posta en marcha de proxectos cooperativos no territorio enfocados á mellorar a 
comercialización dos produtos da pesca artesanal e o marisqueo. 

 

 

Experiencia dos socios. 

Todos os concellos e moitas das entidades dos sectores económico e social participaron 

activamente en programas de desenvolvemento local, costeiro ou rural no período 2007 – 

2013 ou incluso foron beneficiarios de axuda polo que coñecen o seu funcionamento e 

mecanismos de xestión. 

Ademais son varias tamén as entidades que lideraron outras iniciativas de desenvolvemento 

de proxectos financiados con fondos europeos. En particular, os concellos que integran o 

grupo teñen ampla experiencia neste tipo de proxectos. 

Tamén entre os socios que se incorporarán ao futuro GALP da zona costeira da Ría de 

Pontevedra e a súa área de influencia, está o Concello de Pontevedra que conta con ampla 

experiencia en proxectos de desenvolvemento local con diferentes fondos europeos (Proxecto 
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ILES (FSE), Proxectos de desenvolvemento rural (PRODER II e LEADER, ambos financiados co 

FEADER), proxectos URBAN e outros. 

 

 

ENTIDADE: Concello de Pontevedra, participación na ADR PRODER II – COMARCA DE 
PONTEVEDRA 

DENOMINACIÓN DO PROGRAMA/PROXECTO 

  
PRODER II – COMARCA DE PONTEVEDRA 
 

PERÍODO DE EXECUCIÓN  

 2000 - 2006 

ORZAMENTO EXECUTADO 

 6.273.489,46 € 

NÚMERO DE ACTIVIDADES OU PROXECTOS DESENVOLVIDOS 

  
70  
 

NÚMERO DE ASOCIADOS NA EXECUCIÓN DO PROGRAMA 

158 

AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN 

  
Barro – Poio – Pontevedra – Ponte Caldelas e Vilaboa 
 

OBXECTIVOS PRINCIPAIS DO PROGRAMA 

  
☼ Creación dunha entidade dinamizadora do territorio e facilitar o intercambio de 

experiencias e a xeración de proxectos conxuntos. 

Renovación e desenvolvemento de núcleos e o seu entorno. 

Prestación de servizos ás empresas e fomento de pequenas empresas 

Valorización da produción agraria 

Valorización do patrimonio 

☼ Fomento de investimentos turísticos 

ESTRATEXIAS DE PARTICIPACIÓN DESENVOLVIDAS 

  
- Organizacións de charlas e seminarios temáticos para difusión das axudas en 

diferentes localizacións do territorio ao longo da execución do programa 
- Notas de prensa.  
- Colaboración coas entidades asociadas para  a difusión das actividades e axudas, en 

especial cos axentes de emprego dos Concellos que se integraron nun grupo de apoio 
á xerencia nomeado Grupo Antena.  
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- Páxina web. 
 

DESCRICIÓN DO INSTRUMENTO DE FINACIAMENTO (UE,ADMON AUTONOMICA, …) 

  
FEADER (FEADER,  Estado e Comunidade Autónoma de Galicia). 
 

SOCIOS ESTRANXEIROS (SI/NON) 

 Non 

DESCRICIÓN DOS PRINCIPAIS FITOS ACADADOS 

 
☼ Consolidar unha entidade para promover a mellora da calidade de vida no ámbito rural 

na que se reuniron por primeira vez, entidades locais e axentes sociais e económicos 
do territorio. Esta entidade desenvolveu paralelamente outros proxectos de 
desenvolvemento local e mantívose coa xestión dun novo programa de 
desenvolvemento rural no período 2007 – 2013 e dela derivou tamén a constitución 
dunha Mancomunidade de Concellos para xestión dun Plan de Produto Turístico 
“Terras de Pontevedra”. 

☼ Apoio a proxectos que xeran una valor engadido a produtos propios do territorio e 
xeran servizos á poboación para  a mellora da calidade de vida no ámbito rural.  

☼ Xeración e consolidación de emprego a partir das iniciativas financiadas tanto de 
forma directa como indirecta.  

☼  Posta en marcha de proxectos cooperativos para poñer en valor recursos culturais do 
territorio e promover a súa dinamización. 

 

 

ENTIDADE: Concello de Pontevedra, participación no proxecto GDR Pontevedra- O Morrazo 

DENOMINACIÓN DO PROGRAMA/PROXECTO 

LEADER 2007 - 2013 
 

PERÍODO DE EXECUCIÓN  

 2007 - 2013 

ORZAMENTO EXECUTADO 

4.231.311,47 € 

NÚMERO DE ACTIVIDADES OU PROXECTOS DESENVOLVIDOS 

  
 

NÚMERO DE ASOCIADOS NA EXECUCIÓN DO PROGRAMA 

 AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN 

  
Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cotobade, A Lama, Marín, Moaña, Poio, Ponte Caldelas, 
Pontevedra e Vilaboa  

OBXECTIVOS PRINCIPAIS DO PROGRAMA 
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- Dinamización do sector forestal e agrario. 
- Mellora ambiental do contorno rural 
- Investimentos non produtivos en espazos forestais. 
- Investimentos non produtivos para a adecuación, recuperación e posta en valor do 

patrimonio natural no contorno rural. 
- Aumento do valor engadido dos produtos agrarios e forestais. 

- Cooperación para o desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías no 
sector agrario, alimentario e forestal. 

ESTRATEXIAS DE PARTICIPACIÓN DESENVOLVIDAS 

  
- Organizacións de charlas e seminarios temáticos para difusión das axudas en 

diferentes localizacións do territorio ao longo da execución do programa 
- Notas de prensa.  
- Páxina web. 

 

DESCRICIÓN DO INSTRUMENTO DE FINACIAMENTO (UE,ADMON AUTONOMICA, …) 

  
FEADER (FEADER,  Estado e Comunidade Autónoma de Galicia). 
 

SOCIOS ESTRANXEIROS (SI/NON) 

 Non 

DESCRICIÓN DOS PRINCIPAIS FITOS ACADADOS 

- Xeración de emprego a partir de iniciativas dinamizadoras do medio rural 
- Apoio a iniciativas de protección do patrimonio. 

 

 

Pola súa banda, o Concello de Meaño participa no Programa de Desenvolvemento Rural do 

Salnés que é un dos de maior execución en Galicia e inicialmente no Grupo de Acción Costeira 

da Ría de Arousa do que se deu de baixa.  

ENTIDADE: Concello de Meaño, participación no proxecto GDR O Salnés 

DENOMINACIÓN DO PROGRAMA/PROXECTO 

LEADER 2007 - 2013 

PERÍODO DE EXECUCIÓN  

 2007 - 2015 

ORZAMENTO EXECUTADO 

1.938.860,06 € 

NÚMERO DE ACTIVIDADES OU PROXECTOS DESENVOLVIDOS 
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NÚMERO DE ASOCIADOS NA EXECUCIÓN DO PROGRAMA 

194 

AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN 

  

A Illa de Arousa, Cambados, Meaño, Meis, O Grove, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de 

Arousa, Vilanova de Arousa. 

OBXECTIVOS PRINCIPAIS DO PROGRAMA 

- Dinamización do sector forestal e agrario. 
- Mellora ambiental do contorno rural 
- Investimentos non produtivos en espazos forestais. 
- Investimentos non produtivos para a adecuación, recuperación e posta en valor do 

patrimonio natural no contorno rural. 
- Aumento do valor engadido dos produtos agrarios e forestais. 

- Cooperación para o desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías no 
sector agrario, alimentario e forestal. 

ESTRATEXIAS DE PARTICIPACIÓN DESENVOLVIDAS 

- Organizacións de charlas e seminarios temáticos para difusión das axudas en 

diferentes localizacións do territorio ao longo da execución do programa 

- Notas de prensa.  
- Páxina web. 
- Premios ao emprendemento. 

DESCRICIÓN DO INSTRUMENTO DE FINACIAMENTO (UE,ADMON AUTONOMICA, …) 

  

FEADER (FEADER,  Estado e Comunidade Autónoma de Galicia). 

SOCIOS ESTRANXEIROS (SI/NON) 

 Non 

DESCRICIÓN DOS PRINCIPAIS FITOS ACADADOS 

- Xeración de emprego a partir de iniciativas dinamizadoras do medio rural 
- Apoio a iniciativas de protección do patrimonio. 
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7.2. Espazos de traballo, dotación e equipamentos.  
 

O GAC Ría de Pontevedra ten a súa sede social no Concello de Marín. A súa oficina técnica para 

atención a promotores e xestión administrativas está situada no Edificio de Servizos Portuarios 

do Porto de Marín onde a Autoridade Portuaria lle cede unha oficina para o desenvolvemento 

da súa actividade. A sede do GAC está identificada cunha placa publicitaria que da a coñecer as 

fontes de financiamento do programa. 

A oficina foi acondicionada con mobiliario e equipamento polo GAC Ría de Pontevedra que 

dispón tamén de conexión telefónica e de datos de alta velocidade. Conta tamén cun 

ordenador portátil, con impresora - fotocopiadora, e impresora multifunción e, ademais o 

correspondente mobiliario para dous postos de traballo e almacenamento da información e 

documentación do grupo de forma coherente coa Lei de protección de datos.  

A Comisión de Seguimento aprobou a solicitude á Autoridade Portuaria de Marín e Ría de 

Pontevedra dunha ampliación para a oficina técnica co obxecto de poder dotar á entidade 

dunha zona máis ampla onde atender aos promotores ante o previsible aumento da plantilla 

da entidade.  

Por outra banda, para a celebración de reunións a Autoridade Portuaria de Marín e Ría de 

Pontevedra colabora sempre coa entidade mediante a cesión de salas para reunións (Xuntas 

Directivas, Comisións)  e un auditorio para a celebración de Asembleas, foros, charlas e 

presentacións.  

7.3. Recursos humanos e técnicos: Organigrama.  
 

O equipo técnico do GAC Ría de Pontevedra está formado na actualidade por unha única 

persoa que ocupa o cargo e responsabilidades de xerente. As súas funcións inclúen: xestión e 

funcionamento da entidade, xestión do programa de axudas e promoción e dinamización do 

territorio e do programa de axudas 

Para o período 2014 – 2020, e segundo as conclusións do Seminario SW.FLAG.Lab organizado 

por FARNET en Barcelona (setembro 2014), o equipo ideal está formado por un mínimo de tres 

persoas a tempo completo.  

Na perspectiva de fondos de xestión que achega o Plan Financeiro previsto nesta EDLP, o 

equipo proposto para o futuro GALP para a Ría de Pontevedra e área de influencia estaría 

formado por: xerencia e administrativo, e un técnico de apoio á xerencia nas tarefas de 

animación e dinamización. 
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A xerencia. 

Para o período 2014 – 2020, como responsable de aplicar o desenvolvemento local 

participativo, a xerencia deberá reunir coñecementos e habilidades en desenvolvemento 

territorial sostible, sector pesqueiro, experiencia técnica no desenvolvemento de proxectos, 

coñecemento da lexislación e normativa regulatoria e capacidade na xestión de fondos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O/a técnico/a en dinamización.  

O/a técnica/o de apoio á xerencia adicarase a tarefas de dinamización e, en particular, a 

xestión cotiá da implementación da RSC na xestión do GALP.  

Administrativo (GALP) Técnico dinamización 

 

Xunta Directiva 

Presidencia 

Tesourería Secretaría 

Vicepresidencia 

                     Xerente 

 

Asemblea Xeral  

(Entidades asociadas GALP) 

 

EQUIPO ASESOR DE APOIO  

(ANTENA GAC: TÉCNICOS DE 

EMPREGO) 

XERENCIA:     

- Aplicación da estratexia de desenvolvemento territorial, xunto cos axentes          
socioeconómicos do territorio 

  - Coordinación da parte administrativa e de xestión do programa. 

 - Coordinar coa Rede de Técnicos de Apoio o Servizo de Atención e Orientación a 
Promotores. 

   - Levantamento de actas de non inicio e seguimento de execución de expedientes 

 - Coordinación da elaboración de informes técnicos e económicos 

   - Dirección da dinamización do territorio, incluíndo o impulso de iniciativas e proxectos do 
programa 

Seguimento e avaliación  

 - Control do orzamento. 

- Seguimento e control dos proxectos. 

   - Informar á Xunta Directiva e a Asemblea Xeral e apoiar na toma de decisións. 

  - Impulsar os procedementos de seguimento e avaliación da EDLP.  

Xestión da entidade:  

- Xestionar as negociacións respectivas á compra de equipos, equipamentos e 
subministros e contratación de servizos, manter estreitas relacións de cooperación cos 
proveedores.                  
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O/a administrativo/a 

O/a administrativa/o colaborará coa xerencia en todas as súas tarefas asumindo as funcións 

que lle son propias.  

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Antena 

A xerencia estivo apoiada no desenvolvemento das súas funcións por un equipo composto 

polos axentes de emprego dos Concellos e entidades do territorio, especialmente no relativo á 

avaliación dos proxectos e dinamización do territorio. Este equipo se coñece co nome de 

GRUPO ANTENA.  

Está previsto e aprobado pola Comisión de Seguimento para a redacción da estratexia a 

continuidade deste apoio rede de técnicos achegados polos socios que incrementan a 

experiencia do equipo na xestión de programas europeos. Ademais esta rede de técnicos de 

Apoio farán as tarefas de Antenas Locais, é dicir, polo seu posto de traballo a nivel municipal 

teñen un maior contacto cos posibles emprendedores e poden facer de primeiro contacto dos 

emprendedores co futuro GALP, incrementando as posibilidades de difusión do programa.  

Ademais está previsto a participación na Rede de Técnicos Locais de Apoio ao GAC doutros 

técnicos municipais (medio ambiente, servizos sociais, atención á muller, mocidade,...) 

 

Outros servizos de apoio. 

Se fose necesario, o GALP contará con profesionais cualificados nos diversos sectores ou 

actividades económicas propias do medio costeiro, que constituirán unha estructura de 

asesoramento e apoio técnico naquelas iniciativas de carácter sectorial que xurdan durante o 

TÉCNICA/O EN DESENVOLVEMENTO:  

  - Colaborar na xestión do programa. 

 - Coordinación e control das actividades de dinamización baixo a dirección da xerencia.  

- Colaborar na orientación a promotores. 

  - Colaborar na vertebración do tecido asociativo da poboación comarcal.  

  -  Apoiar á xerencia no seguimento e valiación.  

ADMINISTRATIVA/O: 

-  Apoio e execución da comunicación interna do GALP, como colaborar na organización de 
reunións e eventos. 

- Comunicación externa da entidade, como soporte telefónico, correspondencia externa.  

-  Realización de tarefas administrativas, con coñecementos de ofimática de xestión. 

- Xestión do rexistro. 
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transcurso do proxecto. Este persoal poderá contratarse ben por contratación directa ou ben 

por asistencia técnica cando se trate de aspectos puntuais como servizos técnicos, xurídicos, 

laborais, fiscais e contables ou de auditoría.  

 

Procedemento para a contratación do persoal do equipo técnico baseado nos 

principios de publicidade, transparencia, libre concorrencia, capacidade, experiencia 

e non discriminación. 

O Grupo dispón na actualidade dun equipo técnico constituído por unha única persoa que 

ocupa o posto de xerente. Achégase o seu currículum vitae (Anexo 7.3). 

En función da dotación orzamentaria do programa o grupo contratará tamén, como xa se ten 

dito con un/ha administrativo/a e un/ha técnico dinamizador/a. A contratación do persoal 

realizarase a través dun procedemento baseados nos principios de publicidade, transparencia, 

libre concorrencia, capacidade, experiencia e non discriminación.  

 

Os custes de funcionamento 

Os custes de funcionamento empregaranse en manter as capacidades do grupo para o 

desenvolvemento das súas funcións.  

Os custes de persoal están contabilizados sobre a referencia do soldo do actual equipo de 

xestión do GAC  segundo as condicións do convenio colectivo de persoal de oficinas e 

despachos da provincia de Pontevedra e para técnico/a e administrativo/a proponse a 

retribución establecida polo devandito convenio.  

 

Ademais de servir para cubrir os custes laborais do persoal hai tamén outros servizos e gasto 

corrente que,  a partir da experiencia dos gastos de xestión do programa de acción costeira 

2007 – 2013, serían cando menos os seguintes:  

- Servizo de asesoramento fiscal, laboral e contable, 

- Servizo de auditoría dos custes e proxectos, se así o requiren as bases da convocatoria 

de axudas que publique a Consellería do Mar. 

- Servizo de telecomunicacións. 

- Custes de mantemento e reposición de equipos informáticos e de reprografía. 

- Ampliación de mobiliario: dotación de arquivos e novo posto de traballo.  

- Subministros de papelería. 

- Servizo de Limpeza, 

- Custes de desprazamentos 

- Custes notariais, derivados da constitución de produtos para o financiamento da 

entidade, e rexistrais.  

- Seguros responsabilidad civil e de equipos. 
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Prevese ademais, unha partida alzada para custes de asistencias técnicas que poidan seren 

necesarias por asesoramento legal ou técnico.  

7.4. Capacidade administrativa e financeira do grupo para xestionar e 

implementar a estratexia. 
 

O GALP Ría de Pontevedra parte da estrutura de persoal do GAC Ría de Pontevedra que xa 

desenvolveu o programa de acción costeira 2007 – 2015 e, con anterioridade, o programa de 

desenvolvemento rural PRODER II – Comarca de Pontevedra, no que o grupo non era 

soamente entidade colaboradora senón organismo de xestión dos fondos tamén, o que 

supoñía unha maior carga administrativa e financeira. Deste xeito, a capacidade con que conta 

o GAC Ría de Pontevedra trasládase ao GALP.   

 

Esta capacidade administrativa verase reforzada polo novo persoal que se propón incorporar o 

que suporá unha xestión puntual e máis áxil dos procedementos administrativos.  
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8. DISPOSICIÓNS DE XESTIÓN DA EDLP. 
 

8.1. Principios de xestión interna do GALP  
 

Os procedementos de xestión interna do GALP quedarán recollidos nos seus estatutos. O punto 

de  partida  para  os  mesmos  serán  os  do  GAC  Ría  de  Pontevedra  que  haberán  de  seren 

modificados para a súa adaptación ás disposicións do FEMP no que contradicen ao FEP como 

por exemplo o reparto de forzas entre os diferentes sectores do Grupo.  

Os procedementos de xestión seguirán os principios inspiradores do Grupo e que se recollen nos 

valores da EDLP: 

 “O GALP Ría de Pontevedra é unha organización aberta, de ampla base democrática, 

facilitadora da gobernanza e da integración e participación activa de todos os axentes 

de  representación  colectiva:  territoriais,  institucionais,  sociais  e  económicos,  tanto 

públicos como privados sen ánimo de lucro; interesados en promover o desenvolvemento 

integral e equilibrado da zona costeira. Tal e como recollen os seus Estatutos, rexerase 

polos  principios  de  REPRESENTACIÓN,  de  OBSERVANCIA  da  LEGALIDADE  e  de 

DEMOCRACIA  interna no seu funcionamento no marco da Constitución e, no resto do 

ordenamento xurídico pola Lei Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora do dereito 

de asociación”. 

As  actuacións  do GALP  da Ría  de  Pontevedra  estarán  fundamentadas  nos  seguintes 

VALORES: 

 Valores de calidade nos servizos que ofrece o GALP.  

O GALP Ría de Pontevedra como entidade colaboradora par a xestión de fondos públicos 

comprométese cos seguintes valores:  

o TRANSPARENCIA no gasto e EQUIDADE nas decisións e na xestión dos 

recursos. 

o MELLORA  CONTINUA  na  prestación  de  servizos  facilitando  a  súa 

prestacións á cidadanía, e  

o COOPERACIÓN e colaboración con outras entidades públicas e privadas. 

 Valores propios da gobernanza inspiradora da entidade: 

O GALP Ría de Pontevedra ten como xérmolo a promoción da gobernanza do territorio 

e servir por tanto de axente  integrador do mesmo e polo tanto actuará cos seguintes 

valores de referencia:  
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o Fomento da PARTICIPACIÓN dos axentes sociais e do empoderamento 

das comunidades costeiras.  

o Fomento  da  COHESIÓN  SOCIAL  e  TERRITORIAL  e  das  iniciativas  de 

VERTEBRACIÓN. 

o Fomento do EMPREGO de calidade e do BENESTAR social. 

o IGUALDADE de OPORTUNIDADES, promoción activa da INCLUSIÓN e do 

respecto  pola  DIVERSIDADE  e  NON  DISCRIMINACIÓN  tanto  nas 

actuacións que promova o grupo como nas de terceiros. 

o Protección do MEDIO AMBIENTE, das TRADICIÓNS E DAS PRÁCTICAS 
SOSTIBLES e do PATRIMONIO. 

o A  aposta  por  un  DESENVOLVEMENTO  ECONÓMICO  SOSTIBLE, 

INTEGRADOR e SOCIALMENTE EQUITATIVO. 

o Aposta pola INNOVACIÓN e todos os eidos da actuación do GALP, polas 

melloras  na  FORMACIÓN  e  polo  acceso  xeneralizado  ao 

COÑECEMENTO. 

 Valores propios da xestión de recursos públicos: 

o A ECONOMÍA, EFICACIA e EFICIENCIA no gasto público.  

o A  PERTINENCIA  das  accións  que  promova  en  relación  á  estratexia 

definida.  

o A COHERENCIA cos obxectivos do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.  

o A  COMPLEMENTARIEDADE  deste  programa  con  outros  que 

paralelamente actúan no territorio.  

O GALP velará polo traslado destes principios e valores a todas as accións promovidas 

dende o Grupo e encamiñadas á consecución dos obxectivos da EDLP. 

 

8.2. Procedementos de traballo: aspectos formais da xestión do GALP. 
Os  procedementos  de  traballo,  inspirados  nos  principios  anteriores,  seguirán  as  seguintes 

pautas: 

Adquisición e perda da condición de asociado.  

O GALP funcionará como unha entidade na que rexerá o principio de portas abertas, admitindo 

a cantos axentes do territorio que partan da condición de seren entidades sen ánimo de lucro 

soliciten  a  súa  adhesión,  segundo  o  procedemento  que  se  recolla  nos  estatutos  e  se 

fundamentará no modelo de estatutos de Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro proposto 

pola Consellería do Mar que forma parte da documentación de referencia para a elaboración 

das candidaturas posta á disposición dos grupo pola Consellería do Mar. 
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O Grupo avaliará a representatividade, a nivel local ou territorial da zona, das asociacións dos 

diferentes  sectores  co  fin de  evitar  a  participación de  asociacións  sectoriais  que  non  sexan 

representativas no  territorio, ben porque non  teñan  implantación na zona pesqueira ou ben 

porque as entidades non posúan medios humanos, técnicos nin materiais e, en definitiva, non 

desenvolvan unha actividade permanente na zona, ou non estean en activo. 

Para adquirir a condición de membros da asociación, deberán dirixirlle á Presidencia do GALP 

unha  solicitude,  subscrita  pola  persoa  representante  legal  mediante  acordo  do  órgano 

competente, na que se manifesta a vontade expresa de adherirse ao GALP e de cumprir todos 

os  fins  recollidos nos  seus estatutos e demais  regulamentos de orde  interna.   A presidencia 

trasladará  a  solicitude  á  Xunta Directiva  que  deberá  resolvela.  En  caso  de  non  admisión,  o 

solicitante poderá recorrer á Asemblea de socios e seguir o procedemento que recolle a lei de 

asociacións nestes casos.  

A perda da condición de asociado poderá vir motivada polas seguintes causas:  

a) Por decisión voluntaria do asociado, que o deberá solicitar por escrito.  

b) Por  incumprimento  das  súas  obrigas  ou  a  realización  de  accións  que  prexudiquen 

gravemente aos intereses da Asociación, previo expediente disciplinario.  

c) Pola extinción da personalidade xurídica, por perda da representatividade ou dos requisitos 

necesarios para a condición de asociado.  

d) Polo impago de cotas que se acorden pola Asemblea Xeral.  

 

Dereitos e obrigas dos socios. 

Os asociados terán os seguintes dereitos:  

- Participar nas actividades da asociación e nos órganos de goberno e representación, e 

exercer o dereito ao voto na Asemblea Xeral.  

- Elixir e ser elixidas para formar parte da Xunta Directiva ou das comisións ou comités que 

poidan crearse.  

- Votar, se procede, en Asemblea, o balance do exercicio e o orzamento anual.  

- Solicitar información sobre calquera aspecto da marcha do GALP que poida ser de interese 

para esta. 

- Os  demais  que  resulten  das  normas  legais  aplicables  e  dos  Estatutos  do  GALP,  do 

regulamento de orde interna ou ben dos acordos validamente adoptados polos órganos 

sociais.  

 

Serán obrigas dos socios:  

a) Compartir as finalidades da asociación e colaborar para a súa consecución. 

b) Asistir ás asembleas  xerais e acatar os acordos validamente adoptados polos órganos 

sociais.  

c) Ocupar os cargos para os que resulten elixidas e desempeñar fielmente as obrigacións 

inherentes aos devanditos cargos.  

d) Desembolsar as cotas, no seu caso, que acorde o órgano competente do GALP.  
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e) Participar e realizar cantas tarefas lles sexan encomendadas pola Asemblea Xeral, a Xunta 

Directiva ou as comisións ou comités que puidesen crearse.  

f) Cumprir  os  demais  deberes  que  resulten  dos  preceptos  legais  e  estatutarios  ou  dos 

acordos validamente adoptados polos seus órganos sociais.  

 

Órganos de participación dos asociados.  

Es  entidades  asociadas  poderán  participar  no  grupo  a  través  dos  órganos  de  goberno  – 

presidencia, Xunta Directiva e Asemblea Xeral  ‐ e das mesas sectoriais que se formarán para 

informar e debater previamente á asemblea os asuntos de xestión do grupo.  

 

 

A Asemblea Xeral é o órgano superior de goberno do GALP e estará  integrada por  todos os 

representante das entidades asociadas. Serán as súas funcións as seguintes:  

a) Examinar e aprobar, se procedese, a conta xeral anual de ingresos e gastos, así como o 

orzamento anual de gastos e ingresos para cada exercicio. 

b) Censurar a xestión da Xunta Directiva, da Presidencia ou de calquera membro desta.  

c) Elixir aos integrantes da Xunta Directiva.  

d) Acordar, no seu caso, a contía das cotas de ingreso e periódicas, así como a súa forma de 

pago, así como as cotas extraordinarias. 

e) A disposición, alleamento ou gravame dos bens do GALP.  

f) A solicitude de declaración de utilidade pública da asociación. 

g) Aprobar a constitución dunha federación ou rede, ou a súa integración se xa existise.  

h) Aprobar modificación dos estatutos.  

i) Acordar  disolución do GALP.  

j) Designar aos liquidadores. 

k) Ratificar a expulsión dos asociados proposta pola Xunta Directiva. 

l) Aprobar o regulamento de réxime interno do Grupo.  

 

A  Xunta  Directiva  asume  a  dirección  da  entidade  e  estará  integrada  por  vinte  membros: 

Presidencia, a Vicepresidencia, a Secretaría e a Tesourería, que serán as mesmas que ocupen 

estes  cargos  na  Asemblea  Xeral,  e  dezaseis  vogais.  Os  membros  da  Xunta  Directiva  son 

nomeadas  na  Asemblea  Xeral  a  proposta  de  cada  un  dos  sectores  segundo  a  seguinte 

representatividade:  

a) Nove representantes do sector pesqueiro. 

b) Tres representantes do sector social. 

c) dous representantes do sector económico 

d) seis  representantes das  administracións públicas  locais  e  entidades do  sector público 

vinculadas ou dependentes destas, un por cada unha das entidades locais que integran a 

zona costeira.  



 

 

� 7�

A Presidencia do GALP, polo feito de que o Grupo sexa un  instrumento do FEMP, haberá de 

recaer nalgún membro da Xunta Directiva do sector pesqueiro. Pola contra, a Vicepresidencia 

do GALP recaerá nalgún membro dos outros sectores da Xunta Directiva. 

 

A Xunta Directiva terá as seguintes funcións:  

a) Aprobar a Estratexia de Desenvolvemento Local e a súas modificacións e dar conta a 

Asemblea Xeral. 

b) Adoptar e executar accións de goberno e administración do GALP.  

c) Resolver o procedente sobre cantas cuestións afecten a boa marcha da entidade e sexan 

sometidas á súa consideración pola Asemblea Xeral ou se poidan suscitar con carácter 

de rogo ou pregunta por calquera das persoas representantes das entidades asociadas.  

d) Promover a administración da asociación de conformidade cos Estatutos, regulamentos 

e decisións da Asemblea Xeral.  

e) Nomeamento das persoas administradoras e representantes.  

f) Propor  á  Asemblea,  admitir,  suspender  ou  dar  de  baixa  a  membros  do  GALP  nos 

supostos así previstos nos presentes Estatutos.  

g) A expulsión de persoas asociadas. 

h) Cumprir e  facer  cumprir as normas estatutarias, de  carácter  regulamentario, no  seu 

caso, e os acordos que adopte a Asemblea Xeral.  

i) Resolver as dúbidas que  se  susciten  sobre a  interpretación das normas estatutarias, 

regulamentos e normativas internas e suplir as súas posibles omisións, sen prexuízo de 

someter as súas decisións á primeira Asemblea Xeral que se celebre.  

j) Estudo e informe dos orzamentos e contas anuais.  

k) Presentar anualmente á Asemblea Xeral:  

a. Informe económico‐financeiro anual  

b. A conta xeral de ingresos e gastos, explicativa da marcha da entidade durante o 

exercicio.  

c. Orzamento anual de gastos e ingresos.  

d. Informe anual de seguimento e avaliación da EDLP. 

l) Estudo, planificación e control das actividades económicas e financeiras da asociación.  

m) Organizar, coordinar as actividades e distribuír os traballos e responsabilidades entre as 

persoas  representantes  das  persoas  asociadas,  designando  comisións  de  estudo  e 

traballo.  

n) Planificar os programas e actividades que desenvolva pola asociación.  

o) Coñecer e aprobar, se procedese, a memoria de actividades sociais realizadas e das que 

se pretendan realizar.  

p) A xestión como entidade colaboradora de subvencións para a realización de proxectos 

dirixidos  ao  cumprimento  dos  fins  da  asociación  e  recollidos  no    Regulamento  UE 

1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e no 

Regulamento (UE) 508/2014 do Parlamento e do Consello do 15 de maio de 2014. 
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q) A  avaliación  e  elevación das propostas de  resolución dos proxectos presentados  ao 

abeiro das convocatorias de axudas realizadas pola Consellería do Medio Rural e do Mar.  

r) Contratación do persoal e expedientes de contratación. Para o desenvolvemento destas 

actuacións a Xunta Directiva poderá constituír mesas de contratación cuxa composición 

será como mínimo de cinco membros, que deberán formar parte da Xunta Directiva do 

GALP. Formará parte en todo caso desta mesa a Presidencia do GALP ou vogal en quen 

delegue.  

s) Asesoramento á Presidencia.  

t) En xeral, desenvolver cantas accións se dirixan ao mellor cumprimento dos obxectivos 

e fins sociais, sempre que non estean atribuídos á Asemblea Xeral.  

 

As Mesas Sectoriais serán órganos consultivos do GALP. Reuniranse cando menos unha vez ao 

ano, con anterioridade á Asemblea anual co obxectivo de orientar e propoñer contidos á mesma, 

analizar o funcionamento do grupo e a marcha da estratexia e propoñer recomendacións cara a 

seguinte anualidade. Terán  tamén unha  función activa nos procedementos de seguimento e 

avaliación da EDLP. Cada entidade asociada deberá estar adherida a unha mesa sectorial en 

función do  seu ámbito de actuación:  sector pesqueiro,  sector público,  sector económico ou 

sector social.  

 

O GALP poñerá especial interese en conseguir a participación da muller e da mocidade nos seus 

órganos de  representación  e poderá  crear  grupos  específicos de  traballo para promocionar 

actuacións encamiñadas á fomentar a participación da muller e da mocidade, tanto nos seus 

órganos de goberno, nas accións de dinamización da EDLP e nos proxectos que se desenvolvan 

ao seu abeiro. 

Os  procedementos  de  convocatoria  dos  órganos  de  goberno,  dereitos  de  voto,  maiorías, 

delegacións e toma de decisións seguiranse as normas que se recollan nos Estatutos do GALP 

que se inspirarán nos do GAC Ría de Pontevedra, agás como xa se dixo, en aqueles aspectos nos 

que teñan que adaptarse ao FEMP coma os expostos anteriormente.  

 

8.3. Mecanismos para promover a participación dos asociados.  
 

A promoción da participación dos asociados é un dos fundamentos na constitución do Grupo de 

Acción Costeira que se define nos seus estatutos como órgano de converxencia e representación 

de axentes públicos e privados do territorio.  Para que a participación se desenvolva de modo 

satisfactorio para as partes e produtiva para o conxunto,  requírese que no grupo haxa unha 

estrutura e unha dinámica para por en marcha os mecanismos de participación. Tamén    se 

requiren  condicións  por  parte  dos  participantes:  motivación,    coñecementos  e  habilidades 

sociais. 
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As  medidas  previstas  para  garantir  a  participación  activa  dos  asociados  no  funcionamento 

ordinario da asociación son as seguintes: 

‐ Fomento  da  motivación,  para  o  que  se  procurará  responder  as  expectativas  e 

necesidades das entidades asociadas, xerar un clima aberto  e de proximidade entre os 

membros e dispor os medios para que a participación sexa eficaz, produza resultados e 

polo tanto, satisfacción aos participantes.  

‐ Fomento dos coñecementos, para o que se realizarán accións formativas que melloren 

a cualificación no proceso asociativo e a aprendizaxe organizativa. 

‐ Xeración  de  órganos  de  participación  á  medida  dos  asociados  e  estructurados  en 

temáticas e funcións coma os seguintes: 

Mesas ou comisións sectoriais: 

 O GAC ten establecidas catro mesas sectoriais en igual número e temática que sectores forman o 
corpo asociativo do Grupo. No proceso de constitución do GALP cuestionarase aos asociados a 
revisión ou consolidación desta estrutura.  
As mesas reuniranse, aló menos unha vez ao ano, con antelación á celebración da asemblea xeral 
ordinaria para recadar as opinións dos diferentes sectores e realizar a proposta de orzamento e 
actividades de dinamización á Xunta Directiva primeiro e logo a Asemblea Xeral.  
Enviaranse as convocatorias por correo electrónico e envíase sms de  recordatorio. Así mesmo, 
convocaranse  telefonicamente  a  aquelas  persoas  que  comunicaron  que  non  reciben  correos 
electrónicos.  

 

Procesos consultivos: 

As actividades desenvolvidas polo GALP teñen que partir da opinión dos seus asociado polo 

que  os  procesos  consultivos  son  parte  fundamental  do  funcionamento  do  Grupo  e 

desenvólvense con especial intensidade nos momentos de elaboración de documentos marco 

como a estratexia de desenvolvemento e os planes anuais de actividade.  

Enviaranse a todos os asociados e a relación de interesados nos procesos do Grupo de Acción 

Costeira que constan no GAC a información relativa aos procesos consultivos para recadar a 

opinión dos asociados establecendo diferentes métodos de participación, dende a presencial 

á dixital aproveitando as novas tecnoloxías.  

A colaboración dos medios de comunicación na difusión destes procesos é  fundamental e 

complementa aos medios dixitais de acceso aos interesados.  

Accións de dinamización: 

As accións de dinamización son comunicadas aos socios a través de correo electrónico. Tamén 

se comparten no perfil de facebook e na web de accioncosteira.es.  

Reenviaranse notas de prensa  aos medios de  ámbito  territorial  e  a  través dos Concellos, 

confrarías e demais entidades asociadas, se repartirá material de difusión como carteis ou 

dípticos, segundo sexa o caso. 
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Paneis de traballo: 

Os  paneis  de  traballo  pretenden  servir  de  elemento  catalizador  do  Plan  de  Actuación, 

realizando un contraste e prospección, de cara a fornecer o proxecto e valorar a súa evolución 

e tendencia cara o futuro, en canto ás actividades e cambios que está sufrindo. A análise de 

tendencias, é un elemento de contraste que vertebra a planificación e a programación da 

acción  en materia de desenvolvemento  sostible. O principal  cometido dos  paneis  é o de 

mellorar a información existente e ampliar a análise de tendencias e factores de innovación. 

Elaboraranse documentos de referencia para a realización dos paneis no que se validará a 

información proposta e se realizará a achega das cuestións que se estimen pertinentes. 

Realización de talleres participativos nos que os asociados tomarán parte dos 
obxectivos do grupo de acción costeira. 

Este paneis de traballo poden apoiarse en actos e eventos de networking e confraternización.  

 

 

Outros: 

Convocatoria de Mesas de contratación. 
Reuniranse cando está en marcha un proceso de contratación de bens ou servizos para o GAC Ría 
de Pontevedra. A súa composición é definida pola Xunta Directiva.  
 
Convocatoria de Xuntas Directivas. 
Realizaranse en horario de tarde logo do remate do horario laboral, a solicitude da meirande parte 
das entidades que forman parte da Xunta Directiva.  
As  convocatorias  realizaranse  con  antelación  suficiente,  sempre  respectando  as  48  horas  que 
establecen os estatutos.  
Enviaranse  por  correo  electrónico  e  envíase  sms  de  recordatorio.  Así  mesmo,  convocarase 
telefonicamente a aquelas persoas que comunicaron que non reciben correos electrónicos.  
 
Convocatoria de Asembleas Xerais. 
Realizarase en horario de tarde logo do remate do horario laboral, a solicitude da meirande parte 
das entidades que forman parte da Asemblea Xeral.  
As  convocatorias  realizaranse  con  antelación  suficiente,  sempre  respectando  os  prazos  que 
establecen os estatutos.  
Enviaranse  por  correo  electrónico  e  envíase  sms  de  recordatorio.  Así  mesmo,  convocarase 
telefonicamente a aquelas persoas que comunicaron que non reciben correos electrónicos.  
 
Información periódica clara e relevante.  
Distribución de boletíns electrónicos de información e notas de prensa de periodicidade mensual. 
 
-  Definición  de  protocolos  de  colaboración,  participación  e  rexistro  dos  diferentes  grupos  de 
interese tanto internos como externos.  
 
‐ Dar a coñecer as memorias anuais nun formato axeitado para a súa difusión e avalialas xunto coa 
implementación da RSC na orde do día das Asembleas, aló menos unha vez ao ano. Designar un 
responsable de RSC e realizar unha declaración da Xunta Directiva en materia de RSC. 
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‐ Establecemento de mecanismos e prazos para a revisión da estratexia e procedementos.  

 

8.4. Relación de medidas de RSC que desenvolverá o GALP.  
 

O  GAC  Ría  de  Pontevedra  comprometeuse  á  implantación  da  Responsabilidade  Social 

Corporativa no  funcionamento da entidade e na  fase de  selección de  candidatos a GALP  se 

comprometeu coa execución das seguintes medidas: 

En relación aos mecanismos de participación : 

Que fai na actualidade: 

Convocatoria de Asembleas Xerais. 
Realízanse en horario de tarde  logo do remate do horario  laboral, a solicitude da meirande 
parte das entidades que forman parte da Asemblea Xeral.  
As  convocatorias  realízanse  con  antelación  suficiente,  sempre  respectando  os  prazos  que 
establecen os estatutos.  
Envíanse  por  correo  electrónico  e  envíase  sms  de  recordatorio.  Así  mesmo,  convócase 
telefonicamente a aquelas persoas que comunicaron que non reciben correos electrónicos.  
 
Convocatoria de Mesas sectoriais. 
Reúnense unha vez ao ano, con antelación á celebración da asemblea xeral ordinaria para 
recabar  as  opinións  dos  diferentes  sectores  e  realizar  a  proposta  de  orzamento  á  Xunta 
Directiva primeiro e logo a Asemblea Xeral.  
Envíanse  por  correo  electrónico  e  envíase  sms  de  recordatorio.  Así  mesmo,  convócase 
telefonicamente a aquelas persoas que comunicaron que non reciben correos electrónicos.  
 

Ten previsto implantar: 

‐ Definición de protocolos de colaboración, participación e rexistro dos diferentes grupos de 
interese tanto internos como externos.  
 
‐ Actos e eventos de networking e confraternización.  
 
‐ Dar a coñecer as memorias anuais nun formato axeitado para a súa difusión e avalialas xunto 
coa  implementación da RSC na orde do día das Asembleas,  aló menos unha  vez  ao  ano. 
Designar un responsable de RSC e realizar unha declaración da Xunta Directiva en materia de 
RSC. 
 
‐ Establecemento de mecanismos e prazos para a revisión da estratexia e procedementos.  
 
 

Mecanismos de participación que ten establecida a asociación candidata para os grupos de 

interese externo: 
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Que fai na actualidade: 

Beneficiarios.  
Asesoramento  e  acompañamento  nos  procesos  de  avaliación,  deseño  e  presentación  de 
proxectos. 
 
Facilidade e accesibilidade aos servizos do GAC.  
Horarios flexibles na atención aos promotores. 
Emprego de novas tecnoloxías na comunicación cos promotores 
Información  sobre institucións relacionadas coas necesidades de emprendemento. 
 
Emprendedores 
Mantense un grupo de correo de entidades e persoas interesadas no GAC aos que se mantén 
informados das actividades do mesmo. 
 
Asistencia  á  reunións de  asociación de  empresarios  e  autónomos para  a presentación da 
actividade do GAC Ría de Pontevedra, e en particular, das liñas de axudas. 
 
Información sobre os criterios de elexibilidade dos proxectos subvencionables.  
 
Comunidade local 
Envíanse frecuentes notas de prensa  (periodicidade, aló menos mensual) para  informar da 
actividade  xeral  e  notas  particulares  para  cada  unha  das  convocatorias  de  reunións  ou 
actividades específicas.  
 
Realización de visitas orientadas a posibles beneficiarios ou entidades con intereses na Ría de 
Pontevedra: asociación de bateeiros, Escola Naval Militar de Marín,... 
 

Ten previsto implantar: 

Beneficiarios  
Apoio e difusión pos‐subvención 
 
Emprendedores 
Eventos de xeración de ideas empresariais.  
 
Organización de talleres para promotores co obxecto de dar orientacións para a redacción de 
proxectos (boa práctica do GAC Ría de Muros Noia – Seo de Fisterra).  
 
Información sobre proxectos innovadores 
 
Difusión das súas iniciativas 
 
Comunidade local 
Organización de foros de presentación de proxectos aprobados (boa práctica do GAC Ría de 
Arousa) 

Mecanismos  para  o  intercambio  de  experiencias  ou  divulgación  de  boas  prácticas  en 

materia de emprendemento e innovación: 
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Que fai na actualidade:  
 
Contacto fluído e intercambio de experiencias con outros GAC. 
 
Relación con outros proxectos de desenvolvemento o territorio, en particular cos Grupos de 
Desenvolvemento Rural presentes no mesmo  (GDR Salnés e Pontevedra ‐ Morrazo).  
 
Relación con axentes públicos e privados especializados e, fundamentalmente, cos axentes de 
emprego aos que se  inclúen no GRUPO ANTENA DO GAC que  fai reunións períodicas para 
avaliación do funcionamento do grupo e mellora continua. O grupo Antena tamén participa 
na avaliación dos proxectos que se presentan ao GAC nas convocatorias anuais.  
 
Seguimento de iniciativas en webs de referencia.  
 
 Asistencia  a  encontros,  accións  formativas  e  eventos  relacionados  coa  innovación  e 
emprendemento. 
 
Coñecemento e divulgación a través de boletíns informativos remitidos por correo electrónico 
e as redes sociais dos programas de axudas e subvencións para o emprendemento. 
 

 
Ten previsto implantar: 
 
Cooperación no deseño e aplicación de procedementos comúns como a RSC. 
 
Cooperación no deseño e aplicación de proxectos comúns como o turismo mariñeiro.  
 

Mecanismos para a difusión das iniciativas innovadoras que teñen lugar no territorio: 

Que fai na actualidade: 

Deseño de noticias ou boletíns electrónicos divulgando as experiencias. 
 
Seguimento e identificación de iniciativas. Esta tarefa deu lugar á procura de proxectos que 
foron presentados ao GAC logo de escoitar falar deles en medios de comunicación e axentes 
do territorio e chegar ata os seus promotores e informarlles das axudas que non coñecía e se 
axustaban aos seus obxectivos.  
 
Contacto  cos medios de  comunicación  local. Entrevistas en programas  informativos    e de 
divulgación e axenda local tanto en radio como en televisión.  
 
Visita ás iniciativas para coñecelas de primeira man. 

Ten previsto implantar: 

Apoio a lanzamento de produtos. 
 

Accións emprendidas para a difusión e  preservación do patrimonio natural e cultural:  
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Que fai na actualidade: 

Contacto e apoio ás actividades deseñadas por colectivos  (asociacións ecoloxistas, persoas 
montañeiras, turismo responsable).Difusión das actividades a través dos canais habituales do 
GAC Ría de Pontevedra. 
 
Deseño de accións de promoción do patrimonio,  como por exemplo, as  xornadas medio 
ambientais realizadas no ano 2011 e proxección de documentais de investigación.  
 
Divulgación do patrimonio e dos seus recursos na web, outros soportes de comunicación do 
GAC.  Guía  de  recursos  de  turismo  mariñeiro  na  Ría  de  Pontevedra.  Colgada  na  web  e 
promovida a través das redes sociais e a páxina web de Mar Galaica.  
 
Vertebración da oferta de  turismo mariñeiros  a  través da  participación  activa no  club de 
produto Mar Galaica Galicia creado entre todos os GACs de Galicia. 
 
Participación na implantación da Carta Europea de Turismo sostible no ámbito de influencia 
do Parque Nacional Illas atlánticas de Galicia.  
 

Ten previsto implantar: 

‐ Promoción do turismo mariñeiro responsable. 

Accións efectuadas para a incorporación de novos socios á asociación: 

Que fai na actualidade: 

Identificación de axentes e realización de visitas para coñecer experiencia. 
 

Contactos directos para trasladar información do GAC. 
 
 

Ten previsto implantar: 

Listaxe actualizada de potenciais socios  e protocolo de comunicación e achegamento a eles. 
 

Accións para favorecer a capacitación dos membros da Xunta Directiva: 

Que fai na actualidade: 

Cumprimento dos principios de composición e funcionamento establecidos en Estatutos e na 
normativa de aplicación do eixe 4 do FEP. 
 
Vinculación  das  decisións  da  Xunta  Directiva  ás  adoptadas  en  Asemblea,  como  órgano 
superior de carácter democrático. 
 
Formación e aprendizaxe continua.  
Seguimento de entidades ou institución e dos cursos que ofertan. Traslado de motivación para 
que asistan aos cursos. 
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Participación equilibrada en accións formativas (procurando que asistan todas as persoa, rotar 
a participación). 
 
Transparencia de información interna e coa xerencia. 
 
Publicación das contas anuais. 
 
Existencia de canles claros e accesibles  (correo electrónico e teléfono) a través dos que os 
grupos de interese poden solicitar información sobre a entidade, realizar suxestión e queixas. 
 

Ten previsto implantar: 

Cumprimento dos principios de composición e funcionamento establecidos en Estatutos e 
na normativa de aplicación do DLP do FEMP. 
 
Elaboración e aplicación dun código ético. 
 
Elaboración  de manuais  de  acollida. Apoio  aos  novos membros  sobre  o  funcionamento, 
tarefas, responsabilidades e dereitos dos membros da Xunta Directiva.  
 
Delegación e traballo en equipo.  
Creación de diferentes áreas de responsabilidade no seo da xunta Directiva co obxectivo de 
conseguir unha maior implicación dos seus membros. 
 
Difusión periódica da memoria de actividades.  
 
Compensación dos gastos de representación e participación nos que se incorra. 
No  período  actual  a  Xunta  Directiva  decidiu  non  cobrar  gastos  de  representación  pola 
participación  en  actividades  do  grupo  nin  dietas  ou  compensación  de  gastos  de 
desprazamentos. Este feito pode supor, sen embargo, unha limitación para a participación de 
persoas  ás  que  as  súas  entidades  non  cubren  estes  custes  e  gravan  así  a  participación  e 
dedicación persoal. Por este motivo, é preferible que no próximo período sexa unha decisión 
persoal  e  individual  o  cobro  das  compensación  dos  custes  nos  que  se  incorra  na 
representación  do  grupo,  dentro  da  normativa  establecida  pola  administración  e  os 
regulamentos.  
 

Mecanismos para favorecer o equilibrio entre homes e mulleres na xunta directiva: 

Que fai na actualidade: 

Planificación das xuntanzas para non obstaculizar as responsabilidades persoais. 
 
Diversidade nos membros representados.  
 
Igualdade de oportunidades para o acceso ao cargo. 
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Ten previsto implantar: 

Deseño participativo e implementación dun plan de igualdade e visibilización do compromiso 
coa igualdade. 
 
Acoutar  a  duración  das  reunións  con  hora  de  finalización  para  poder  ofrecer  unha 
planificación do tempo aos asistentes.  
 
Cursos de formación para mulleres, en liderado, xestión e organización do tempo, motivación 
ou outros temas de interese. 
 
Promover  a  participación  equitativa  de  homes  e  mulleres.  Non  se  considera  axeitado  o 
establecemento de cotas de participación xa que forman parte do grupo entidades nas que o 
seu  corpo  base  de  socios  ten  participación  case  exclusiva  dun  xénero  como  sucede  con 
algunhas confrarías de pescadores e con agrupacións de mariscadoras e redeiras. Por este 
motivo o equilibrio da participación entre homes e mulleres debe provir das propostas de 
membros que envíen os sectores á Xunta Directiva, incluíndo a orientación cara  estes de que 
deben procurarse realizar propostas paritarias ou equilibradas para promover a igualdade de 
representación de homes e mulleres.  
 

Criterios de compra responsables para seleccionar os provedores de bens e servizos: 

Que fai na actualidade: 

‐Eventos gastronómicos de exaltación de produtos do mar para o deleite da Comunidade 
Local. 
  
‐ Colaboración con proxectos comunitarios.  
 
‐ Promoción dos produtos locais a través do proxecto de comercialización conxunta pescado 
artesanal. 
 

Ten previsto implantar: 

- Actuacións  de  promoción  dos  produtos  locais  como  obxectivo  de  sostibilidade 
ambiental e consumo responsable (km.0).  

- Accións de promoción da implantación da RSC dentro da comunidade pesqueira local. 
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8.5. Procedementos para a xestión do programa de axudas.  
 

Criterios de selección e priorización de proxectos.  

No proceso de aprobación da estratexia por parte da Comisión de Seguimento delegada pola 

Xunta Directiva do GAC, facultada á súa vez, pola Asemblea Xeral, debatéronse os criterios de 

selección e priorización de proxectos na sesión celebrada o 19 de novembro de 2015.  

Partiuse de tres baterías de criterios sobre os que se elixiron os considerados máis idóneos para 

a zona costeira:  

- Os criterios de selección de proxectos do PEZ do GAC ría de Pontevedra. 

- Criterios propostos pola asistencia técnica CIDADANÍA 

- Criterios propostos pola Asistencia técnica CETMAR.  

 

Os criterios son diferentes, no seu enunciado ou na súa puntuacións, para proxectos produtivos 

e non produtivos tendo en conta as expectativas de resultados e impactos que deben xerar no 

territorio uns e outros.  

 

a. Criterios de selección e priorización de Proxectos produtivos. 

Considéranse criterios excluíntes que deberán acadar unha puntuación mínima, os relacionados 

coa viabilidade do proxecto e a súa adaptación á estratexia.  

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

SOSTIBILIDADE DO PROXECTO E 
ADECUACIÓN Á EDLP   / CALIDADE TÉCNICA 
E SOSTIBILIDADE  MIN 16 MÁX 22    

VIABILIDADE TÉCNICA, INCLÚE   FORMACIÓN 
E EXPERIENCIA DO PROMOTOR  MIN 3 MÁX 5  (1) 

VIABILIDADE ECONÓMICA /   5  (2) 

VIABILIDADE FINANCEIRA   5  (3) 

ADECUACIÓN Á ESTRATEXIA  MIN 4 MÁX 7    

 

 

(1) ELEMENTOS PARA VALORAR A VIABILIDADE TÉCNICA 
A solicitude de admisión do proxecto virá acompañada dunha documentación que acredite a 
solvencia do proxecto dende o punto de vista técnico. Terase en conta: 
1.      A experiencia da persoa ou entidade que promove o proxecto na posta en marcha de 
iniciativas semellantes (CV individual e/ou colectivo cando proceda) 
2.      Os medios humanos e físicos cos que conta e dos que vai a dispor se a axuda para a 
execución do proxecto é concedida. 
3.      A achega dunha descrición de antecedentes que dea conta tanto da necesidade, da 
oportunidade do proxecto e a idoneidade das condicións para o seu desenvolvemento nas 
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condicións que describa a proposta, incluíndo a achega de referencias sobre iniciativas 
similares e ou complementarias tomadas como referencia ou punto de partida. 
4.      A achega dun plan de acción onde se detalle debidamente o alcance da iniciativa, a 
planificación da execución comprometendo fitos e medios de verificación do seu 
cumprimento, a estratexia de seguimento e o plan de entrega, de verificación dos traballos, 
de rendición de contas e peche do expediente.  
6.      Para acreditar a viabilidade valorarase calquera información procedente do Plan de 
Empresa, ou ben outros documentos, anteproxectos, ou memorias de carácter técnico, nos 
cales conste a posibilidade de poder executar a iniciativa respectando os requirimentos 
dende o punto de vista normativo (urbanístico, ambiental,...).  
Si algún destes elementos pon en risco a viabilidade do proxecto dende un punto de vista 
técnico, o solicitante poderá ter opción a solventar as carencias identificadas. De non facelo 
ou facelo parcialmente, a proposta será declarada NON ELIXIBLE 
Entendemos que os puntos 1 e 2 son avaliables mentres que os puntos 3, 4 e 5 son 
excluíntes en caso de non cumprirse. 

(2) Viabilidade económica 
1.       As  propostas  presentaranse  sempre  acompañadas  dunha  memoria  de  planificación 
económica que , no caso de que non estea previsto un formulario da convocatoria de axudas, 
será proporcionado polo GALP. 

O Plan de viabilidade debe permitir contrastar a solvencia das entidade/s promotoras   para 
asumir os compromisos económicos asociados ao proxecto, e por outra, que a execución do 
proxecto en si mesma é viable economicamente e ofrece garantías suficientes para un uso 
eficiente do financiamento público.  

Revisaranse os criterios de viabilidade económica e financeira, analizando conceptos como o 
Retorno  do  Investimento,  o  período  de  recuperación  do  investimento.  Terase  en 
consideración  particularmente  a  situación  dos  fluxos  de  caixa  para  evitar  situacións  de 
estrangulamento financeiro. Cómpre sinalar que algúns dos criterios a ter en conta variarán 
en función do obxecto do investimento (por exemplo, non precisar o cadro de amortizacións, 
se non se contemplan elementos de inmobilizado material).  

Para poder acceder ao financiamento do FEMP requirirase unha valoración de viabilidade 
positiva, considerando os diferentes factores mencionados, que de non acadarse implicaría 
a desestimación do proxecto.   

É  necesario  puntualizar  que  no  caso  dos  proxectos  non  produtivos  en  vez  da  viabilidade 
económica  do  proxecto  avaliarase  a  súa  sostibilidade,  plan  de  xestión  e  garantía  de 
mantemento onde proceda.  

A non presentación de documentación económica suficiente, deberá poder ser obxecto de 
subsanación polos solicitantes a efectos de que se poida avaliar a viabilidade económica. 

(3) Viabilidade financeira 
 Valorarase  a viabilidade financeira do proxecto  

Para a avaliación da viabilidade financeira das entidades, será necesario a presentación das 
contas  do  último  exercicio  pechado,  xustificación  dos  mecanismos  de  financiamento 
mediante pólizas de crédito en estudo ou declaración responsable de recursos que se van 
destinar ao proxecto,...  
A non presentación de documentación que acredite viabilidade financeira suficiente, deberá 
poder  ser  obxecto  de  subsanación  polos  solicitantes  a  efectos  de  que  se  poida  avaliar  a 
viabilidade financeira 
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COHERENCIA COA EDLP 

 A principal finalidade que figure no proxecto deberá adecuarse aos obxectivos establecidos 
no Plan de Acción da estratexia, e por tanto, no FEMP. Este criterio é excluínte polo cal, de 
non cumprirse  a coherencia do proxecto con algún dos obxectivos estratéxicos será motivo 
de exclusión dunha proposta.  

O feito de que un proxecto de resposta a máis dun obxectivo da estratexia será obxecto 
dunha puntuación maior.  

Terase en conta a coherencia do proxecto en relación ás necesidades e debilidades 
diagnosticadas no territorio, e en relacións ás potencialidades ou oportunidades, que se 
formularon á hora de realizar o diagnóstico (DAFO). Tamén se verá o seu grao de adaptación 
aos retos e obxectivos que se definiron na estratexia, así como o reforzo das actividades ou 
empregabilidade de recursos da zona. A transversalidade na atención a diferentes 
obxectivos, non será excluínte pero sí será obxecto de valoración na avaliación. 

 

Os restantes grupos de criterios servirán tanto para establecer a porcentaxe de axuda como a 

prioridade na orde de asignación de fondos. 

Valoraranse  as  características  do  promotor  co  obxecto  de  favorecer  a  cohesión  social  e 

territorial  concedendo  prioridade  aos  proxectos  promovidos  por  persoas  ou  entidades 

pertencentes a colectivos desfavorecidos no emprendemento e na empregabilidade.  

Con este mesmo obxectivo avalíase favorablemente a presentación de proxectos por empresas 

que se constitúan baixo fórmulas de economía social. 

En todo tipo de proxectos darase preferencia aos proxectos procedentes de membros do sector 

pesqueiro.  

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR DO 
PROXECTO  22    
PROMOTOR PERTENCENTE A 
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 

MIN 0 MÁX 6 A valoración dependerá da 
pertenencia aos seguintes colectivos:  

COLECTIVOS RISCO EXCLUSIÓN:  
DISCAPACITADOS, PARADOS LONGA 

DURACIÓN, EMIG. RETORNADOS  6    
MULLER  / PARIDADE NOS ÓRGANOS DE 

REPRESENTACIÓN  4    

HOME  IDADE < 30  3    
CONSTITUCIÓN DE EMPRESA COMO 
FÓRMULA DE ECONOMÍA SOCIAL  

4

  

PROMOTOR PROCEDENTE DO SECTOR 
PESQUEIRO 

10 (CNAE… DE REFERENCIA: 0311, 0321, 
1021, 1022, 4638, 4723) 

PROXECTO INDIVIDUAL OU AGRUPADO 2 PROXECTO CONXUNTO OU DE 
COOPERACIÓN 
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CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE 
ORIENTA O PROXECTO       
Medidas específicas que fomenten a 
igualdade e a integración de colectivos 
con especiais dificultades 

3 Memoria do proxecto. 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE 
ORIENTA O PROXECTO  MÁX. 20    
CREACIÓN DE EMPREGO NETO  MÁX. 8  Declaración responsable do promotor 

< 25.000 € / EMPREGO XERADO  8 

Verificación con respecto ao 
orzamento do proxecto 

25000 ‐ 50.000 €/EMPREGO XERADO  6 

50000 / 75000 €/EMPREGO XERADO  4 

75000 / 100.000 €/EMPREGO XERADO  2 

> 100.000 €/EMPREGO XERADO  0 
CREACIÓN DE EMPREGO EN COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS  MÁX. 8  Declaración responsable do promotor 

+ 50 % EMPREGO EN COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS  8    

 50 ‐ 25 % EMPREGO EN COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS  4    

Compromiso de MANTEMENTO DE 
EMPREGO. En caso de EMPRESAS de 
nova creación, CREACIÓN DE EMPREGO 
LOCAL  4  Declaración responsable do promotor 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE 
ORIENTA O PROXECTO  MÁX. 23    
APROVEITAMENTO DE RECURSOS 
ENDÓXENOS OU SERVIZOS Á 
POBOACIÓN  3    

INCIDENCIA AMBIENTAL, ESFORZO 
ECONÓMICO  NO CUMPRIMENTO DE 
ALGÚN DOS ASPECTOS SEGUINTES   10  Verificación co orzamento do proxecto. 

NOVAS TECNOLOXÍAS E 
MODERNIZACIÓN PRODUTIVA  5  Memoria do proxecto 

IMPACTO SOCIAL DE PROXECTOS QUE 
INCLÚAN RECUPERACIÓN PATRIMONIAL  2  Tipoloxía do proxecto.  

INCLÚE UNHA ESTRATEXIA DE DIFUSIÓN 
E COMUNICACIÓN.  3  Memoria do proxecto 
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CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA  MÁX. 10    
INNOVACIÓN  4    

TRANSFERENCIA  3    

INCORPORA ENTIDADES EDUCATIVAS E 
ANPAS, IMPLICA Á MOCIDADE.  3    

 

En resumo, a avaliación máxima dun proxecto produtivos repartirase como se recolle na táboa 

seguinte:  

 

CRITERIO DE VALORACIÓN  BAREMO P. PRODUTIVOS 

SOSTIBILIDADE DO PROXECTO E ADECUACIÓN Á EDLP   / 
CALIDADE TÉCNICA E SOSTIBILIDADE  MIN 16 MÁX 22 

CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR DO PROXECTO  22 

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE ORIENTA O PROXECTO  MÁX. 3  

CREACIÓN DE EMPREGO  MÁX. 20 

IMPACTO NO TERRITORIO  MÁX. 23 

INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA  MÁX. 10 
  TOTAL  100 

 

Conscientes  da  dificultade  de  conseguir  a  puntuación máxima  e  para  que  isto  non  supoña 

menoscabo aos promotores, establécese a seguinte correlación entre as puntuacións obtidas a 

as porcentaxes de axuda a asignar ao proxecto.  

Por outra banda,  estabelécese  a  puntuación mínima para que un  proxecto produtivos  sexa 

subvencionable en 30 puntos sobre os 100. En función de que se trate dun proxecto vinculado 

a pesca costeira artesanal ou non as porcentaxes de axuda varían coa puntuación do seguinte 

xeito.  

   GALP PONTEVEDRA 2015 – 2020 

PUNTUACIÓN         PORCENTAXE DE AXUDA   ‐ PROXECTOS PRODUTIVOS 

   PROXECTOS PRODUTIVOS 
VINCULADOS Á PESCA 
COSTEIRA ARTESANAL 

30  30%  60 % 

31 ‐ 50  40%  70 % 

51 ‐ 80  50%  75 % 

80 ‐ 100  60%  80 % 
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Estes  criterios  empregaranse  tamén  para  asignar  a  prioridade  de  asignación  de  axudas  a 

proxectos non soamente para a determinación da porcentaxe de axuda.  

 

b. Criterios de selección e priorización de Proxectos non produtivos. 

Considéranse criterios excluíntes que deberán acadar unha puntuación mínima, os relacionados 

coa viabilidade do proxecto e a súa adaptación á estratexia.  

Aplicaranse as mesmas consideracións que respecto aos proxectos produtivos agás a diferencia 

que no que se refire á viabilidade económica será substituída pola garantía de mantemento do 

proxecto por parte da entidade promotora e a existencia dun plan de xestión necesario para a 

súa comprobación.  

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

SOSTIBILIDADE DO PROXECTO E 
ADECUACIÓN Á EDLP   / CALIDADE 
TÉCNICA E SOSTIBILIDADE  MIN 18 MÁX 32   

CALIDADE E VIABILIDADE TÉCNICA  MIN 3 MÁX 5  (1) 

PLAN DE XESTIÓN E GARANTÍA DE 
MANTEMENTO  5  (2) 

VIABILIDADE FINANCEIRA   5  (3) 

ADECUACIÓN Á ESTRATEXIA  MIN 5 MÁX 17    

 

Valoraranse  as  características  do  promotor  co  obxecto  de  favorecer  a  cohesión  social 

concedendo prioridade aos proxectos promovidos por entidades comprometidas coa igualdade 

de xénero e que cumpran nos seus órganos de goberno e representación criterios de paridade 

(40/60).  

Con este mesmo obxectivo avalíase favorablemente a presentación de proxectos por entidades  

de economía social. 

En todo tipo de proxectos darase preferencia aos proxectos procedentes de membros do sector 

pesqueiro.  

Co obxecto  de  favorecer  a  cohesión  territorial darase prioridade  a proxectos que  teñan un 

ámbito de actuación que afecte a  toda a zona costeira ou a máis dun concello e primaranse 

tamén os proxectos presentados por máis dunha entidade ou en  colaboración  (cando unha 

entidade desenvolva accións específicas no proxecto promovido por outra).  

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR DO 
PROXECTO  22    
PROMOTOR PERTENCENTE A COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS: igualdade 

MIN 0 MÁX 4 Avaliarase o cumprimento de 
paridade nos órganos de goberno da 
entidade 
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CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

PARIDADE NOS ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN  2    

PARIDADE NA REPRESENTACIÓN 
SOCIETARIA  2    

ENTIDADE DE ECONOMÍA SOCIAL   4   

ÁMBITO DE ACTUACIÓN    
Xustificación na memoria do 
proxecto.  

PROXECTOS SUPRAMUNICIPAIS (TOTO 
GALP)  4    

PROXECTOS SUPRAMUNICIPAIS (<1 
CONCELLO)  2    

LOCAL  0    
PROMOTOR PROCEDENTE DO SECTOR 
PESQUEIRO 

6
 (CNAE… DE REFERENCIA) 

PROMOTOR INDIVIDUAL OU AGRUPADO 2 Valorarase que exista algunha 
entidade que contribúa a execución 
do proxecto ben achegando 
financiamento ou ben achegando 
medios e accións ao mesmo.  

 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE 
ORIENTA O PROXECTO       
Medidas específicas que fomenten a 
igualdade e a integración de colectivos con 
especiais dificultades 

3 Memoria do proxecto. 

 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

IMPACTO NO TERRITORIO  MÁX. 35    

APROVEITAMENTO DE RECURSOS 
ENDÓXENOS OU SERVIZOS Á POBOACIÓN  8    

INCIDENCIA AMBIENTAL, ESFORZO 
ECONÓMICO  NO CUMPRIMENTO DE 
ALGÚN DOS ASPECTOS SEGUINTES:  15 

Verificación co orzamento do 
proxecto.  

.Emprega ou difunde o  EMPREGO 
ENERXÍAS LIMPAS OU RENOVABLES    

Non ten que incluír os tres elementos 
á vez para conseguir a máxima 

puntuación 

. Emprega ou difunde a UTILIZACIÓN DE 
EQUIPAMENTOS EFICIENTES 

ENERXÉTICAMENTE    

.  INCORPORA OU DIFUNDE COÑECEMENTO 
ORIENTADO Á ADAPTACIÓN A PALIAR OS 

EFECTOS DO CAMBIO CLIMÁTICO    
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NOVAS TECNOLOXÍAS E MODERNIZACIÓN 
PRODUTIVA  5  Memoria do proxecto 

IMPACTO SOCIAL DE PROXECTOS QUE 
INCLÚAN RECUPERACIÓN PATRIMONIAL  2  Tipoloxía do proxecto.  

INCLÚE UNHA ESTRATEXIA DE DIFUSIÓN E 
COMUNICACIÓN.  5  Memoria do proxecto 

 

 

 

CRITERIO DE VALORACIÓN 
BAREMO P. 

PRODUTIVOS  VERIFICACIÓN  

INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA  MÁX. 10    
INNOVACIÓN  4    

TRANSFERENCIA  3    

INCORPORA ENTIDADES EDUCATIVAS E 
ANPAS, IMPLICA Á MOCIDADE.  3    

 

En  resumo, a avaliación máxima dun proxecto non produtivo  repartirase como se  recolle na 

táboa seguinte:  

 

CRITERIO DE VALORACIÓN  BAREMO P. PRODUTIVOS 

SOSTIBILIDADE DO PROXECTO E ADECUACIÓN Á EDLP   / 
CALIDADE TÉCNICA E SOSTIBILIDADE  MIN 16 MÁX 32 

CARACTERÍSTICAS DO PROMOTOR DO PROXECTO  MÁX. 20 

COLECTIVOS PRIORITARIOS AOS QUE SE ORIENTA O PROXECTO  MÁX. 3  

IMPACTO NO TERRITORIO  MÁX. 35 

INNOVACIÓN E TRANSFERENCIA  MÁX. 10 
  TOTAL  100 

 

Conscientes  da  dificultade  de  conseguir  a  puntuación máxima  e  para  que  isto  non  supoña 

menoscabo aos promotores, establécese a seguinte correlación entre as puntuacións obtidas a 

as porcentaxes de axuda a asignar ao proxecto.  

Por outra banda,  estabelécese  a  puntuación mínima para que un  proxecto produtivos  sexa 

subvencionable en 30 puntos sobre os 100.  

Tendo  en  conta  a  previsión  da  orde  de  axudas,  a  porcentaxe  de  axuda  dos  proxectos  non 

produtivos  segundo  se  trate  de  proxectos  que  cumplan  o  seren  de  interese  colectivo, 

beneficiario colectivo e libre acceso aos resultados ou non, será a seguinte:  

 

   GALP PONTEVEDRA 2015 - 2020   
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PUNTUACIÓN    PORCENTAXE DE AXUDA – PROXECTOS NON PRODUTIVOS

   XERAL  COLECTIVOS 

30  30% 40% 

31 ‐ 50  40% 60% 

51 ‐ 80  45% 80% 

80 ‐ 100  50% 100% 
 

Estes  criterios  empregaranse  tamén  para  asignar  a  prioridade  de  asignación  de  axudas  a 

proxectos non soamente para a determinación da porcentaxe de axuda.  

 

a. Límites de importe das axudas  

 

O grupo acordou un  financiamento máximo de 250.000 € para os proxectos produtivos e de 

200.000 € para os non produtivos, agás aqueles proxectos nos que o promotor o demande e 

cumpran en alto grado a adecuación á estratexia, nos que se someterá a criterio da Asemblea 

Xeral  a  posibilidade  de  chegar  a  duplicar  estes  importes  máximos,  sempre  dentro  do 

cumprimento das condicións establecidas na orde de axudas.  

 

8.6. Seguimento dos proxectos. 
 

O GALP Ría de Pontevedra desenvolverá un protocolo para o seguimento dos proxectos durante 

a súa execución co obxecto de identificar debilidades ou riscos e contribuír na medida do posible 

a súa boa marcha.  

Entre as medidas a desenvolver están as seguintes: 

- Seguimento trimestral de execución en especial, determinación do momento de inicio 

do proxecto. En caso de retraso considerable na posta en marcha do proxecto ou inicio 

das  actuacións  necesarias  para  a  súa  execución  respecto  ao  cronograma  previsto, 

avaliarase  a  viabilidade  de  execución  ou  a  necesidade  de  solicitar  prórroga  ou 

modificación de anualidades e orientarase ao promotor neste sentido.  

- Seguimento  da  obtención  de  licenzas  e  permisos  administrativos,  cando  sexan 

necesarios. Prestarase ao promotor un acompañamento na tramitación de  licenzas e 

permisos cando este así o solicite.  

- Protocolo de información ao promotor sobre a posibilidade de solicitude de anticipos e 

certificacións parciais, en caso de que estas sexan recollidas nas bases reguladoras das 

axudas.  

- Asesoramento e comprobación do cumprimento das medidas de publicidade asociadas 

aos fondos europeos.  
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- Contribución á difusión do proxecto e transparencia na concesión dos fondos. Todas as 

axudas  concedidas publicaranse no  taboleiro de  anuncios do  grupo e na  súa web e 

incluiranse  novas  relativas  as  actuacións  do  proxecto  nas  redes  sociais  e  nos 

mecanismos establecidos no Plan de comunicación.  

 

Por outra banda, realizarase o seguimento e control dos proxectos subvencionados polo equipo 

técnico do GALP. Procurarase que se cumpra o principio de separación de funcións e non sexa a 

mesma persoa que participou na posta en marcha do proxecto quen verifique o  control do 

mesmo.  

O  GAC  Pontevedra  dispón  dun  protocolo  para  o  seguimento  e  control  de  proxectos  xa 

executados e certificados que será de aplicación agás as melloras ou variacións que se definan 

dende a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. 

 

8.7. Procedementos  para  unha  boa  xestión  financeira  e  para  evitar  o 

conflito de intereses. 
 

Procedementos para acadar os principios de economía, eficiencia e eficacia na xestión 

do orzamento.  

A meirande parte da asignación do financiamento do GALP corresponde ao programa de axudas. 

Na revisión do orzamento dos proxectos que realiza o GALP para a súa avaliación e priorización, 

será tarefa do GALP garantir un uso eficiente dos fondos públicos. Esta tarefa a realizará o GALP 

mediante dous mecanismos, cando menos:  

- Seguimento da normativa reguladora da concesión de axudas públicas que establece 

valores a partir dos cales deberán presentarse aló menos tres orzamentos dun mesmo 

concepto  de  gasto.  En  caso  de  que  a  Consellería  propoña  valores  inferiores  como 

sucedeu  na  última  anualidade  do  programa  de  acción  costeira  velarase  polo 

cumprimento  destes  límites  informando  previamente  do  proceso  aos  promotores. 

Tamén  e  sempre  que  a  Consellería  o  autorice  poderán  solicitarse  orzamentos 

contradictorios en caso de que houbera dúbidas sobre o axuste económico proposto 

polo promotor.  

- O criterio de eficiencia das axudas públicas para a creación de emprego se introduce nos 

criterios de avaliación dos proxectos produtivos de forma que terán máis puntuación 

aqueles proxectos máis  eficientes na  xeración de postos de  traballo  a  igualdade de 

financiamento.  

O GALP Ría de Pontevedra deseñará un protocolo para  a  xestión  financeira que  garanta os 

principios de economía eficiencia e eficacia na  xestión do orzamento e ao mesmo  tempo a 

transparencia da mesma no que se refire á xestión do orzamento para custes de funcionamento 
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e  dinamización.  Respectaranse  as  normas  establecidas  pola  Consellería  do Mar  no  período 

anterior, agás a publicación de nova regulamentación máis esixente. En todo caso, seguiranse 

os principios de racionalización do gasto público e, en particular, os seguintes: 

- Principio  de  colaboración.  O  GAC  Ría  de  Pontevedra  implantou  equipos  de 

asesoramento a partir da colaboración con entidades públicas do territorio. Deste xeito 

o equipo ANTENA colabora co Grupo no asesoramento á xerencia e na avaliación dos 

proxectos sen que isto supoña custe algún para o mesmo.  

- Autoprovisión de servizos. A maior dotación de recursos humanos do GALP permitirá a 

execución das accións de dinamización cos medios propios reducindo as contratacións 

externas ou cando  isto non  sexa posible garantindo un control máis  riguroso da  súa 

execución e axuste orzamentario.  

- O GALP aplicará os principios seguintes na contratación:  

o Principio de concorrencia, publicidade, igualdade de trato e transparencia. 

o Principio de axilidade e simplificación administrativa. 

o Principio de modernización administrativa.  

Isto materializarase nas seguintes medidas:  

- Nos procedementos negociados por razón da contía establecidos na lexislación 

do sector público ou a que determine de aplicación a Consellería do Mar,  nos 

contratos,  o GALP  invitará  para  a  formulación  de  ofertas,  polo menos,  tres 

empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sempre que 

isto sexa posible. O prazo para a recepción de ofertas será o que razoablemente 

sexa necesario para preparar estas, atendida a complexidade do contrato. As 

empresas convidadas non poderán estar vinculadas entre elas. Esta vinculación 

apreciarase  nos  termos  establecidos  na  lexislación  de  contratos  do  sector 

público. Así mesmo, non serán invitadas empresas que actúen baixo unidade de 

decisión ou unha dirección única, en particular, cando a maioría dos membros 

do órgano de administración da sociedade dominada sexan membros do órgano 

de  administración  ou  altos  directivos  da  sociedade  dominante  ou  doutra 

dominada  por  esta.  Ás  empresas  invitadas  a  presentar  ofertas  exixiráselles 

sempre  unha  declaración  das  empresas  coas  cales  teñan  vinculación,  nos 

termos  establecidos  no  punto  anterior.  No  expediente  deberá  deixarse 

constancia das  invitacións cursadas, das ofertas recibidas e das razóns para a 

súa aceptación ou rexeitamento. 

- GALP implementará na súa web un perfil do contratante no que se fará pública 

as demandas de contratacións de bens e servizos.  

- Seguiranse procedementos de contratación simplificada nos que a presentación 

inicial de documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos previos 

para contratar substituirase por unha declaración responsable do  licitador na 

que  se  indique  que  cumpre  as  condicións  establecidas  legalmente  para 

contratar. 
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- Seguiranse  tamén  procedementos  de  contratación  ecolóxica  e 

socialmentemente responsable, en aplicación das medidas de RSC a implantar.  

 

Procedementos para evitar o conflito de intereses. 

O  GALP  Ría  de  Pontevedra  contará  cun  procedemento  para  a  avaliación  de  proxectos 

transparente e documentado que permita evitar que un promotor poida  chegar a  influir na 

selección do mesmo ao seu favor. No Regulamento nº966/2012 do Parlamento Europeo e do 

Consello, de 25 de outubro de 2012, sobre as normas financeiras aplicables ao orzamento xeral 

de Unión (...)  se entende que existe conflito de intereses cando o exercicio imparcial e obxectivo 

das  funcións  dos  axentes  financeiros  e  demais  persoas  implicada  na  execución  e  xestión  – 

incluídos os actos preparatorios ao respecto, a auditoría e o control do orzamento –, se vexa 

comprometido por razóns  familiares, afectivas, de afinidade política ou nacional, de  interese 

económico ou por calquera outro motivo de comunidade de intereses co beneficiario. 

Entre os principios deste procedemento rexerán os seguintes:  

- Avaliación  previa  polo  equipo  técnico. A  xerencia  avaliará  os  proxectos  que 

serán revisados polo Grupo Antena como mecanismo para garantir a existencia 

dunha  comisión  técnica  de  apoio  e,  ao mesmo  tempo,  control  da  xerencia. 

Soamente  debe  realizar  avaliacións  técnicas  ou  ofrecer  asesoría  sobre  un 

proxecto.  

- Se un membro da Xunta Directiva do GALP ten algún tipo de relación profesional 

coa  entidade  ou  persoa  promotora  dun  proxecto  ou  calquera  interese 

profesional ou persoal no proxecto, deberá presentar unha declaración escrita 

explicando  a  natureza  da  relación  /  interese  a  cal  debe  formar  parte  do 

expediente  do  proxecto.  Calquera  interese  común  tería  que  declararse, 

incluídos os intereses familiares, afectivos políticos ou económicos conforme ao 

Regulamento de referencia.  

- O membro en cuestión non debe participar en  forma algunha no proceso de 

avaliación ou selección, nin encontrarse presente durante o debate da proposta 

do proxecto, o cal debe quedar documentado nas actas.  

- As  persoas  que  participen  na  avaliación  de  proxectos  dunha  convocatoria 

asinarán  o modelo  de  declaración  de  ausencia  de  conflito  de  intereses  que 

figura na Guía para a elaboración das estratexias.  
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9. PLAN DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

9.1. Introdución 
 

Calquera planificación estratéxica que se desenvolva debe incluír un mecanismo de 

autoavaliación para poder dar conta da obtención ou non dos resultados agardados.  Estes 

resultados deben poder ser cuantificados a través de indicadores que permitan obter 

conclusións sobre o cumprimento dos obxectivos do programa.  

Ademais, o Plan de Avaliación contempla tamén a realización da avaliación intermedia e a 

avaliación a posteriori obrigadas nos proxectos vinculados ao Fondo Europeo de Pesca. 

Deste xeito, e ademais da avaliación inicial realizada,  estabelécese:  

o   Un sistema de avaliación continua, a través dun conxunto de indicadores 

o   Un informe intermedio 

o   Un informe final 

 

 A avaliación segundo o FEMP 

 

O Regulamento 508/2014 do FEMP establece un sistema común de seguimento e avaliación 

para o FEMP cos seguintes obxectivos (artigo 108):  

a) poner de manifiesto el progreso y los logros de la PPC y la PMI para estimar su incidencia 

general y evaluar la eficacia, la eficiencia y la pertinencia de las operaciones del FEMP;  

b) contribuir a seleccionar mejor los objetivos de la ayuda para la PPC y la PMI;  

c)  impulsar un proceso común de aprendizaje en relación con el seguimiento y la evaluación;  

d)  proporcionar evaluaciones sólidas y con bases fácticas respecto de las operaciones del FEMP 

para su incorporación al proceso de adopción de decisiones. 

Establece ademais (artigo 109) un sistema de indicadores comúns vinculados aos fitos e  metas 

definidos nos programas operativos de conformidade coas prioridades da Unión establecidas 

no artigo 6. Ditos indicadores comúns se utilizarán na avaliación de rendemento que se 

contempla no artigo 21, apartado 1, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e permitirán avaliar 

os avances, a eficiencia e a eficacia da aplicación da política con respecto aos obxectivos e 

metas a nivel da Unión e do programa. 

Tamén se di que o sistema de indicadores debe incluír: indicadores financeiros, relativos ao 

gasto asignado, de realizacións, relativos as operacións obxecto de axudas e de resultados 

relativos á prioridade da UE de que se trate.   
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9.2. SISTEMA DE INDICADORES 
 

O sistema de indicadores ten como obxectivo examinar os avances dos programas en relacións 

cos seus obxectivos, mellorar a calidade dos programas e a súa aplicación, examinar propostas 

de modificación dos programas e preparar a avaliación intermedia e final.  

Con carácter cando menos semestral realizarase unha avaliación dos indicadores do programa 

co obxecto de coñecer a marcha do programa respecto á previsión inicial. Os resultados de 

todas as avaliacións periódicas serán publicados na páxina web e por outros medios que se 

estimen convenientes. 

 

CONTIDO DAS AVALIACIÓNS 

As avaliacións conterán a revisión dos indicadores de execución que deberán ser, aló menos: 

indicadores de produto, de resultados e de impacto.  

 

Como indicadores de produto se considerarán aló menos os seguintes:  

Indicadores de produto de 
aplicación xeral  

Mecanismos de 
comprobación 

Periodicidade 

Número de proxectos presentados 
por liña de actuación e obxectivo e 
totais acumulados. 

Rexistro. Listado de proxectos  
Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Número de proxectos financiados e 
porcentaxe de éxito, por liña de 
actuación e obxectivo e totais 
acumulados. 

LISTADO DE PROXECTOS. 
APLICACIÓN DE XESTIÓN DE 
PROGRAMA DE AXUDAS.  

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Investimento total por medida, liña 
de actuación  e obxectivo, con 
separación de tipoloxías de 
proxectos (produtivos e non 
produtivos). 

LISTADO DE PROXECTOS. 
APLICACIÓN DE XESTIÓN DE 
PROGRAMA DE AXUDAS.  

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Relación entre axuda concedida e o 
investimento privado e público 
xerado.  

LISTADO DE PROXECTOS. 
APLICACIÓN DE XESTIÓN DE 
PROGRAMA DE AXUDAS.  

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Proxectos presentados, aprobados  e 
porcentaxe, segundo tipo de 
entidade. 

LISTADO DE PROXECTOS. 
APLICACIÓN DE XESTIÓN DE 
PROGRAMA DE AXUDAS.  

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Investimento proposto, aprobado e 
porcentaxe segundo tipo de proxecto 
e tipo de entidade. 

LISTADO DE PROXECTOS. 
APLICACIÓN DE XESTIÓN DE 
PROGRAMA DE AXUDAS.  

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 
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Indicadores de produto de 
aplicación xeral  

Mecanismos de 
comprobación 

Periodicidade 

Proxectos presentados, aprobados  e 
porcentaxe, segundo concello de 
procedencia 

LISTADO DE PROXECTOS. 
APLICACIÓN DE XESTIÓN DE 
PROGRAMA DE AXUDAS.  

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Investimento proposto, aprobado e 
porcentaxe segundo tipo de proxecto 
e concello de procedencia 

LISTADO DE PROXECTOS. 
APLICACIÓN DE XESTIÓN DE 
PROGRAMA DE AXUDAS.  

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Número de proxectos respecto ao 
total presentados que incorporan 
investimentos en novas tecnoloxías 

LISTADO DE PROXECTOS. 
APLICACIÓN DE XESTIÓN DE 
PROGRAMA DE AXUDAS.  

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Número de proxectos respecto ao 
total presentados que incorporan 
colaboracións co sector científico.  

LISTADO DE PROXECTOS. 
APLICACIÓN DE XESTIÓN DE 
PROGRAMA DE AXUDAS.  

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Número de proxectos promovidos 
por mulleres e porcentaxe respecto 
ao total 

LISTADO DE PROXECTOS. 
APLICACIÓN DE XESTIÓN DE 
PROGRAMA DE AXUDAS.  

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Número de proxectos de 
cooperación e porcentaxe respecto 
ao total 

LISTADO DE PROXECTOS. 
APLICACIÓN DE XESTIÓN DE 
PROGRAMA DE AXUDAS.  

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

 

Para a avaliación da execución financeira comprobaranse os indicadores relativos a 

investimento coas previsións á mesma data contempladas na estratexia.  

 

Como indicadores de realizacións se achega o seguinte listado a empregar na avaliación:  

 

Indicadores de REALIZACIÓNS de 
aplicación xeral  

Mecanismos de 
comprobación 

Periodicidade 

Novos negocios emprendidos 

LISTADO DE PROXECTOS. 
TIPOLOXÍA DOS 
INVESTIMENTOS NOS 
PROXECTOS 

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Número de produtos informativos e 
formativos xerados (material 
didáctico, contidos dixitais, material 
promocional, etc.) 

LISTADO DE PROXECTOS. 
TIPOLOXÍA DOS 
INVESTIMENTOS NOS 
PROXECTOS 

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 
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Indicadores de REALIZACIÓNS de 
aplicación xeral  

Mecanismos de 
comprobación 

Periodicidade 

Número de proxectos que apoien ou 
se apoien en marcas de 
garantía/certificacións ou distintivos 
de recoñecemento apoiados  polo 
GALP e Número de entidades 
recoñecidas ao seu amparo.  

LISTADO DE PROXECTOS. 
TIPOLOXÍA DOS 
INVESTIMENTOS NOS 
PROXECTOS 

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Número de proxectos de 
transformación ou comercialización 
de peixe  

LISTADO DE PROXECTOS. 
TIPOLOXÍA DOS 
INVESTIMENTOS NOS 
PROXECTOS 

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Número de establecementos 
hostaleiros, transformadores e 
distribuidores de produtos do mar, 
comprometidos e recoñecidos coa 
diferenciación do produto de orixe 
local. 

LISTADO DE PROXECTOS. 
TIPOLOXÍA DOS 
INVESTIMENTOS NOS 
PROXECTOS 

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Incremento das visitas nas webs 
financiadas dende o GALP e da 
distribución xeográfica das mesmas.   

google statystics Semestral 

Presenza das accións do GALP e 
financiadas polo GALP nos medios de 
comunicación: aparicións en prensa, 
TV, Radio, Medios dixitais, mencións 
nas Redes Sociais  

  Semestral 

Emprego creado como consecuencia 
directa das accións do GALP, por 
colectivos. 

LISTADO DE PROXECTOS. 
TIPOLOXÍA DOS 
INVESTIMENTOS NOS 
PROXECTOS 

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Persoas que incrementan a 
empregabilidade pola acción do 
GALP (mellora de CV, apoio ao 
emprendemento, experiencia 
adquirida en accións do GALP).  

nº de asistentes a accións de 
formación financiadas polo 
GALP 

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Número de entidades de economía 
social beneficiadas pola acción do 
GALP 

LISTADO DE PROXECTOS.  
Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Número de actuacións de mellora 
sobre a paisaxe e o patrimonio.  

LISTADO DE PROXECTOS.  
Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Número de actuacións de mellora 
sobre a xestión dos recursos 
pesqueiros, marisqueiros e acuícolas. 

LISTADO DE PROXECTOS.  
Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 
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Indicadores de REALIZACIÓNS de 
aplicación xeral  

Mecanismos de 
comprobación 

Periodicidade 

Número de receptores de formación 
e información para mellorar as 
prácticas ambientais e a 
conservación dos activos 
patrimoniais da ría.  

listados de control de 
asistencia 

Convocatoria de axudas (anual ou 
semestral) 

Novos servizos á cidadanía derivados 
da acción do GALP.  

LISTADO DE PROXECTOS.  Anual 

 

Especial atención terán os indicadores de resultado que gardan relación coas 

prioridades de Unión Europea establecidas para o fondo, en particular:  

- indicadores de emprego que distinguirán entre os colectivos contemplados nos 

criterios de avaliación de proxectos.  

 Número de empregos xerados por sexos e grupos de idade. 

 Número de empregos consolidados por sexos e grupos de idade. 

 

- indicadores de cohesión social  

 

- indicadores de fomento da comercialización e transformación dos produtos da 

pesca. 

 

 

 

De máis difícil cálculo e relación directa coa execución da estratexia,  os indicadores de 

impacto dan unha perspectiva ampla da evolución do territorio no período de 

execución do programa de axuda.  

 

Indicadores de IMPACTO de aplicación xeral para cada 
unha das accións financiadas nas medidas  

Mecanismos de 
comprobación 

Periodicidade 

DE DESENVOLVEMENTO 
ECONÓMICO 

Incremento do valor da 
produción da pesca local 

Pescadegalicia; 
Na metade do período 
de programación e ao 
final da mesma. nº de novas empresas 

xeradas no sector 
pesqueiro 

IGE 
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Incremento do emprego 
no sector pesqueiro 

IGE 

DE COHESIÓN TERRITORIAL 

Mellora da renda per 
cápita no territorio.  

IGE 

Evolución demográfica  Informes IDEGA 

 

Incluiranse de xeito particular os indicadores relacionados coa difusión do programa e 

o seu calado social. Estes se achegan no apartado correspondente do Plan de  

Comunicación. Sirvan a modo  de exemplo os seguintes.  

 Rexistros de demanda de información. 

 Rexistro de todas e cada unha das reunións e entrevistas persoais con 

promotores. 

 Rexistro de reunións de mesas sectoriais. 

 Rexistro de reunións con asociacións e cooperativas do territorio. 

 Enquisas entre a poboación local. 

 

 

Os indicadores poderán ser incrementados ou modificados se así se considera 

oportuno nas diferentes avaliacións  previstas e por acordo dos órganos de xestión do 

grupo ou á proposta da Dirección xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.  

 

9.3. PLAN DE AVALIACIÓN  

 

Os espazos e dinámicas xeradas no proceso de elaboración da Estratexia do Grupo 

determinan en certa medida a lóxica e estrutura do Plan de Seguimento e Plan de 

avaliación. Así mesmo, débense aproveitar as sinerxías co plan de participación 

previsto para mellorar a súa implementación e aumentar o carácter participativo das 

accións de  avaliación. 

 

 

Plan de seguimento ou avaliación continua. 
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As funcións de seguimento van ser realizadas de maneira continuada pola xerencia e 

os órganos directivos e de participación do Grupo de Acción Costeira, durante o 

período comprendido entre 2016 e 2020. No proceso de seguimento participarán por 

tanto os seguintes órganos:  

 Xerencia. Será a encargada de elaborar a información pertinente sobre a 

marcha da estratexia para a toma en consideración da Xunta Directiva e 

Asemblea. Elaborará un informe semestral sobre o grao de cumprimento dos 

obxectivos contemplados na estratexia así como da execución financeira, o cal 

será remitido aos órganos sociais para a súa toma en consideración. 

 Mesas sectorais. Dado que se prevee que se reúnan unha vez cada ano terán a 

función de analizar a información dos indicadores dispoñibles sobre o grao de 

cumprimento dos obxectivos da súa área. Emitirán propostas para a toma en 

consideración dos órganos sociais. 

 Xunta Directiva. Neste órgano avaliarase, en sesión ordinaria ou extraordinaria, 

o informe realizado pola xerencia e as suxestións recollidas polas mesas de 

traballo sectoriais e se proporá as modificacións pertinentes para a súa 

presentación en asemblea, así como indicar propostas de mellora. 

 Asemblea. Ademais de comprobar o estado das actuacións contempladas na 

estratexia, será o órgano encargado de valorar as melloras para mellorar a 

aplicación da estratexia.  

 

 

Plan de Avaliación. 
O procedemento de avaliación que se propón constará de tres fases:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inicial.  

Durante a elaboración da estratexia houbo unha participación moi intensa de 

diferentes axentes do territorio (vexase o capítulo do Plan de Participación), na que se 

 

 

1. Inicial 

 

 

2. Intermedia 

 

 

3. Final 

2015 2018 2021 
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definiron cales eran as necesidades do territorio e que actuacións habería que 

desenvolver para cubrir as mesmas. Os órganos encargados de realizar esta labor 

foron: 

 Talleres participativos nos que tomaron parte os socios das diferentes mesas 

sectoriais. As mesas son espazos de traballo onde se agrupan e integran os 

intereses do conxunto de sectores que participan no proceso. A proposta de 

mesas artellouse en función dos principais ámbitos de análise que se 

establecen no diagnóstico: sector pesqueiro, ámbito económico e turismo, e 

sector social no que se integran as entidades de apoio á igualdade, a protección 

e conservación do medio ambiente e culturais de defensa e recuperación do 

patrimonio. A través dunha dobre secuencia de reunións abordouse a 

realización do diagnóstico de necesidades e a formulación das actuacións a 

desenvolver. 

 Comisión técnica – Grupo Antena. A Comisión técnica e institucional tiña como 

principal función a de valorar a idoneidade e viabilidade das propostas que se 

realizasen, co obxectivo de que a proposta estratéxica de actuación, sexa 

realista e se adapte ás condicións da zona costeira (limitacións normativas, 

existencia doutros plans ou ferramentas que xa aborden as propostas, evitar a 

duplicidade de iniciativas,...).  

 Comisión de seguimento. É un espazo que integrou á xerencia e membros da 

Xunta Directiva e representantes dos novos concellos que se incorporan ao 

GALP e que tiña como finalidade coordinar e preparar o traballo nos diferentes 

espazos de participación. 

 Foro. Neste espazo de participación tamén se realizou unha valoración das 

medidas da estratexia e a o grao de prioridade que terían para o territorio. 

 

2. Intermedia.  

Esta avaliación será desenvolta a principios do ano 2018. Nesta fase avaliarase o grao 

de execución das medidas contempladas na estratexia así como os seus efectos no 

territorio, atendendo por tanto ao grao de eficacia e eficiencia conseguida polo Grupo 

na aplicación da estratexia, así como a utilidade e relevancia que están tendo as 

medidas sobre o territorio a través de avaliacións cualitativas realizadas 

primordialmente nos órganos de participación.  

Os indicadores sobre os que se realizará a avaliación intermedia recollerán o conxunto 

de indicadores contemplados para cada unha das medidas para ver o seu grao de 

cumprimento. O esquema que se detalla a continuación recolle a secuencia e órganos 

que van a participar na realización da avaliación intermedia. Para unha información 
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máis pormenorizada de cada un dos órganos de participación, véxase o apartado de 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hai unha combinación de órganos sociais e órganos de participación á hora de realizar 

a avaliación intermedia. A continuación explicase a funcionalidade de cada un deles: 

1. Mesas Sectoriais. En función do informe previo sobre o estado do sistema de 

indicadores elaborado pola xerencia así como o grao de execución do 

orzamento, as mesas sectoriais realizarán unha valoración previa das principais 

dificultades atopadas no proceso de implementación do Plan. Este diagnóstico 

previo do estado de situación será elevado á Xunta Directiva. 

2. Xunta Directiva. Avaliará de maneira conxunta o diagnóstico elaborado por 

cada unha das mesas sectoriais e validará o conxunto do mesmo. 

3. Mesas sectoriais. En cada unha das súas áreas emitirán unha serie de 

recomendacións que permitan adaptar e mellorar a implantación da estratexia 

no territorio. 

4. Xunta Directiva. Recollerá as propostas elaboradas pola mesa sectorial e as 

sistematizará nun documento para a toma en consideración do Foro. 

5. Foro. É momento de apertura ao conxunto dos axentes sociais do territorio, 

preténdese recoller as percepcións sobre a relevancia e utilidade da estratexia 

no territorio, ademais de propostas de mellora para a aplicación da estratexia. 

6. Asemblea. Destinada á participación última de todos os socios do GALP, 

validará os resultados obtidos da avaliación a través dos diferentes órganos e 

 

1. Mesas 

sectoriais 

 

2. Xunta Directiva 

 

3. Mesas 

sectoriais 

 

4. Xunta Directiva 

 

5. Foro 

 

6. Asemblea 
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proporá as medidas de correccións oportunas e a revisión da EDLP de ser o 

caso.  

 

3. Final. 

Na avaliación final vaise incorporar a dimensión de sostenibilidade das actuacións 

contempladas na estratexia, ademais de incorporar as de eficiencia, eficacia, 

relevancia e utilidade.  A realización da avaliación final a través dos diferentes espazos 

é idéntica á da avaliación intermedia.  

As principais variacións virán polo lado do contido a tratar nos diferentes espazos: 

1. Mesas Sectoriais. Recollerá o informe sobre o grao de execución do 

orzamento, así como do grao de cumprimento dos obxectivos previstos na 

estratexia que será elaborado pola xerencia. Avaliará a utilidade e relevancia 

das medidas da estratexia para o territorio. 

2.  Xunta Directiva. Contemplará a avaliación realizada polas mesas sectoriais, e 

proporá as modificacións que considere pertinente. 

3. Mesas Sectorais. Avaliará os elementos máis cualitativos da avaliación como 

é a relevancia, utilidade e sostenibilidade das medidas da estratexia, tendo en 

conta os indicadores para realizar. 

4. Xunta Directiva. Realizará a integración a información procedente das 

diferentes áreas nun informe final para presentar no Foro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mesas 

sectoriais 

2. Xunta 

Directiva 

3. Mesas 

sectoriais 

4. Xunta 

Directiva 

 

5. Foro 

 

6. Asemblea 
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5. Foro. Será o órgano de recoller as valoracións cualitativas da xente sobre o 

grao de relevancia e utilidade que tiveron as medidas. Tamén se realizará unha 

análise sobre a sostenibilidade destas medidas no medio e longo prazo. 

6. Asemblea. Será a encargada de validar o informe final de avaliación  e de 

propoñer os axustes e mecanismos de mellora necesarios para o peche do 

programa.  
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Plan de participación 

Como entidade que ten por obxectivo contribuír a gobernanza do territorio,  o GAC Ría 

de Pontevedra ten como clave do seu funcionamento a participación das entidades 

que a compoñen. Sen ela, deixa de ter razón de ser o Grupo que debe representar nas 

súas decisións a vontade do territorio por decidir o seu futuro e participar no deseño 

do mesmo. Por isto, son moitos os recursos que se empregan e deberán empregarse 

no futuro, por consolidar e estimular máis aínda, a participación dos axentes do 

territorio.   

 

1. Directorio de entidades e recursos 

O paso fundamental para o fomento da participación é coñecer as entidades ás que 

pode dirixirse para animar e dinamizar a súa participación no grupo, nas actividades do 

GALP ou no programa de axudas. Con este obxectivo, o GAC Ría de Pontevedra dispón 

dun directorio de entidades e recursos como ferramenta interna para incorporar 

axentes tanto no plan de participación de elaboración na estratexia como na posterior 

comunicación e difusión da mesma. 

O directorio foi elaborado polo GAC Ría de Pontevedra co orzamento de dinamización 

do Grupo e foi ampliado polo persoal do mesmo no momento de facer a candidatura a 

GALP e na fase de elaboración da estratexia.  

Ten formato de base de datos elaborado sobre unha de folla de cálculo e se 

materializa ademais nun grupo de direccións de correo electrónico co que se difunden 

os fitos de participación e o proceso mesmo de redacción da estratexia.  

Así mesmo o GAC Ría de Pontevedra emprega o whatsapp como ferramenta de 

comunicación co grupo de contactos que manifestaron o seu interese en participar na 

elaboración da estratexia.  

O directorio se achega en formato dixital como Anexo 10_01_Directorio e un mapa de 

recursos con os servizos de emprego, turísticos, formativos e de apoio ao sector 

pesqueiro como Anexo_10_01_01_Mapa de Recursos. 
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2. Proceso de participación na elaboración da estratexia 

Definición do proceso de participación para a elaboración da estratexia. 

 

1. Criterios 

Sabedores de que o proceso de participación é factor clave para a calidade do 

resultado final da Estratexia e a súa viabilidade futura, empregáronse para o deseño do 

proceso participativo, criterios que contribuísen ao fomento da colaboración das 

entidades do territorio co GALP:  

 Definición de espazos e momentos nos que desenvolver a participación. 

Deberán identificarse órganos e espazos de participación, desenvolver un 

calendario para a súa celebración e integración coordinada co proceso de 

reflexión-toma de decisións-acción no que se desenvolve a elaboración da 

EDLP. 

 A distribución dos espazos debe acercarse as diferentes partes do territorio 

para equilibrar a distribución xeográfica da participación. Neste sentido, 

definiranse aló menos dous puntos de reunión en cada unha das banda da ría. 

De forma complementaria, darase a oportunidade aos concellos para a 

definición de ámbitos de participación local.  

 Definición dunha dinámica que dote de contidos reais a estes espazos. O 

proceso é participativo, máis alá da mera asistencia, cando a xente toma parte 

activa e real nos espazos de participación. 

 

Ademais, cómpre considerar tres condicións necesarias para que as persoas 

desenvolvan unha participación activa dentro dunha asociación: 

 Querer participar: ter motivacións que as impliquen nos procesos do GALP e 

movan a unha participación real e activa. 

 Poder participar: de pouco servirá unha alta motivación se non existen 

momentos ou espazos nos que desenvolver esta participación, e se non existen 

canles reais entre tales espazos e a toma de decisións da organización.  

 Saber participar: escoitar, falar, analizar e propoñer, informarse, en definitiva, 

ter uns coñecementos e habilidades.  
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Para conseguir o cumprimento destas condicións necesarias o proceso participativo 

parte dun obxectivo xeral de aproximación do GAC á cidadanía en xeral e aos axentes 

sociais do territorio en particular,  a través dos seguintes obxectivos específicos:  

 Interacción directa. Creación de órganos de participación que permitan escoitar 

de primeira man as necesidades, percepcións e expectativas de cada un dos 

colectivos. 

 Difusión do GAC. Explicar en que consiste a participación dentro do GALP e os 

resultados concretos que se espera dela.  

 Acadar un grao de confianza que favoreza o compromiso de asistencia e 

participación. 

 

2. Medidas para reforzo da participación. 

O proceso de peche e avaliación do traballo do Grupo de Acción Costeira espertou 

en grande medida novas expectativas no territorio cara a un novo programa de 

axudas xa que o anterior pechouse no intre da súa máis alta participación. Por este 

motivo, aproveitarase a motivación e fomentarase mediante as seguintes medidas:  

 Buscar o máximo axuste entre as necesidades e obxectivos da asociación e os 

das persoas. 

 Xerar un clima aberto e de proximidade entre os membros da asociación. 

 Manter un funcionamento organizativo baseado en procesos de participación 

eficaces e con resultados. 

 Atender á máxima satisfacción posible das necesidades e expectativas das 

entidades asociadas. 

 

En relación á capacitación, procurarase: 

 Axustar as tarefas e responsabilidades que asumen as entidades socias ás súas 

dispoñibilidades e capacitacións. 

 Potenciar a formación das entidades para a mellora da súa cualificación e 

capacitación no proceso societario. 

 Potenciar a aprendizaxe organizativa: a evolución da organización mesmo a 

partir do intercambio de experiencia, a avaliación dos procesos, a reflexión de 

horizontes, etc. 

 

En relación ás posibilidades de participación: 
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 Manter sempre como referente unha filosofía democrática como base dos 

procesos da organización. 

 Xerar momentos e espazos para a participación que sexan accesibles ás 

persoas. 

 Conectar e coordinar os distintos espazos (Asemblea, Xunta Directiva, 

Comisións Sectoriais). 

 Potenciar a información dos membros da asociación, para que poidan manter 

un coñecemento “global” do proceso da asociación. 

 

4. Accións previas a realizar nun proceso de participación. 

Para acadar o maior grao posible de participación, precísase informar, difundir e 

establecer un contacto directo con persoas pertencentes aos diferentes colectivos 

e entidades que conforman o territorio do Grupo. As accións de comunicación son 

necesarias para a achega de información e difusión do proceso de participación.  

O obxectivo é realizar accións previas dando a coñecer que é o que pretende facer, 

como se vai desenvolver, que se espera do proceso e a relevancia da participación 

para o éxito do mesmo. Entre as accións pódense sinalar as seguintes: 

 Chamadas telefónicas, SMS  e correos electrónicos como unha maneira de 
facer máis próximo o proceso de participación. 

 Uso das redes sociais como forma de dinamización de determinados colectivos 
ou entidades. 

 Medios de comunicación convencionais (notas, roldas, actos,....) para garantir 
unha difusión e unha dinamización máis masiva do conxunto da poboación e 
axentes implicados. 

 

 

 

Memoria do proceso de participación realizado para a elaboración da estratexia 

 

No proceso de participación levado a cabo polo GAC Ría de Pontevedra diferéncianse 

dúas fases: elaboración do Diagnóstico e elaboración do Plan de Acción.  

O primeiro corresponde coa recollida, análise e sistematización dos datos do territorio 

cunha perspectiva diagnóstica que deu lugar a visión panorámica das potencialidades, 

fortalezas, debilidades e ameazas da área que abarca o GAC Ría de Pontevedra. Grazas 
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a esta fase de diagnose, o grupo ten unha idea de como abordar as propostas de 

mellora do desenvolto no Eixe IV do FEP dentro do novo marco de financiamento.  

O Segundo ten que ver coa elaboración final da estratexia, abarcando esta fase 

actividades dirixidas a dinamización do Plan de Participación.  O GAC Ría de 

Pontevedra integrou a participación da cidadanía como peza clave para a elaboración 

da estratexia de desenvolvemento do territorio. Con este obxectivo elaborou un plan 

de participación inclusivo para todos os sectores e axentes do territorio (pesqueiro, 

social, público, privado etc.) que incluía diferentes procedementos de participación e 

fitos da mesma.  

Dentro do Plan de participación diferenciouse entre os espazos de participación e os 

órganos de apoio e asesoramento. Entre os primeiros destacan os Talleres 

Participativos e os Foros (locais, territoriais, e de presentación), que son o cerne do 

proceso. Entre os segundos figuran a Comisión de Seguimento e a Comisión Técnica ou 

Grupo Antena. 

Ademais desenvolvéronse unha serie de reunións sectoriais específicas e técnicas con 

persoas ou entidades que manifestaron o seu interese en participar mais que non 

tiñan dispoñibilidade para acudir aos espazos de participación organizados polo GAC. 

De seguido detállase o programa de participación, tanto da fase diagnóstica como da 

fase de elaboración da estratexia. 

 

Espazos de participación fase diagnóstico 

 

1. Grupos de discusión 

Un dos obxectivos deste proceso de traballo era o de captar información de axentes 

externos ao GAC, co obxectivo de afondar na visión e nas problemáticas do territorio 

que poden afectar tanto o traballo desenvolto polo GAC Ría de Pontevedra, como a 

futuras liñas de traballo. Esta tamén é unha maneira de incorporar unha visión 

externa, da percepción do grupo como axente dinamizador do ámbito local. 

Para acadar toda a información posible realizáronse dous grupos de discusión 

formados un por mulleres e outro por mocidade (con diferentes niveis de estudos e 

situación laboral) co obxectivo de ter unha visión transversal da situación do territorio 

e da súa perspectiva de futuro.  

 



 

 
 

 

 

Estratexia 2015-2020.GAC Ría de Pontevedra 

8 

2. Técnica Delphi 

Esta técnica consiste na conformación dun grupo de persoas “expertas”, na cuestión 

que se pretende abordar, comprometéndose estas a fornecer o proceso coa súa 

opinión, mediante a cobertura dun cuestionario a dobre volta. O fin de integrar a 

opinión experta realizouse un cuestionario Delphi, en dúas voltas, a un perfil 

determinado de axentes locais: axentes de desenvolvemento local, axentes de 

emprego, técnicos locais de diferentes áreas, expertos coñecedores do territorio, 

centros de investigación e formación, historiadores, etc.  

 

 

3. Talleres Participativos.  

O obxectivo central dos dous talleres realizados foi a realización dunha análise e 

valoración dos resultados obtidos coa xestión do FEP, da man da cidadanía. Ao mesmo 

tempo, aproveitouse o traballo para efectuar un diagnóstico sobre a situación actual 

da zona e definir as súas prioridades para favorecer e mellorar e empoderamento das 

entidades do territorio. Estes espazos favoreceron a integración e participación 

conxunta de diferentes perfís de entidades (sectores público, pesqueiro, económico, 

social) e a sociedade civil no seu conxunto. A metodoloxía de traballo destes espazos 

caracterizouse por fomentar a participación activa de todas as persoas participantes, 

mediante a formación en pequenos grupos de traballo en posta en común en plenario. 

Paralelamente a este proceso reforzouse a presenza en redes sociais, sobre todo a 

través de Facebook onde se publicou información sobre os espazos de participación, 

realizándose consultas on line. Tamén se tivo presenza na prensa escrita. 

 

 

Ilustración 1. Fluxograma do proceso participativo na Fase Candidatura. 
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Espazos de participación da cidadanía na fase de elaboración da estratexia 

A participación presencial para a elaboración da estratexia realizouse a través de Foros 

locais, Foro Territorial e Talleres Participativos convocados polo grupo durante os 

meses de outubro e setembro (Anexo 10_02_00_Calendario). 

Para facilitar a participación abríronse diferentes canles de participación non 

presencial baseados nas novas tecnoloxías: redes sociais, páxina web.  

A través do perfil en facebook do GAC Ría de Pontevedra deuse cobertura informativa 

a todas as convocatorias de participación abertas polo GAC e difundiuse así mesmo a 

páxina web xerada polo grupo para difundir o proceso de elaboración da estratexia.  

A fin de contar coa maior participación posible, o GAC Ría de Pontevedra puxo en 

marcha súa páxina web “www.gacpontevedra.org” onde móstranse todos os eventos 

(foros e talleres), novas, e documentos de interese (liñas de actuación, medidas, 

obxectivos, datos do territorio etc.), así como formularios para recoller novas 

adhesións e achegas para a elaboración da estratexia. Durante todo o proceso a páxina 

de Facebook do grupo tamén serviu como medio de difusión dos eventos e toda a 

información relacionada. 

Ademais noutros espazos dixitais xestionado polo grupo como pescadoartesanal.com, 

no que se concentra actividade de membros do sector pesqueiro a as súas redes 

sociais, difundiuse tamén todo o proceso participativo. 

 

 

1. Foros Locais e Foro Territorial 

Os Concellos de Bueu, Poio e Pontevedra manifestaron o seu interese en realizar Foros 

Locais previos ao Foro Territorial e a os talleres participativos. A finalidade dos foros 

locais era dar a coñecer, dunha maneira máis personalizada, o papel do GAC Ría de 

Pontevedra e a elaboración da estratexia, sendo o Foro Local de Pontevedra o máis 

necesario dada a súa nova adhesión ao GAC. 

A metodoloxía seguida nos Foros Locais e no Foro Territorial foi a seguinte: 

- Presentación do GAC Ría de Pontevedra e o seu traballo no territorio 

(elaboración da estratexia de desenvolvemento local participativo da Ría de 

Pontevedra e a súa área de influencia). 
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- Creación de tres mesas de traballo, onde en cada unha de elas se traballaba 

sobre unha das tres liñas de actuación nas que se fundamenta o plan de acción 

(crecemento integrador e intelixente do sector pesqueiro e acuícola; 

diversificación da actividade económica, en especial cara o turismo; valoración 

do patrimonio natural e cultural da ría). 

- Validación do DAFO nas mesas de traballo, e recollida das achegas feitas en 

cada unha das mesas mediante exposición por voceiros elixidos entre os 

participantes en cada un dos grupo. 

Achégase como  Anexo 10_02_01_Listas Asistencia Foros locais e territoriais así 

como a documentación entregada aos asistentes Anexo 

10_03_01_Documentación Foros locais e territoriais. 

 

Ilustración 2. Fluxograma inicial do proceso participativo na Fase Estratexia. 

 

 

2. Talleres Participativos 

Tras os Foros Locais e o Foro Territorial celebráronse dous Talleres Participativos, 

ambos cunha metodoloxía “speed datting” pero cun contido diferente. Este novo 

método de traballo aportou unha gran suma de achegas en un período de tempo 

breve onde se abordaron todas as liñas de actuación e seus obxectivos. 
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A metodoloxía do Primeiro Taller Participativo foi a seguinte: 

- Entrega de documentación informativa sobre a elaboración da estratexia, os 

obxectivos do FEMP e os retos ou desafíos do Grupo de Acción Costeira Ría de 

Pontevedra. Con antelación a celebración do Taller Participativo, na web do 

GAC Ría de Pontevedra, www.gacpontevedra.org, púxose a disposición dos 

interesados e o público en xeral, o documento que se entregaría en dito taller. 

- Formación de grupos de traballo e entrega das fichas de obxectivos. 

Previamente ao taller realizáronse fichas de traballo, utilizando un código de 

cores, con cada un dos obxectivos das liñas de actuación do GAC Ría de 

Pontevedra para o novo período. Cada grupo recibía unha ficha, na que 

realizaba una achega en función do obxectivo, e a pasaba ao seguinte grupo,  

desta maneira todos os participantes podían ver as achegas realizadas. 

 

 

A metodoloxía do Segundo Taller Participativo foi a seguinte: 

- Entrega de documentación informativa, elaborada coa información recollida 

nos Foros Locais e o Primeiro Taller Participativo, sobre a visión e misión do 

grupo, os obxectivos específicos, e as liñas de actuación e súas medidas. 

- Formación de grupos de traballo e entrega de fichas de liñas de actuación. A 

función dos grupos de traballo foi a de corrixir/aportar medidas ao documento 

entregado no inicio do Taller utilizando as fichas, que ían rotando polos 

diferentes grupos. 

- Priorización das liñas de actuación mediante un sistema de puntos. Cada 

participante asignaba un punto ás liñas de actuación de cada un dos distintos 

obxectivos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 3: Medios de convocatoria ás reunións do proceso participativo. 

http://www.gacpontevedra.org/
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En ocasións, mantivéronse tamén encontros sectoriais coma o realizado cos Clubes 

náuticos do territorio en Portonovo o 3 de novembro, co obxecto de recoller as súas 

achegas á EDLP.  

 

Grazas a participación da cidadanía e sectores interesados, púidose elaborar e definir 

as liñas de actuación e as medidas contidas no plan de acción da estratexia do GAC ría 

de Pontevedra (Anexo 10_02_02_Listas Asistencia Talleres e Foro Final. Anexo 

10_03_02_Documentación Talleres Participativos). 

 

 

Espazos de participación de expertos na fase de elaboración da estratexia 

 

O GAC Ría de Pontevedra tamén integrou na participación aos órganos de apoio e 

asesoramento do grupo que forman o Grupo Antena, comisión técnica de 

asesoramento á xerencia que foi constituída na formación do GAC formada polos 

axentes de desenvolvemento local dos Concellos de Marín, Bueu, Poio e a xerencia de 

Turismo de Sanxenxo. O funcionamento do Grupo Antena se mantivo durante todo o 

período de execución do programa e foi reforzada na fase de elaboración da estratexia 

cos axentes de desenvolvemento local dos novos concellos: Meaño e Pontevedra. 

Durante todo o proceso de elaboración da estratexia mantívose unha reunión semanal 

(venres á mañá ás 9.30 horas) na que se avaliaba o avance na redacción e se discutían 

as decisións a adoptar. A esta reunión se convocaron tamén a entidades de 

asesoramento coma o Campus do Mar e as empresas participantes na elaboración da 

estratexia.  

Tamén se mantiveron reunións individualizadas con persoal técnico de diferentes 

departamentos da administración local, provincial e autonómica co obxecto de 

coordinar políticas sectoriais, especialmente, aquelas relacionadas co turismo.  

 

2. Comisión técnica < > Grupo Antena. 

A Comisión, composta por persoal de carácter técnico, tivo como principal función a 

supervisión das propostas que se realizaron, co obxectivo de que a proposta da 

estratéxica de actuación, fora realista e se adaptara ás condicións do territorio do GAC 

Ría de Pontevedra (tomando en conta limitacións normativas, existencia doutros plans 

ou ferramentas que xa aborden as propostas, ou evitar a duplicidade de iniciativas, 

entre outros elementos). Esta comisión tamén tivo como labor o apoio á organización 
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do contido dos Talleres Participativos e a valoración do Plan de Acción e do Plan de 

comunicación. 

As reunións da comisión técnica celebráronse en 5 ocasións, a primeira no inicio da 

elaboración da estratexia no que se abordou a temática a seguir así como o calendario 

dos talleres, dous ocasións máis previas a realización dos Talleres Participativos e 

outras dúas posteriores aos talleres e a Comisión de Seguimento (Anexo 

07_02_03_Convocatorias e Listas Asistencia Grupo Antena). 

 

Espazos de participación dos órganos de decisión na fase de elaboración da 
estratexia 

1. Comisión de  seguimento 

Esta comisión está formada por delegación da Xunta Directiva do GAC co obxectivo de 

incorporar á mesma aos Concellos de Meaño e Pontevedra que aínda non forman 

parte da estrutura do GAC Ría de Pontevedra. Así a Comisión están composta por vinte 

membros: ademais dos da Xunta Directiva do GAC, os representantes dos Concellos de 

Meaño e Pontevedra. Na Comisión de Seguimento se toman as decisións sobre a 

evolución da elaboración da estratexia. A xerencia do GAC Ría de Pontevedra participa 

nas mesmas con voz e sen voto e desempeña unha función meramente organizativa e 

de asesoramento.  

A Comisión reuniuse en tres ocasións, a primeira previa á realización dos talleres 

participativos, unha despois dos mesmos e a última con anterioridade á presentación 

da estratexia no Foro Final (Anexo 10_02_04_Convocatorias e Listas Asistencia 

Comisión Seguimento). 

Unha vez presentado o documento da estratexia de desenvolvemento local do grupo e 

confirmada a súa nova singradura como GALP (Grupo de Acción Local do sector 

Pesqueiro) para o período 2015-2020 do FEMP e, en caso da súa aprobación pola 

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, a Comisión de Seguimento será a 

encargada de pautar a creación do novo grupo. 

 

Tipo de acción 
desenvolvida 

Lugar e data 
de realización 

Nº e tipo de participantes Obxectivo 

 

Comisión 
Seguimento  

09.09.2015 

Autoridade 
Portuaria do 
Porto de Marín 

Xunta Directiva GAC 

Representante concello de Pontevedra 

Representante Concello de Meaño 

Realizar un cronograma das 
diferentes accións do proceso 
participativo para a elaboración da 
estratexia e avaliación de propostas 
de empresas para a elaboración da 
estratexia 
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Tipo de acción 
desenvolvida 

Lugar e data 
de realización 

Nº e tipo de participantes Obxectivo 

 

Comisión 
Seguimento 

28.09.2015 

Autoridade 
Portuaria do 
Porto de Marín 

Xunta Directiva GAC 

Representante concello de Pontevedra 

Representante Concello de Meaño 

Avaliación do resultado do plan de 
acción da estratexia e criterios de 
selección de proxectos.  

 

Comisión 
Seguimento 

16.10.2015 

Autoridade 
Portuaria do 
Porto de Marín 

Xunta Directiva GAC 

Representante concello de Pontevedra 

Representante Concello de Meaño 

Avaliación do borrador final da EDLP 
previa a súa presentación no Foro 
Territorial. 

 

 

3. Foro Territorial Final 

O Foro constitúe un espazo de apertura do proceso a entidades, cidadanía e medios de 

comunicación da zona costeira. Foi un espazo no que se reforzou a presenza e o papel 

de entidades locais, das diferentes administracións, entidades da zona, tanto 

pesqueiras como doutra índole.  

O Foro culminou o plan de participación do proceso, presentando o documento da 

Estratexia de Desenvolvemento da zona pesqueira (Anexo 10_03_03_Documentación 

Foro Final). Ao mesmo tempo, foi un elemento de reforzo da difusión e de 

comunicación da estratexia no territorio. 
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Táboa resumo do proceso de participación da cidadanía na fase de elaboración da estratexia 

Tipo de acción 
desenvolvida 

Lugar e data de 
realización 

Quen a 
promoveu 

Como se difundiu a 
convocatoria 

Nº e tipo de 
participantes 

Obxectivo da acción Conclusións, acordos… 

 

Foro Local  

30.09.2015 

Aula da Praza de 
abastos de Bueu 

Concello de 
Bueu  

GAC Ría de 
Pontevedra 

Facebook 

Web do Concello de 
Bueu 

Campaña de mailing 

Chamadas ás posibles 
entidades interesadas 

Prensa 

9 participantes: 
Confraría, asociacións, 
empresas e 
universidade. 

Dar a coñecer os grupos de acción 
costeira, os obxectivos do novo período e 
escoitar as achegas dos participantes 

Recollida de medidas a realizar 
nas 3 liñas de actuación do GAC 
Ría de Pontevedra e propostas 
de proxectos. 

 

 

Foro Local 

06.10.2015 

Aula dos 
Bolechas. Casa 
da Luz. 
Pontevedra 

Concello de 
Pontevedra 

GAC Ría de 
Pontevedra 

Facebook 

Web do Concello de 
Bueu 

Campaña de mailing 

Chamadas ás posibles 
entidades interesadas 

Prensa 

15 participantes: 
confrarías, asociacións, 
entidades e empresas 

Dar a coñecer os grupos de acción 
costeira, os obxectivos do novo período, 
informar sobre como formar parte do GAC 
Ría de Pontevedra e escoitar as achegas 
dos participantes 

Recollida de medidas a realizar 
nas 3 liñas de actuación do GAC 
Ría de Pontevedra. 

 

 

 

Foro Local 

08.10.2015 

Escola do 
Campo. 
Combarro (Poio) 

Concello de 
Poio 

GAC Ría de 
Pontevedra 

Facebook 

Web do Concello de 
Bueu 

Campaña de mailing 

Chamadas ás posibles 
entidades interesadas 

17 participantes: 
confrarías, asociacións, 
entidades, particulares e 
empresas 

Dar a coñecer os grupos de acción 
costeira, os obxectivos do novo período e 
escoitar as achegas dos participantes 

Recollida de medidas a realizar 
nas 3 liñas de actuación do GAC 
Ría de Pontevedra e propostas 
de proxectos. 
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Tipo de acción 
desenvolvida 

Lugar e data de 
realización 

Quen a 
promoveu 

Como se difundiu a 
convocatoria 

Nº e tipo de 
participantes 

Obxectivo da acción Conclusións, acordos… 

Prensa 

 

 

Foro Territorial 

14.10.2015 

Confraría de 
pescadores de 
Portonovo 

Concello de 
Sanxenxo 

GAC Ría de 
Pontevedra 

Confraría de 
Pescadores de 
Portonovo 

Facebook 

Web do Concello de 
Bueu 

Campaña de mailing 

Chamadas ás posibles 
entidades interesadas 

Web: accioncosteira.es 
e gacpontevedra.org 

14 participantes: 
Confrarías, asociacións, 
entidades, e empresas 

Dar a coñecer os grupos de acción 
costeira, os obxectivos do novo período e 
escoitar as achegas dos participantes 

Recollida de medidas a realizar 
nas 3 liñas de actuación do GAC 
Ría de Pontevedra e propostas 
de proxectos. 

Taller 
participativo 

19.10.2015 

Autoridade 
Portuaria do 
Porto de Marín 

Concello de 
Marín 

GAC Ría de 
Pontevedra 

 

Facebook 

Web do Concello de 
Bueu 

Campaña de mailing 

Chamadas ás posibles 
entidades interesadas 

Web: accioncosteira.es 
e gacpontevedra.org 

27 participantes: 
confrarías, concellos, 
asociacións, entidades, e 
empresas 

Recollida de accións a desenvolver polo 
GAC Ría de Pontevedra durante o novo 
período 

Elaboración das medidas e liñas 
de actuación partindo das 
achegas realizadas polos 
participantes do proceso 
participativo 

Taller 
participativo 

26.10.2015 

Confraría de 
pescadores de 
Portonovo 

Concello de 
Sanxenxo 

GAC Ría de 
Pontevedra 

Confraria de 
Pescadores de 

Facebook 

Web do Concello de 
Bueu 

Campaña de mailing 

Chamadas ás posibles 

21 participantes: 
confrarías, asociacións, 
entidades, e empresas 

Validar as medidas e liñas de acción e 
priorizalas 

Mellora das medidas e as liñas 
de actuación así como a 
redacción das mesmas 
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Tipo de acción 
desenvolvida 

Lugar e data de 
realización 

Quen a 
promoveu 

Como se difundiu a 
convocatoria 

Nº e tipo de 
participantes 

Obxectivo da acción Conclusións, acordos… 

Portonovo entidades interesadas 

Web: accioncosteira.es 
e gacpontevedra.org 

 

 

Táboa resumo do proceso de participación de expertos na fase de elaboración da estratexia 

 

Tipo de acción 
desenvolvida 

Lugar e data de 
realización 

Nº e tipo de participantes Obxectivo 

 

Comisión Técnica  

09.09.2015 

Autoridade Portuaria 
do Porto de Marín 

6 participantes: Concello de Bueu, Concello de Marín, Concello 
de Pontevedra, Concello de Poio, Concello de Meaño e Xerencia 
do GAC Ría de Pontevedra 

Realizar un cronograma das diferentes accións do proceso participativo 
para a elaboración da estratexia. 

 

Comisión Técnica 

28.09.2015 

Autoridade Portuaria 
do Porto de Marín 

4 participantes: Concello de Bueu, Concello de Pontevedra, 
Concello de Poio e Xerencia do GAC Ría de Pontevedra 

Avaliación das propostas das diferentes empresas para a realización do 
documento de desenvolvemento da estratexia.  

 

Comisión Técnica 

16.10.2015 

Autoridade Portuaria 
do Porto de Marín 

5 participantes: Concello de Pontevedra, Concello de Poio, 
representante da empresa Cidadanía, encargada da redacción 
da estratexia do Cetmar e xerencia do GAC Ría de Pontevedra 

Presentación da páxina web do grupo, organización do traballo a realizar 
nos talleres participativos, cronograma da elaboración dos documentos a 
presentar. 
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Tipo de acción 
desenvolvida 

Lugar e data de 
realización 

Nº e tipo de participantes Obxectivo 

 

Comisión Técnica 

23.10.2015 

Autoridade Portuaria 
do Porto de Marín 

7 participantes: Concello de Pontevedra, Concello de 
Poio,Concello de Marín, Concello de Bueu, representante da 
empresa Cidadanía, encargada da redacción da estratexia do 
Cetmar e xerencia do GAC Ría de Pontevedra 

Tratamento das propostas recollidas nos foros, encaixe nas liñas de 
actuación e avaliación de viabilidade. 

 

Comisión Técnica 

30.10.2015 

Autoridade Portuaria 
do Porto de Marín 

6 participantes: Concello de Pontevedra, Concello de 
Poio,Concello de Marín, representante da empresa Cidadanía, 
encargada da redacción da estratexia do Cetmar e xerencia do 
GAC Ría de Pontevedra 

Resultados do segundo Taller Participativo, criterio de avaliación de 
proxectos e preparación da comisión de seguimento do día 6 de novembro 

Comisión Técnica 06.11.2015 

Autoridade Portuaria 
do Porto de Marín 

4 participantes: Concello de Bueu, Concello de Pontevedra, 
Concello de Poio e xerencia do GAC Ría de Pontevedra 

Validar os obxectivos, liñas e medidas, proposta do presuposto para as 
distintas medidas. 

Comisión Técnica 13.11.2015 4 participantes: Concello de Bueu, Concello de Pontevedra, 
Concello de Poio e xerencia do GAC Ría de Pontevedra 

Revisión de criterios de avaliación de proxectos e indicadores 

Comisión Técnica 20.11.2015 5 participantes: Concello de Bueu, Concello de Pontevedra, 
Concello de Poio, Turismo de Sanxenxo e xerencia do GAC Ría 
de Pontevedra 

Revisión dos documentos presentados á Comisión de Seguimento e 
documentación a presentar ao Foro Local 
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3. Proceso de participación na aplicación e seguimento da estratexia 

 

O proceso de participación non remata coa elaboración da estratexia senón que por 

seren a propia razón de ser do Grupo, este deberá ocuparse do mantemento de niveis 

altos de participación durante a fase se execución e seguimento da estratexia. O GAC 

Ría de Pontevedra quere seguir contando coa participación da cidadanía durante todo 

o seu período de actuación conseguindo unha maior implicación da poboación no 

desenvolvemento da súa estratexia e nas actividades que realice. 

O seguimento do proceso de participación está incluído nos procedementos de 

seguimento e avaliación que se van desenvolver para avaliar o cumprimento do plan 

estratéxico, así como a súa utilidade para o conxunto do territorio.  

Deste xeito, o Plan de Comunicación desta estratexia aínda que está especialmente 

orientado a conseguir a participación externa ao Grupo, non descoida a comunicación 

interna que debe ser obxecto de especial atención cara conseguir o mantemento da 

participación interna. Esta canalizarase a través dos órganos sociais do Grupo – Xunta 

Directiva e Asemblea  - e dos de participación – mesas sectoriais e foro -.  

 

ÓRGANO FUNCIÓNS (en canto á participación) REUNIÓN 

Xunta directiva Órgano encargado de supervisar o proceso de participación, así 
como de velar polo normal desenvolvemento do traballo nos 
restantes órganos de participación e avaliar o grao de 
funcionamento dos canles de comunicación. 

Bimensual 

Asemblea Órgano formado polo conxunto dos socios que avaliarán a marcha 
da estratexia, e tamén poderán canalizar as demandas que se 
formulen doutros sectores a través dos socios 

Semestral 

Mesas sectoriais Manterase a mesma distribución de sectores existente: sector 
pesqueiro, sector económico, sector social e sector público. 

Anual, ou maior a 
petición dos 
membros. 

Foro Espazo para a participación do conxunto de axentes e entidades dos 
sectores produtivos da zona costeira. 

As súas función serán dar a coñecer os resultados da estratexia, 
avaliar a súa relevancia e utilidade, así como recoller suxestións e 
recomendacións. Ademais, será concibido como un espazo onde se 
xere intercambio de experiencias con outras zonas costeiras e 
coñecementos con outras áreas ou sectores produtivos, 
contribuíndo a xerar novos inputs que axuden a mellorar a 
aplicabilidade da estratexia 

2018 e 2020, 
avaliación 
intermedia e final, 
respectivamente. 
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Na actualidade, as redes sociais e a conexión a internet están ao alcance de todos, polo 

que o GAC Ría de Pontevedra cree fundamental vertebrar o seguimento da 

participación a través de esta vía de comunicación levando a cabo unha campaña de 

información a través da rede. O grupo conta cunha páxina de Facebook cun gran 

número de seguidores do territorio (particulares, empresas, entidades…), un espazo na 

web www.accioncosteira.es, e a súa páxina propia www.gacpontevedra.org, 

plataformas nas cales se publican todas as novidades, noticias e eventos de relevancia 

para o GAC Ría de Pontevedra e o seu territorio de influencia así como apartados 

habilitados para o envío de información e métodos de contacto dentro da súa páxina 

web. 

De maneira independente aos órganos de participación, deixarase todos estes espazos 

on line dos que o grupo dispón ao servizo da cidadanía en xeral e de todas as entidades 

e empresas que queiran facer chegar ao GAC Ría de Pontevedra as súas achegas, 

dúbidas ou inquietudes.  

Dentro do proceso de participación continua na estratexia do GAC Ría de Pontevedra, 

espérase que o Facebook teña unha parte moi importante, xa que permite un contacto 

máis directo, rápido e sinxelo. 

O marxe das redes sociais, para contar coa participación de empresas e entidades, o 

contacto e envío de información a través do correo electrónico tamén será unha parte 

fundamental, para isto utilizarase o directorio de entidades e recursos (Anexo 

10_01_Directorio, Anexo 10_01_01_Mapa de Recursos) e o whatsapp como 

ferramenta de comunicación co grupo de contactos que manifestaron o seu interese 

en participar na elaboración da estratexia.  

 

 

Ilustración 4. Fluxograma de órganos de participación na execución e seguimento da estratexia. 

http://www.gacpontevedra.org/


GALP- Ría de Pontevedra 
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Plan de Comunicación Externa do GALP-Ría de Pontevedra 

1. Contexto do Plan de Comunicación (PC) e finalidade do mesmo na 

EDLP. 

A finalidade coa que se incorpora na EDLP un Plan de Comunicación é a de constituír 

un elemento de pulo á materialización dos obxectivos establecidos na Estratexia. Dito 

plan lógrase a través da difusión da información relevante para o GALP e os seus 

axentes; e cun contacto directo e fluído coa comunidade costeira, fomentando o seu 

compromiso e axudando á identificación e animación de proxectos e posibilidades de 

colaboración. 

O Plan de comunicación proponse coma unha ferramenta viva, con capacidade para 

adaptarse e evolucionar, atendendo ás necesidades que poidan emerxer do GALP e 

dos seus axentes ao longo da vixencia da Estratexia, tendo en conta os elementos 

críticos da diagnose. De feito, proponse como un Plan construído esencialmente sobre 

a base de Fortalezas e Oportunidades identificadas no DAFO e sobre o marco das 

posibilidades de desenvolvemento que ofrece a propia estratexia para os axentes do 

territorio. Esta formulación do plan permite orientar as actuacións sobre o reforzo do 

positivo e na procura da materialización das oportunidades identificadas. Esta 

orientación é considerada fundamental para o éxito dun proceso onde se require 

constancia e capacidade de chegada e de estímulo dos axentes en todos os eidos do 

tecido produtivo, social, administrativo e político, do territorio. 

O exercicio de diagnose realizado para orientar o Plan de Acción da EDLP, ofrece unha 

serie de trazos que caracterizan o territorio e que son ben relevantes para o Plan de 

Comunicación: 

1. Sobre as características do territorio 

 A extensión terrestre do GALP Ría de Pontevedra é a máis pequena en 

extensión das áreas costeiras galegas, aspecto que facilita o desenvolvemento 

dunha estratexia de comunicación de proximidade, con altos índices de 

chegada aos axentes e impacto no territorio. 

 A poboación obxectivo para o GALP está moi concentrada en poucos concellos, 

con zonas urbanas estendidas na maior parte do territorio, e as boas 

infraestruturas de comunicación da zona, facilitan os desprazamentos; factor 

clave tamén para desenvolver unha estratexia de comunicación de 

proximidade. 
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 O territorio ofrece un número de activos importante e ben recoñecidos polos 

seus axentes no patrimonio natural, nos recursos pesqueiros e acuícolas, no 

patrimonio cultural, arquitectónico, etc. Estes elementos, sinalados na 

estratexia como elementos de reforzo do arraigamento e da identidade,  teñen 

enorme valor para a implementación da estratexia de desenvolvemento local 

participativo proposta, e haberán de ser ben considerados no desenvolvemento 

do plan de comunicación. A aposta por un turismo sostible e 

desestacionalizado, a necesidade de poñer en valor a tradición pesqueira e o 

saber local sobre as actividades na costa, as enormes posibilidades en espazos 

naturais e patrimonio no territorio, ofrecerán elementos totalmente singulares 

para construír as mensaxes no PC do GALP, tanto, para estimular aos axentes 

promotores, que haberán de sentirse plenamente identificados coas mensaxes, 

como para acadar o recoñecemento e o respaldo da cidadanía.  

2. Sobre os axentes e os sectores económicos máis directamente afectados pola 
acción do GALP: 

 Aspectos relevantes sobre o sector pesqueiro: de igual xeito que noutras zonas 

do litoral densamente poboadas e dinámicas, atopamos na Ría de Pontevedra, 

representación completa da cadea de valor dos sectores da pesca e da 

acuicultura; dende a actividade primaria, pasando polos distintos tipos de 

elaboración e transformación ata a distribución, tanto polo xunto coma polo 

miúdo. Sobre este último elo da cadea, cabe destacar a maior relevancia que a 

distribución polo miúdo ten fronte a outras áreas, probablemente debido á 

presenza dunha área urbana como Pontevedra, e pola grande afluencia de 

poboación flotante durante o período estival. A distribución retallista xoga un 

papel crucial na comunicación co consumidor, mesmo como intermediario 

fronte ao sector da restauración, e na custodia do produto e da información 

sobre o mesmo, nas mellores condicións. É fundamental o traballo con este 

segmento de actividade para garantir trazabilidade ate o final da cadea; para 

trasladar cara ao resto do sector as apreciacións dos consumidores, e cara a 

estes, para transmitir os valores da produción, e da actividade, nos que o GALP 

se propón incidir (calidade, sostibilidade, diversidade, etc.).  

 Importancia do sector turístico: A Ría de Pontevedra é a zona costeira con 

maior capacidade de aloxamento turístico e con maior diversidade de 

establecementos, concentrando a oferta maioritariamente no concello de 

Sanxenxo. Destaca o sostemento da oferta existente a pesares dos anos de 

recesión afrontados, nos que se constatou un descenso no número de 

visitantes e na duración das súas estadías. Os esforzos do GALP por contribuír a 
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desestacionalizar o turismo pasarán en grande medida por ofrecer novos 

atractivos para os visitantes que poidan ser desfrutados ao longo do ano. A 

colaboración entre o sector pesqueiro e o sector turístico, e a dos axentes que 

poden axudar a poñer en valor os activos do territorio (naturais e culturais) é 

fundamental para recuperar e dar pulo económico a toda a zona do GALP. O 

plan de comunicación deberá axudar a aproximar posicións, a conectar ós 

axentes de diferentes sectores de actividade e a intensificar a participación dos 

mesmos, especialmente nas iniciativas de conexión intersectorial. Deberán 

formularse mensaxes que destaquen o beneficio conxunto, as sinerxías 

posibles. 

3. Sobre a poboación en xeral: 

 Demográficamente o GALP-Ría de Pontevedra é un dos territorios máis 

dinámicos das Rías Baixas, especialmente a franxa do territorio norte ata 

Pontevedra. Entre os aspectos salientables da área que en maior medida poden 

condicionar a estratexia de comunicación do GALP, está a xuventude da 

poboación e o diferencial positivo das taxas de natalidade con respecto do 

resto de Galicia. Son numerosas as alusións nas medidas previstas na EDLP á 

necesidade de chegar ao público infantil e xuvenil coas mensaxes sobre a 

importancia do consumo de peixe, sobre o que representa o sector pesqueiro 

na zona na actualidade, nas súas oportunidades formativas, de lecer, na súa 

historia e nas súas oportunidades para o futuro.  

 Resulta tamén salientable e ofrece un potencial de partida moi relevante na 

poboación da zona o nivel de estudos. A Ría de Pontevedra é unha das zonas do 

litoral de Galicia con maior porcentaxe de poboación con estudos secundarios e 

universitarios. Esta característica do territorio ofrece un alicerce moi favorable 

para o éxito da acción do GALP en lograr tanto os seus obxectivos en materia 

de mellora da empregabilidade da poboación, como para conseguir dar pulo a 

iniciativas de emprendemento. A formación da poboación fai augurar unha 

maior e mellor capacidade para absorber novos coñecementos e para poñelos 

en práctica, aínda que as oportunidades para o traballo pasen en moitos casos 

polo autoemprego. Como contrapartida, o reto para a comunicación do GALP 

en relación coas iniciativas de formación e emprego (incluído o autoemprego), 

será perfilar unha mensaxe atractiva, onde as vantaxes para participar e 

promover iniciativas de formación e emprendemento aparezan ben 

identificadas, e a calidade e utilidade práctica dese novo esforzo formativo, 

sexan claramente plasmadas. 
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O uso estendido das TIC e dos teléfonos móbiles, deberá axudar non so como 

ferramenta de difusión de información sobre as accións promovidas dende o GALP 

senón que deberá tamén ser aproveitado para flexibilizar horarios e racionalizar os 

esforzos presenciais, para promover a xeración de comunidades de interesados nunha 

temática en particular, impulsar as decisións con ferramentas de participación on-line, 

etc.  Esta aproximación pode resultar especialmente axeitada cando os colectivos de 

poboación obxectivo estean compostos maioritariamente por poboación xoven, por 

debaixo dos 35 anos, máis afeita a facer aproveitamento destas tecnoloxías nos termos 

que se propoñen.  

 A renda media da zona costeira, máis elevada que noutras áreas do litoral, 

porén tamén é das máis desigualmente distribuídas. Isto pode facer prever que, 

segundo as zonas e as tipoloxías de accións,  poida existir capacidade de 

investimento para conxugar esforzos público-privados nalgunhas das 

actuacións. Como parte da estratexia en materia de comunicación, e en 

relación coas achegas de recursos complementarios que poidan darse pola 

cidadanía ou polos colectivos representados no GALP, caberá dar 

recoñecemento e visibilidade proporcional ás achegas complementarias cando 

se produzan.  

 A área do GALP-Ría de Pontevedra é unha das áreas do litoral galego mais 

castigadas pola crise. Cómpre facer especial fincapé, a través das accións de 

comunicación, nos mecanismos que o GALP vai por en marcha que han ter 

unha incidencia directa sobre a competitividade do tecido produtivo no 

territorio e sobre a creación de novas empresas e estruturas empresariais. 

Compre destacar asemade, que a poboación desempregada no territorio será 

un dos colectivos obxectivo do GALP, especialmente aqueles segmentos de 

poboación que poden axudar a garantir o relevo xeracional nas actividades do 

mar, e naqueles que poden reciclarse para atender ás novas necesidades 

derivadas da dinamización do territorio.  

 

2. Obxectivos Específicos Da Estratexia De Comunicación 

O obxectivo estratéxico do plan de comunicación é posicionar ao GALP como entidade 

de referencia no desenvolvemento do territorio mediante a coordinación efectiva de 

todas as canles de comunicación externa do GALP  e, especialmente, entre as  

tradicionais e as que ofrecen as novas tecnoloxías. 

Con esta finalidade propóñense os seguintes obxectivos específicos: 
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1. Difundir entre os beneficiarios potenciais, as oportunidades financeiras da 

EDLP. 

2. Dar a coñecer e a comprender debidamente a estratexia e todos os elementos 

que a compoñen. 

3. Informar aos beneficiarios potenciais, en cada convocatoria, dos requisitos para 

acceder á financiación, os criterios de selección das operacións, as obrigas que 

haberán de asumir se finalmente son seleccionados e os enderezos de contacto 

para ampliar a información sobre a EDLP e sobre a a convocatoria en cuestión. 

4. Comunicar aos beneficiarios as súas obrigas en materia de xestión e 

publicidade 

5. Manter debidamente informados a todos os membros do GALP sobre as 

actuacións previstas, en curso e futuras, e ofrecer mecanismos de interacción 

para facilitar a comunicación en todas as direccións. 

6. Chegar coa información sobre a actividade do GALP aos actores individuais, 

dentro dos colectivos representados no mesmo, e satisfacer debidamente as 

súas necesidades de información establecendo con eles un canal bidireccional 

de comunicación. 

7. Estimular a participación nas actividades do GALP por parte de todos os 

axentes, ofrecendo apoio e asesoramento na formulación de propostas, 

orientando sobre tendencias e áreas de coñecemento relevantes, ofrecendo 

información de contexto social e administrativo. 

8. Estimular o xurdimento de iniciativas, animar e facilitar que o carácter das 

iniciativas atenda debidamente ás características da estratexia e ás necesidades 

da súa execución. Facendo fincapé no interese de adoptar aproximacións 

innovadoras, de aproveitar a experiencia do pasado, de adoptar medidas de 

inclusión, de propiciar a igualdade, etc.  

9. Conseguir un recoñecemento crecente e o respaldo de todos os axentes e da 

veciñanza nas actuacións do GALP. 

10. Proxectar as boas prácticas do GALP e dos seus axentes cara a fóra, tanto cara a 

outras áreas costeiras como de Galicia coma noutros territorios. 

 

3. Áreas de influencia. 

A área de influencia prioritaria do GALP  esténdese por todo a súa zona costeira de 

actuación. Mais é necesario levar accións de comunicación fora desta área de 
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influencia prioritaria cara ao ámbito autonómico, estatal e incluso europeo, para dar a 

coñecer proxectos e acción destacadas, en todos os ámbitos de actuación do GALP. 

 

4. Caracterización do público obxectivo/ grupos de interese.  

En relación coas entidades que forman parte do Grupo e os destinatarios da súa 

mensaxe, o GALP debe asegurar que as accións e ferramentas previstas no Plan de 

Comunicación, estean en todo caso e momento, debidamente coordinadas e sirvan de 

reforzo para as accións, protocolos e órganos de decisión que se teñan previsto a nivel 

interno. 

Aspecto relevante para a definición da comunicación é o idioma en que se efectúa a 

mesma que será diferente en función dos ámbitos á que se destine.  

ÁREA DE INFLUENCIA PRIORITARIA: IDIOMA GALEGO 

ÁMBITO AUTONÓMICO: IDIOMA GALEGO 

ÁMBITO NACIONAL: IDIOMA CASTELÁN 

ÁMBITO EUROPEO: IDIOMA INGLÉS.  

 

Para unha mellor eficacia do plan de comunicación deben caracterizarse os diferentes 

grupos de público e definir, especificamente para cada un deles os aspectos e canles 

nos que deberá incidirse para chegar a eles. A comunicación debe estar enfocada a 

ofrecer información clara a cada destinatario, adaptada as súas necesidades e 

características. 
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GRUPOS DE PÚBLICO MÁIS RELEVANTES CARACTERÍSTICAS MÁIS RELEVANTES PARA O PLAN DE COMUNICACIÓN ASPECTOS NOS QUE INCIDIR A TRAVÉS DO PLAN DE COMUNICACIÓN 

1. Mariñeiros, acuicultores e 
mariscadoras 

Colectivo con alta necesidade de información pero non participación directa no 
GALP.  

Accións a pé de porto, en lugares de reunión frecuentes para este colectivo, 
favorecidas dende as Confrarías e Asociacións, que haberán de actuar como 
intermediarios de apoio na execución do PC e no alcance dos seus obxectivos.  

2. Confrarías e asociacións do 
sector pesqueiro 

Socios do GALP e entidades de carácter prioritario no PC.  Procurarase que tomen parte activa, como membros do GALP, na 
implementación no plan, colaborando co GALP mediante o intercambio 
(bidireccional) de información, a difusión aos membros da confraría do que poia 
ser relevante, e a disposición de medios para a organización de pequenos 
eventos, entre outros. 

3. Empresas do sector 
pesqueiro 

Colectivo con alta necesidade de información pero non participación directa no 
GALP 

Tamén neste caso é preciso desenvolver unha estratexia de chegada a cada 
unidade empresarial. Neste caso, cabe desenvolver, sobre todo na etapa de 
lanzamento, unha campaña de mailing directo seguida dun programa de visitas 
/ entrevistas informativas. 

4. Concellos Socios do GALP e entidades de carácter prioritario no PC. Os concellos ademais de converterse en aliados do GALP no desenvolvemento 
do Plan de Comunicación, teñen normalmente estratexias de comunicación 
propias e outros mecanismos de desenvolvemento local que poden ser 
utilizados para complementar a EDLP alí onde se produza a confluencia de 
obxectivos. Sumar esforzos de comunicación neses casos, resultaría a estratexia 
máis recomendable. 

5. Asociacións e agrupacións 
en actividades fora do 
sector pesqueiro (turismo, , 
asociacións culturais, ONGs 
ambientalistas, etc.) 

Parte deste colectivo serán socios do GALP e outros non. En termos xerais terían 
unha importancia secundaria máis isto non sería así no caso das asociacións máis 
representativas do turismo e das que teñen especial incidencia na protección, 
conservación e restauración do patrimonio mariñeiro e do medio litoral. 

Sobre os socios do GALP cabe incidir do mesmo xeito que se ten proposto coas 
asociacións do sector pesqueiro. Cabe tamén realizar una política de captación 
da colaboración en asociacións non membros do GALP pero que poidan ver 
interese na súa adhesión. 

6. Centros e organismos que 
realicen e promovan 
actividades de investigación 
mariña 

Non forman parte do GALP máis deben ser considerados un público obxectivo 
polo interese que ten para o desenvolvemento da EDLP, a colaboración con este 
tipo de axentes. 

Será necesario que coñezan a estratexia para poder identificar aqueles grupos 
que estean a traballar con orientacións afíns, que teñan resultados relevantes 
sobre o territorio, que poidan estar dispostos a colaborar na implementación da 
EDLP. Estes axentes poderán ademais ofrecer contidos relevantes para talleres e 
xornadas de dinamización que teñan compoñente técnica relevante. 

7. Asociacións veciñais En xeral, teñen carácter secundario aínda que poden ser unha canle eficaz de 
chegada ao público xeral. En algúns casos, son membros, e activos, do GALP 

Cando menos, deben de recibir información sobre a estratexia e a acción do 
GALP. Procurarase que adquiran conciencia da importancia dos obxectivos do 
GALP para o territorio, e con isto que adopten unha actitude favorable para o 
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GRUPOS DE PÚBLICO MÁIS RELEVANTES CARACTERÍSTICAS MÁIS RELEVANTES PARA O PLAN DE COMUNICACIÓN ASPECTOS NOS QUE INCIDIR A TRAVÉS DO PLAN DE COMUNICACIÓN 

desenvolvemento das accións. 
8. Desempregados Aínda que como particulares non forman parte do GALP, é un dos grupos da 

sociedade aos que o GALP deberá facer chegar unha parte importante das súas 
accións. 

Farase especial fincapé neste colectivo como obxectivo, en particular cando se 
estean a abordar actuacións do GALP no terreo da empregabilidade e do 
emprendemento. 

9. Colectivos en risco de 
exclusión 

Trátase de axentes externos ós que canalizar sobre todo a información sobre as 
actuacións do GALP  que poden incidir especificamente sobre algún deses 
colectivos. É un público secundario en xeral pero pode adquirir relevancia maior 
cando se aborden as Liñas de Acción da estratexia que teñen que ver co benestar. 

A relación con asociacións veciñais e cos Concellos, é considerada unha vía 
posiblemente eficaz para chegar coa información precisa a este grupo de 
público.  

10. Mulleres e colectivos de 
mulleres. 

Colectivo ao que cabe abordar de maneira transversal nas accións de 
comunicación aos axentes tanto primarios coma secundarios. 

Ao considerarse na EDLP que a igualdade é un elemento transversal a todas as 
accións da estratexia, cabe facer que este aspecto sexa tido en conta para que 
se procure a participación activa das mulleres en cada acción de comunicación, 
e se dea visibilidade destacada á súa participación e implicación na EDLP. 

11. Colexios (alumnos, 
profesorado, ANPAS). 

Colectivo de interese pola capacidade de influencia na contorna familiar. Resulta 
tamén de interese a incidencia neste colectivo polo que incide non impacto da 
estratexia a longo prazo. 

As mensaxes e as actividades dirixidas ao público escolar deberán estar moi 
adaptadas ao que se pretende dese colectivo: cambios na súa percepción sobre 
consumo dos produtos do mar; na importancia que lle outorguen ás actividades 
costeiras para as súas oportunidades actuais e futuras; no respecto polo medio 
natural e o patrimonio. 

12. Outros GALPS Colectivo externo pero de moito interese para a política de comunicación do 
GALP.  

O GALP Ría de Pontevedra manterá unha actitude proactiva na interacción cos 
demais Grupos de acción Costeira. Este contacto deberá servir, sobre todo, para 
aprender das experiencias de outros e para trasladar unha mensaxe coordinada 
da acción do conxunto dos GALP sobre o territorio. 

13. As administracións De xeito moi prioritario a Consellerías do Mar, e nun segundo plano pero tamén 
importante é que teñan información sobre a estratexia e as accións 
desenvolvidas, as Consellerías de Medio Rural, Medio Ambiente, Economía, 
Emprego e Industria e Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

A chegada ós diferentes departamentos da administración autonómica será 
unha comunicación a coordinar a través da relación dos GALP coa Consellería do 
Mar. 

14. A cidadanía do territorio en 
xeral 

Ante a falta de vínculos co GALP, chegarase a ela a través dos medios de 
comunicación preferentemente.  
O emprendemento pode ser captado a través de accións xeralistas.  

Debe manterse informada das posibilidades que ofrece o GALP tanto para 
accións de emprendemento, emprego ou actividades. 

15. Medios de comunicación Fundamentais para achegarse á sociedade.  Debe manterse unha relación preferente e coidada cos medios de 
comunicación, especialmente, cos locais. 
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Matriz de análise do público obxectivo 

Estes grupos poden clasificarse en función da súa pertenza ou non ao GALP como 

público interno e externo e, en función da prioridade de facerlles chegar a mensaxe do 

GALP, en público primario e secundario.  
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5. Formulación da mensaxe 
 

En xeral, a mensaxe para todos os axentes no GALP haberá de estar formulada de 

maneira sinxela, inequívoca e claramente relacionada co fin concreto que se persigue 

con cada acción de comunicación e en cada momento. Resulta evidente a necesidade 

de utilizar unha linguaxe e un tono apropiado ao público ao que se dirixe a mensaxe.  

As mensaxes na comunicación, ademais do antedito e das recomendacións que 

derivan da diagnose, destacadas no primeiro apartado, haberán de estar tamén ben 

acompasados coa evolución da estratexia. Deste xeito, na fase de lanzamento 

concentrarase todo o énfase nas oportunidades que se abren para os axentes do 

territorio e na importancia da acción do GALP nese contexto; na fase de execución e a 
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medida que os primeiros indicadores de seguimento da EDLP vaian sendo alimentados 

polo traballo de seguimento, o resultado da avaliación haberá de ser utilizado ben para 

reforzar a idoneidade da estratexia, ben para defender e explicar a reorientación 

dalgunha das súas compoñentes se se detectaran desviacións que fora necesario 

corrixir, e en todo caso para insistir na necesidade de mellora continua dos procesos e 

dos produtos do GALP. Na fase de peche, a mensaxe deberá incidir sobre todo no 

impacto acadado e na pegada que as accións desenvolvidas deixan sobre o territorio, 

especialmente naquelas que se espera que permanezan no longo prazo. A avaliación 

de impacto no período de peche, deberá avanzar retos para o futuro e oportunidades 

para a continuidade. 

A mensaxe, a pesares de ter que estar profundamente entroncada coa EDLP, cos seus 

obxectivos e co público ao que irá dirixida, deberá dar reflexo fiel á orientación 

dinámica e flexible coa que se propón o Plan de Comunicación. 

 

6. Os medios e ferramentas 
 

Na táboa a seguir, identifícanse os principais mecanismos e ferramentas a utilizar para 

dar soporte á comunicación do GALP Ría de Pontevedra, isto sen menoscabo de que 

poidan xurdir ferramentas de difusión e comunicación alternativas, ao longo do 

desenvolvemento da estratexia, que o GALP pode incorporar durante o período de 

execución da EDLP. 

Ademais destas accións concretas co obxectivo de difundir o programa de axudas o 
GALP programará anualmente as actividades de dinamización e sensibilización 
coherentes coa EDLP do Grupo e que contribúan a acadar os seus obxectivos.  

Cos fondos de dinamización poderán continuarse con proxectos xa emprendidos polo 
GAC Ría de Pontevedra como a plataforma de comercialización conxunta das lonxas da 
Ría mentres non sexan os membros do sector pesqueiro os que asuman a súa xestión.  

Continuarase tamén coas actividades en rede cos restantes Grupos de Acción local de 
Pesca a nivel autonómico, estatal e europeo procurando facer coincidir as actividades 
das diferentes redes con seminarios de posta en común de boas prácticas.  

En particular, manterase a plataforma conxunta do clube de turismo mariñeiro Mar 
Galaica Galicia e as actividades de dinamización que se acorde realizar de forma 
conxunta ou ben a nivel territorial, para reforzar a imaxe do territorio en colaboración 
con entidades do mesmo ou administración involucradas na promoción turística 
(deputación, xeodestinos coincidentes co territorio).  
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Os fondos de animación empregaranse mentres non se conta con recursos propios 
para cooperación para continuar cos traballos en rede xa iniciados en materia de 
turismo mariñeiro. 
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 DESCRICIÓN BREVE 

IDENTIDADE CORPORATIVA En función do desenvolvemento ou non pola Consellería do Mar dunha identidade corporativa conxunta para os GALPs de Galicia, desenvolverase unha 

identidade corporativa propia ou a adaptación ao territorio da imaxe común. Fomentarase a cultura corporativa que contribuirá a reforzar o sentido de 

pertenencia áo Grupo e desenvolverase un manual de identidade visual corporativa para reforzar a marca común de forma recoñecible e diferenciadora, que 

capta a atención do público destinatario.  

VISTAS/ENTREVISTAS INFORMATIVAS – 

ATENCIÓN PERSONALIZADA 

A concertar con entidades e promotores a título individual para prestar orientación, informar das posibilidades de apoio a través do GALP, informar de 

iniciativas nas que interesa a colaboración, etc. 

O GALP terá sempre visibles os datos de contacto e deberá contemplar a dispoñibilidade a atender calquera petición de información por correo electrónico ou 

teléfono ao respecto da súa actividade. 

TALLERES PRESENCIAIS (ACCIÓNS DE 

PROXIMIDADE) 

Pequenas reunións dirixidas a grupos de público específico. Orientadas a abordar cuestións concretas, dende, por exemplo, presentar como poden as 

asociacións de mariscadoras beneficiarse das axudas do GALP, ou, debater sobre as posibilidades de mellora na xestión dun recurso, ou as implicacións que 

pode ter para un colectivo determinado un cambio normativo que afecte á actividade, etc. 

Sempre se buscará a conexión coa experiencia, procurando aprender de iniciativas anteriores en contextos similares. 

CONFERENCIAS, XORNADAS, SEMINARIOS Serán máis abertas na determinación do público destinatario. Servirán para dar promoción á actividade global do GALP e para abordar cuestións de interese 

xeral: balance da aplicación da nova Política Pesqueira Común, perspectivas sobre o cambio climático, etc. 

MEDIOS DE PRENSA: NOTAS DE PRENSA, 

SEGUIMENTO E ROLDAS DE PRENSA 

O GALP proporá ter un contacto regular e pautado cos medios de comunicación, particularmente con aqueles que teñen maior impacto no territorio (Faro de 

Vigo, Diario de Pontevedra, Radio Pontevedra). Determinará o tipo de necesidades de aparecer como anunciante e negociará os prezos. Enviará notas de 

prensa pre-elaboradas cando se celebre calquera acto público do GALP e convocará una rolda de prensa cando menos cada vez que faga públicos os datos de 

avaliación do avance na estratexia.  

BUZONEO: Correo electrónico, fax, 

circulares... 

Será o medio regular de contacto con todas as organizacións adheridas ao GALP. Utilizarase para transmitir información de rutina, e especialmente para 

convocar e animar á participación nas iniciativas que se dinamicen dende o GALP 

WEB Proponse como a ferramenta básica para dispoñer información sobre a estratexia, sobre o GALP e os seus integrantes e sobre as accións que se vaian 
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executando. Enlace as webs das entidades do territorio 

REDES SOCIAIS Requirirán dunha moi especial atención para poder crear comunidades de usuarios específicos, manter a actividade con moita regularidade (actualización 

diaria ou superior) e  

CONTIDOS MULTIMEDIA Os formatos multimedia son especialmente demandados na actualidade para chegar sobre todo á cidadanía, alimentan e permiten dar maior visibilidade ás 

páxinas web, á presencia nas redes sociais, etc. 

FERRAMENTAS DE XOGO-APRENDIZAXE A utilización dos xogos como recurso para adestrar e enfrontar aos beneficiarios e promotores do GALP a situacións como a preparación dunha proposta, a 

realización dunha presentación, a organización dun encontro ou dunha xornada.... Algúns destes xogos poderán estar soportados por ferramentas dixitais e 

outros terán un carácter máis conceptual, baseados na asunción de roles e nas dinámicas de participación.  

CARTELERÍA, ROLLER  E FOLLETOS Todas as actividades públicas do GALP irán acompañadas da súa imaxe corporativa e a mensaxe ou lema da EDLP a través de rollers deseñados aos efectos ou 

xerais do GALP.  

A cartelería e folletos deseñaranse cando se estime oportuno para actividades específicas do GALP. 

DISPOÑIBILIDADE PARA INTEGRAR 

PRESENTACIÓNS DO GALP EN ACCIÓNS DE 

DIFUSIÓN E COMUNICACIÓN PROMOVIDAS 

DENDE OUTRAS ENTIDADES E/OU FOROS 

O GALP transmitirá o seu interese e dispoñibilidade para intervir en foros e presentacións ou actividades de difusión e comunicación promovidos dende 

outras organizacións ou foros, sempre e cando a temática e o público obxectivo sexan relevantes para o GALP e a axenda o permita. 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DAS 

CONVOCATORIAS DE AXUDAS OU ACTIVIDADES 

ESPECIAIS 

A contratación de espazos publicitarios nos medios locais de radio e prensa escrita contribuíu no período anterior a incrementar notablemente o número de 

solicitantes de información sobre as axudas e posteriormente, o número de solicitudes presentadas polo que debe considerarse como un medio directo de 

chegar á cidadanía. 
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7. Estratexias de emprego das ferramentas de comunicación. 

A estratexia de comunicación procurará a coherencia coa misión e os valores da 

entidade e deberá interiorizarse e realizarse un discurso básico sobre o proxecto que 

se vai comunicar e o seu desenvolvemento . Na definición da estratexia deben 

centrarse os eixos principais en torno aos que vai xirar a comunicación.  

Na definición da estratexia é preciso seleccionar as canles que se empregarán para 

desenvolver a comunicación en cada situación particular . Desenvolveranse dúas liñas 

estratéxicas que estructur an o Plan de Comunicación e que , para que resulten 

efectivas, deben desenvolverse paralelamente e dun modo coordinado. Estas liñas 

estratéxicas :  

 Así, por unha banda, manterase as funcións tradicionais do gabinete de prensa 

(comunicación off – line), mellorando as relacións do GALP cos medios de 

comunicación situados dentro da súa área de influencia , mediante a difusión 

regular de todo tipo de novas e informacións relacionadas co GALP, prestando 

especial atención á difusión nos medios de comunicación locais e autonómicos 

de todo tipo de eventos e actividades abertos á participación do público xeral , 

promovendo asi ́a participación activa dos cidadáns nas accións e proxectos do 

GALP  e mellorando a percepción que o público ten do mesmo. Neste sentido 

desenvolveranse accións coma as seguintes: 

 Emisión regular de novas e notas de prensa relativas aos eventos do 

GALP, as propostas dos socios ou as actuacións levadas a cabo polo 

Grupo.  

 Estas novas replicaranse na web do GALP , de modo que a información 

resulte accesible a cidadáns e xornalistas.  

 Un tratamento especial, máis intensivo terán as actividades 

organizadas polo GALP e abertas á participación da cidadaniá 

 Co obxectivo da mellora constante, desenvolveranse mecanismos se 

seguimento e control das actividades informativas de modo que se 

poida corrixir dinámicas , accións e políticas informativas, valorando a 

súa eficacia e viabilidade.  

As labores habituais da coordinación de prensa para manter unha actividade fluída 

dentro dos canais de comunicación tradicionais son as seguintes:  

 Recadar da dirección e  socios , as informacións que se xeran para a súa 

posterior difusión nos medios de comunicación.  

 Planificación, redacción e envío de notas de prensa relacionadas coas 

actividades do GALP aos medios de comunicación . 
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 Adaptación da mensaxe que se vai trasladar, en cada caso.  

 Organización de roldas de prensa convocadas polo GALP 

 Atención e resposta de dúbidas e solicitudes aos medios de 

comunicación.  

 Monitorización dos impactos do GALP nos medios de comunicación 

tradicionais.  

 Redacción semestral dun resumen de prensa que recolle a aparición do 

GALP nos medios de comunicación.  

 

As boas prácticas para a comunicación off – line recóllense no Anexo COM.3.1.  

Por outra banda , reforzarase a actividade nas redes sociais do GALP , favorecendo a 

participación dos axentes implicados nas estratexias de comunicación e apostando por 

unha viá de comunicación directa , eficaz, flexible, multidireccional e aberta a toda a 

cidadanía, buscando sempre un equilibrio nas informacións de maneira que resulten 

de interese tanto para os socios do GALP como para a sociedade local no seu 

conxunto, de modo que ambos colectivos , poidan a través desta viá establecer unha 

comunicación reciṕroca co GALP , sendo receptores e a súa vez emisores de calquera 

tipo de mensaxe.  

Polo tanto será importante ter claros os obxectivos, funcións e prácticas que deberá 

desenvolver no novo entorno dixital, co obxectivo de reforzar a súa imaxe corporativa 

e ofrecer novos servizos on-line. Basicamente a comunicación a través das redes 

sociais permite establecer unha canle de comunicación inmediata, directa e 

bidireccional que atenda ás necesidades e solicitudes de membros do GALP, e 

calquera outra persoa ou colectivo. Así mesmo tamén permite:  

• Xestionar con eficacia e rapidez calquera tipo de solicitude ou 

comentario enviado por algún usuario , favorecendo unha 

actitude de escoita e facilitando respostas clarificadoras e 

conciliadoras.  

 Favorecer a participación dos socios e axentes implicados nas 

políticas comunicativas do centro.  

• Promoción da súa colaboración a través de diferentes iniciativas 

e propostas nas redes sociais: concursos, sorteos, etc 

O GALP ría de Pontevedra manterá o seu perfil en Facebook – que haberá que pasar 

ao formato de perfil de entidade xa que ata agora é perfil persoal -  e formulará un 
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perfil en  Linkedin por tratarse dunha rede social orientada cara ao emprego e o 

emprendemento; a súa creación e atención é unha das orientacións fundamentais do 

GALP. 

As tarefas habituais da comunicación on – line consistirán basicamente en manter 

unha actividade fluída mediante as seguintes accións:  

 Recadar calquera tipo de información susceptible de seren publicada.  

 Planificar, redactar e publicar as actualizacións nas redes sociais, adaptando a 

mensaxe ás características e necesidades de cada servizo.  

 Atender e responder calquera dúbida ou solicitude plantexada a través destes 

medios.  

 Analizar e avaliar a actividade xerada nas redes sociais a través de servizos de 

estatísticas e monitorización de datos.  

 Redactar semestralmente un resumo de actividade en redes que recolla a 

actividade do GALP nas redes sociais.  

 

8. As  accións e a súa planificación temporal 

1. Fase de lanzamento: Será considerado como tal o primeiro semestre da 

entrada en vigor da estratexia, os trimestre inmediatamente anteriores aos 

períodos de publicación das convocatorias e os períodos nos que as 

convocatorias estean abertas. Caracterizarase pola necesidade de intensificar a 

difusión a todos os grupos de público obxectivo para estimular a participación. 

a. Comunicación institucional.  

i. Identidade corporativa: Actualización de manuais e difusión 

para garantir o uso. 

ii. Medios de comunicación: Proposta de protocolo para 

estandarizar a relación e negociación de tarifas. Programación 

temporal de anuncios. 

iii. Presentación de informes e documentos formais da Estratexia: 

Na forma e prazos que estableza a Consellería do Mar. 

b. Xornadas/Seminarios de presentación organizadas polo GALP. Nesta 

fase, cando menos celebrarase unha en cada concello.  

c. Entrevistas e visitas informativas.  
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d. Presencia en foros non necesariamente promovidos dende o GALP. 

Esta opción de difusión non será planificada no cronograma porque a 

planificación dependerá de outras organizacións. En calquera caso, o 

GALP será proactivo en amosar a súa dispoñibilidade a presentar a súa 

estratexia ou elementos da mesma alí onde se produzan encontros e 

xornadas que vaian dirixidos ao mesmo tipo de público obxectivo ao 

que o GALP da Ría de Pontevedra. 

e. Lanzamento e difusión da web e dinamización das redes sociais. 

2. Execución e seguimento: comprenderá todo o período entre o lanzamento da 

estratexia e o peche. Os períodos de tempo onde a axenda estea menos 

condicionada polos procesos de convocatoria, corresponderá facer avaliación 

da evolución da estratexia e das necesidades de reforzo que poden ter apoio 

no Plan de Comunicación. De xeito regular transmitirase información sobre a 

relevancia da acción do GALP no territorio, estimulará e presentará tendencias 

de futuro e mellores prácticas para mellorar a calidade das propostas coa 

evolución da estratexia, ademais procurará a mellora continua da calidade do 

proceso, incidindo sobre aqueles aspectos das propostas que o GALP teña 

detectado como máis susceptibles de ser mellorados.  

Estes períodos serán tamén aproveitados para apoiar os propios procesos de difusión 

dos proxectos financiados dende o GALP mediante iniciativas que melloren a súa 

visibilidade pública. 

a. Mantemento da comunicación institucional. 

b. Comunicación de proximidade. 

i. Buzoneo  

ii. Talleres presenciais, charlas a carón dos interesados. 

Dinamización, axuda e orientación para a preparación de 

propostas. 

iii. Entrevistas. 

c. Mantemento da web e das redes sociais. 

d. Desenvolvemento de materiais multimedia e difusión dos mesmos 

(web, redes sociais, webs das entidades, de outros posibles 

colaboradores, etc.). 

e. Desenvolvemento de xogos e aproveitamento dos mesmos como 

ferramenta de dinamización e capacitación. 
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3. Avaliación e peche. Comprenderá o período final da estratexia, orientando os 

esforzos a facer avaliación e a transmitir os resultados, a trasladar unha 

mensaxe de posibilidades e oportunidades para o futuro, destacando sobre 

todo as melloras e os impactos positivos acadados, e presentando 

i. Talleres de identificación de leccións aprendidas. 

ii. Avaliación de esforzo vs. Impacto. (Sobre todo en comunicación 

institucional) 

iii. Aposta de continuidade. Conferencia final. 

iv. Avaliación global do plan de comunicación que quedará 

reflectida nun informe final de análise de cumprimento de 

obxectivos propostos.  

 

9. Seguimento e avaliación 

O GALP desenvolverá una labor sistemática de recollida de información nas 

actividades de difusión que realice. Tratará con esa sistemática de mellorar o acceso a 

todos os grupos de público obxectivo, de calibrar e mellorar as mensaxes, de avaliar as 

ferramentas de comunicación que mellor funcionan segundo o contexto, e, en 

definitiva, de mellorar a labor de comunicación realizada no transcurso do período de 

planificación para facela máis eficaz. 

Empregaranse os seguinte indicadores de comunicación: 

 Indicadores de realización.  

 Indicadores de impacto. Miden o impacto das accións postas en marcha. 

Tipos de 

Indicadores 

MEDIDA Indicador Periodicidade 

Realización 
financeira 

Plan financeiro Orzamento executado 
respecto do orzamento 
previsto 

Semestral 

Realización 
física 

Actos públicos Nº de actos públicos Semestral 

  Nº de participantes Semestral 

Realización 
física 

Publicacións Libros: nº exemplares Semestral 

  Revistas: nº exemplares Semestral 

  Folletos: nº exemplares Semestral 

  Carteis: nº exemplares Semestral 
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Tipos de 

Indicadores 

MEDIDA Indicador Periodicidade 

 Páxina web Nº visitas  Semestral 

  Indicadores google analytics. Semestral 

 Redes sociais Nº seguidores Semestral 

  Indicadores google analytics. Semestral 

 Formación Nº cursos  Semestral 

  Nº participantes Semestral 

 Intercambio de 
buenas prácticas 

Nº cursos  Semestral 

  Nº participantes Semestral 

 Atención 
personalizada 

Nº persoas / entidades 
atendidas 

 

 Talleres presenciais. Nº talleres realizados semestral 

 Conferencias, 
Xornadas, 
Seminarios 
organizados 

Nº actividades organizadas semestral 

  Nº participantes Semestral 

 Actos organizados 
específicamente 
para mulleres 

Nº actos realizados semestral 

  Nº participantes Semestral 

 Actos organizados 
específicamente 
para a mocidade 

Nº actividades organizadas semestral 

  Nº participantes Semestral 

 Notas de prensa ou 
roldas de prensa 

Nº notas de prensa enviadas 
ou roldas de prensa 
organizadas 

Semestral 

 Boletines 
electrónicos / 
newsletters 

Nº boletins emitidos Semestral 

 Contidos 
multimedia 

Nº de visualizaciones semestral 

 Campañas 
publicitarias 

Nº anuncios impresos / 
emitidos 

semestral 

   semestral 

Impacto  Número de aparicións nos 
medios de comunicación 
digitais e impresos  

semestral 

  Nº de enlaces/ referencias en 
páxinas web,  

Semestral 

  Nº de enlaces/ referencias en 

boletíns electrónicos, 
semestral 
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Tipos de 

Indicadores 

MEDIDA Indicador Periodicidade 

  Nº de enlaces/ referencias en 
revistas especializadas...) 

Semestral 

 Presenza foros 
públicos 

Nº de intervencións realizadas  Semestral 

 Iniciativas que 
xurden de actos de 
comunicación 

Nº de iniciativas que coñecen 
ao GALP nas actividades de 
comunicación 

Semestral 

 

 

 

10.  Recursos 

 

En función da proposta de recursos materiais e humanos que figuran no apartado de 

descrición da capacidade do GALP para o desenvolvemento da EDLP,  as accións de 

comunicación seguirán o seguinte organigrama e reparto de funcións.  

1. Contemplar a contratación de servizos especializados en comunicación, que 

teñan incluído o soporte en desenvolvemento de contidos multimedia e 

programación e soporte TIC. 

2. Negociar os prezos cos medios de comunicación se se decide utilizalos como 

anunciantes dalgunha das actividades. 

3. Dedicar a unha persoa en exclusiva ás labores de animación e dinamización do 

grupo e, e particular, as tarefas de comunicación e ao seguimento do seu 

impacto.  
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 Padrón Municipal de Habitantes. IGE. 2014 

 Directorio da Rede Natura. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio. 2015. 

 Inventario da Rede Autonómica de Estradas de Galicia (RAEGA). Consellería de Medio 
Ambiente e Ordenación do Territorio. 2015. 

 Información xeográfica en web. Instituto Xeográfico de Galicia. 2014 

 Praias bandeira azul. Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. 2014. 

 Directorio de portos. Portos de Galicia. 2015. 

 Plataforma tecnolóxica de pesca. Consellería do Mar. 2015. 

 Rexistro de confrarías. Xunta de Galicia. 2015. 

 Indicadores demográficos sobre o padrón munical. IGE. 2013. 

 Movemento natural de poboación. IGE. 2013. 

 Estatística de variacións residenciais. IGE. 2013. 

 Directorio de centros de ensino. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria. 2015. 

 Censo de poboación e vivendas. 2011. INE. 

 Directorio de centros. Servizo Galego de Saúde. 2013. 

 Estatística de pensión contributivas. Tesourería Xeral da Seguridade Social. 2013. 

 Estatística de pensións non contributivas. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria. 2013. 

 Estatística beneficiarios da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA) e das 
Axudas de Emerxencia Social (AES). Consellería de Traballo e Benestar. 2013. 

 Estatísticas de paro rexistrado.  Servizo Público de Emprego Estatal. IGE. 2014. 

 Estatísticas de afiliación á Seguridade Social. Tesourería da Seguridade Social. IGE. 
2014. 

 Base de contratos rexistrados. Consellería de Economía, Emprego e Industria. 2014. 

 Contas de distribución da renda dos fogares por concellos. IGE. 2009. 

 Produto interior bruto municipal. Base 2008. IGE. 2012. 

 Directorio de empresas e unidades locais. IGE. 2013. 

 Censo agrario. Consellería de Medio Rural. IGE. 2012. 

 Directorio SABI de empresas. Informa. 2014. 

 Estatística de permisos de marisqueo. Consellería do Mar. 2015. 
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 Directorio de Empresas e Actividades Turísticas. Turgalicia. 2014 

 Enquisa de ocupación hoteleira. IGE. 2014. 

 Relación de Bens de Interese Cultural. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria. 2012. 

 Mapa de equipamentos culturais. Consello Cultura Galega. 2015. 

 Festas de interese turística. Turgalicia. 2015. 

 Directorio de sendeiro. Turgalicia. 2015. 

Fontes normativas. 
 

 Reglamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de 17 de 
decembro de 2013 polo que se establecen as disposicións comúns relativas ao Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de 
Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo 
Marítimo e de Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de 
Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 

 Regulamento (UE) nº 508/2014 do Parlamento Europeo e o Consello de 15 de maio de 
2014 relativo ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e polo que se derogan los 
Regulamentos (CE) nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 e (CE) nº 
791/2007 do Consello, e o Regulamento (UE) nº 1255/2011 do Parlamento Europeo e 
do Consello. 

 Regulamento delegado (UE) nº 480/2014 da Comisión de 3 de marzo de 2014 que 
complementa o Regulamento (UE) no 1303/2013 do Parlamento Europeo e do 
Consello . 

 Commmunication from the Commission to the European Parliament, the Council, The 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A 
European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and Maritime Tourism. 
European Commission. Brussels, 20.2.2014. 

 Questions and Answers on CLLD programming in the EMFF - Area Selection Criteria. 
Strategy Selection Criteria. Preparatory Support . European Commission. 

 Guidance on comunmunity-led Local Development in European Structural and 
investiment Funds. Soto , Pablo; Ramsden, Peter. Trad. Version abril 2014 . Comisión 
Europea. 2014. 

 Draft template and guidelines on the content of the EMFF operational programme 
2014-2020. 

 Borrador do Programa Operativo para o Sector Pesqueiro Español. Ministerio de 
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Agricultura, Alimentación y Medioambiente. 2015. 

 Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de 
conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan 
director da Rede Natura 2000 de Galicia. 

 Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico. 
Xunta de Galicia 

 

Plans e programas. 
 

 Estratexia galega de acuicultura. Consellería do Mar. 2014.  

 Plan director de acuicultura do litoral. Consellería do Mar. 2014. 

 VI Plan galego para a igualdade entre mulleres e homes. Secretaría Xeral de Igualdade. 
2013. 

 Programa de Desenvolvemento Rural para Galicia. 2007-2013. Consellería de Medio 
Rural. 

 Plan Estratéxico Zonal da Ría de A Mariña-Ortegal. Grupo de Acción Costeira A 
Mariña-Ortegal. 2008. 

 Programa de activación do emprego. SEPE. 2015. 

 Plan de Emprego Xuvenil. Consellería de Economía, Emprego e Industria. 2015. 

 Plan Integral de Turismo de Galicia 2014-2016. Secretaría Xeral de Turismo. 2014. 

 Smart Turismo. Plan TIC de turismo. AMTEGA. 2014. 

 Plan territorial de contaminación mariña (Plan CAMGAL). Xunta de Galicia. 2012. 

 Plan de ordenación do litoral. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio. 2010. 

 Directrices de ordenación do territorio. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación 
do Territorio. 2011. 

 Estratexia Galega da Paisaxe. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio. 2011. 

 Plan de artesanía de Galicia. Consellería de Economía, Emprego e Industria. 2014. 

 Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3 Galicia). Axencia de Innovación. 2014. 

 Estratexia de Inclusión Social. Consellería de Economía, Emprego e Industria. 2014. 

 Plan de dinamización demográfica 2013-2016. Consellería de Economía, Emprego e 
Industria. 2013. 
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 Plan Operativo Español do FEMP. Ministerio de Agricultura, aAlimentación y 
Medioambiente. 2015 

 

Fontes biblográficas. 
 

 La competitividad de los territorios rurales a escala global. Construir una estrategia de 
desarrollo territorial con base en la experiencia de LEADER. Observatorio Europeo 
Leader. 2001. 

 Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local, Ivan Silva Lira. 
ILPES. 2003. 

 Subirats, Joan. Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración. INAP. 
1989. 

 Morata, Frances (Editor). Políticas públicas en la Unión Europea. 

 Vanaclocha, F. Políticas y estrategias públicas. FIIAPP. 2000. 

 Piñeira Mantiñán, María José e Santos Solla, Xosé Manuel. Xeografía de Galicia. Xerais. 
2011. 

 Meixide Vecino, Alberto (Dir). A economía galega.  Afundación. Varios anos.  

 Vanaclocha, F. J; García, E.; y Viñas, V. Algunas referencias sobre metodología de la 
evaluación de políticas públicas y servicios públicos”. INAP. 2005. 

 Kaplan, R. S. y Norton, D. P.  Mapas estratégicos. Convirtiendo los activos intangibles 
en resultados tangibles. 2004. 

 Como elaborar el plan de comunicación. Guías BIC Galicia. 

 Como planificar la comunicación desde una institución pública. Gobierno de Navarra. 
2011. 

 Lorenzo Vila, A. y Martínez López, M.  Asembleas e Xuntanzas. Metodoloxías de 
autoorganización. Asociación para a Economía Social 1998. 

 Sanchez Alonso, M. La participación. Metodología y Práctica. Popular. Madrid 1991. 

 VVAA Dinámica de grupos: dinamización de metodologías y procesos para la 
democracia participativa. Urtxintxa eskola. 2004. 

 VVAA. Metodologías participativas: manual Red Cimas. Madrid 2009. 

 Guía para a elaboración das estratexias de desenvolvemento local das zonas 
pesqueiras. FEMP 2014-2020. Consellería do Mar. 2015. 

 Guía de novos retos dos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALPs) para o 
desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco da política comunitaria 
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FEMP 2014-2020. Consellería do Mar. 2015. 

 Guía de financiamento comunitario. Fundación Galicia Europa, 2014. 

 Guías, revistas e dossieres técnicos Farnet. Rede Europea de Grupos de Pesca. Varios 
anos. 
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Anexo 05_05_Ficha Medidas 

 

 

 

 

 

 

 



Obxectivos 

estratéxicos

Obxectivos específicos Liñas de actuación Medidas 

D
ep

en

d
e

n
ci

a 

xe
rá

rq

u
ic

a 

d
o

s  Descrición sucinta do contido da medida Potenciais beneficiarios Resultados previstos (indicadores) Rango de intensidade 

de axuda

1. Aumento do valor, 

creación de 

emprego, atracción 

da mocidade e 

promoción da 

innovación en todas 

as fases da cadea de 

1.1. Crecemento 

económico da Ría de 

Pontevedra a partir da 

intensificación dos 

esforzos na promoción dos 

produtos, e da mellora de 

tódolos procesos que 

1.1.1. Revalorización dos 

produtos do mar, 

trazabilidade, diversificación 

da oferta e melloras na 

comercialización e na 

promoción.

1.1.1.1 Obradoiros, concursos e actividades promocionais e 

divulgativas sobre o sector pesqueiro e os seus produtos. Poderán 

estar orientados, en formato e contido, de maneira diferenciada para 

tres tipos de público: cidadanía, profesionais do sector e ademais, 

terán especial incidencia nos nenos e na mocidade. 

OEx 1

OEs 1.1

Iniciativas promocionais en diferentes formatos. Sector extractivo (agrupacións do 

sector extractivo, confrarías de 

pescadores, etc.)

Comercializadores: asociacións, 

prazas de abastos, agrupacións de 

minoristas, etc.

Número de iniciativas desenvolvidas.  Número de participantes nas iniciativas. Número de productos 

informativos/ divulgativos xerados

Satisfacción dos participantes a través de enquisas de satisfacción. 

Número de noticias en prensa y alcance en redes sociales. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.1.1.2 Implementación ou mellora das instalacións de procesado, 

elaboración, envasado, venta e exportación de produtos do mar de 

orixe local.

OEx 1

OEs 1.1

Proxectos de mellora de instalacións de empresas ou entidades do sector 

pesqueiro orientados á Incorporación de coñecementos e/ou tecnoloxías 

que impliquen  melloras e innovacións, tanto de produto como de proceso, 

que favorezan esencialmente á produción de orixe local.

Elaboradores, procesadores ou 

plantas de envasado e 

comercializadores de produtos do 

mar, incluíndo os servizos 

loxísticos especializados e as 

lonxas e prazas de abastos.

Novas empresas xeradas. 

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado como 

resultado das accións.

Número de empregos xerados no sector pesqueiro por colectivos aos que beneficia. 

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.1.1.3. Mellora da comercialización mediante o impulso da plataforma 

de comercialización conxunta “pescadoartesanal.com ” ‐ ou outras 

particulares ‐, do seu posicionamento a nivel nacional: incremento da 

oferta agregada dende o portal, formación e captación de usuarios, 

promoción, etc.

OEx 1

OEs 1.1

Accións promocionais directas sobre o uso e as vantaxes da plataforma. 

Formación dos usuarios. Melloras funcionais da ferramenta, 

Implementación de equipos nas lonxas que permitan a visualización remota 

do produto. Melloras tecnolóxicas nas lonxas. 

Sectores extractivo e 

comercializador (incl. Lonxas). 

Impulsores orixinais da plataforma.

Incremento de usuarios rexistrados na plataforma.

Novos servizos engadidos na plataforma. Incremento de transacciones a través da plataforma. 

Materiais promocionais xerados. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.1.1.4. Realización e apoio ás festas e iniciativas gastronómicas, á súa 

coordinación e organización en rede, que promocionen o produto 

pesqueiro e marisqueiro local e fomenten a variedade no seu 

consumo. Estas iniciativas deberán tamén favorecer a integración cos 

produtos locais da terra e a transmisión do valor da tradición 

gastronómica e a cultura mariñeira local.

OEx 1

OEs 1.1

Iniciativas de exaltación dos produtos da pesca e da acuicultura locais. Cabe 

potenciar especialmente a colaboración entre iniciativas xa establecidas, 

para a súa promoción e organización coordinada, aproveitando as sinerxias 

posibles entre as diferentes festas e iniciativas ao longo do ano. Cabe 

tamén incluir respaldo a melloras organizativas individuais que melloren a 

organización, os servizos prestados, a captación de público, etc. 

Impulsarase a conservación dos valores tradicionais e os aspectos 

autóctonos dos eventos como propón o Plan Integral deTurismo de Galicia. 

Asociacións de produtores,  

Confrarías, Concellos

Novas iniciativas de comercialización postas en marcha coa integración  nas mesmas de sectores e 

produtos non estritamente pesqueiros.

Número de establecementos hostaleiros, transformadores e distribuidores de produtos do mar, 

comprometidos e recoñecidos coa diferenciación do produto de orixe local. Número de festas locais 

que se incorporan á promoción do produto local. Novas de prensa e alcance en redes sociais das 

accións.  Materiais promocionais xerados. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.1.1.5. Apoio aos selos de garantía e ás iniciativas para mellorar a 

trazabilidade (especialmente aos xa establecidos). Apoiadas nas novas 

tecnoloxías, e na mellora da formación dos operadores, a medida 

perseguirá a extensión a toda a cadea de comercialización como medio 

para a posta en valor e para a diferenciación do produto local.

OEx 1

OEs 1.1

Proxectos que incidan na mellora da trazabilidade e a implantación de selos 

de garantía e distintivos de mellora da organización e da produción que 

redunden na eficiencia dos procesos en toda a cadea e na diferenciación do 

produto local. Cabe considerar dende estudios previos para seleccionar a 

estratexia de implantación máis axeitada, ate iniciativas de investimento 

que faciliten a obtención dos distintivos.

Operadores de toda a cadea de 

valor dos recursos pesqueiros e da 

acuicultura locais.

Número de empresas que realizan melloras distinguindo as de nova creación e as xa existentes.  

Número de empregos xerados. 

Número de establecementos hostaleiros, transformadores e distribuidores de produtos do mar, 

comprometidos e recoñecidos coa diferenciación do produto de orixe local

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.1.1.6. Fomentar a maior diversificación da oferta e do consumo coa 

identificación de novas posibilidades para o cultivo e a promoción de 

especies aínda pouco coñecidas, desaproveitadas ou pouco apreciadas 

.

OEx 1

OEs 1.1

Iniciativas que leven a conseguir a maior diversificación da oferta e do 

consumo. Poderán abranguer dende melloras nos procesos de xestión do 

recurso ata novos xeitos de preparación e presentación para determinadas 

especies, campañas informativas, actividades de degustación, etc. Tamén 

novos procedementos de preparación ou presentación no mercado

Sector extractivo (pesca, 

acuicultura, marisqueo), 

comercializadores. 

Recomendable cooperación con 

centros de investigación .

Número de accións de divulgacións realizadas. 

Número de proxectos desenvolvidos en colaboración con centros de investigación. Número de 

participantes nas iniciativas.

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.1.1.7. Realización de estudos sobre as posibilidades de mellora da 

comercialización de especies pouco coñecidas ou pouco apreciadas

OEx 1

OEs 1.1

Estudios apoiados na incorporación de coñecemento científico‐técnico 

sobre posibilidades de mellora na comercialización de especies menos 

coñecidas ou pouco apreciadas. Os estudos deben ir encamiñados a 

determinar qué produtos son susceptibles de encadrar neste conxuno e con 

qué estratexias poden mellorar o retorno da súa comercialización, 

considerando aspectos que poidan afectar a calquera elo da cadea, dende a 

posibilidade de cultivo ate a chegada ao consumidor.

Sector extractivo (pesca, 

acuicultura, marisqueo), 

comercializadores.

Recomendable cooperación con 

centros de investigación 

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado como 

resultado das accións 

Número de estudios realizados.

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.1.2.1 Realización de estudos sobre as posibilidades de cultivo e 

aproveitamento de novas especies na zona costeira.

OEx 1

OEs 1.1

Estudios con respaldo científico técnico orientados a explorar as 

oportunidades de diversificación da produción pesqueira e acuicultora na 

ría de Pontevedra.

Sector extractivo (pesca, 

acuicultura, marisqueo), 

comercializadores  coa 

colaboración de centros de 

investigación

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado como 

resultado das accións 

Número de estudios realizados. Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes 

sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.1.2.2. Melloras nos procedementos e procesos da xestión dos 

recursos e cadea de valor dos produtos do mar, como xestión de 

descartes. Desenvolvemento de iniciativas  con finalidade 

demostrativa. 

OEx 1

OEs 1.1

Accións que propicien a incorporación de novo coñecemento e tecnoloxías 

na cadea de valor. Prestarase especial atención á resolución da 

problemática relacionada coa xestión dos descartes.

Sector extractivo (pesca, 

acuicultura, marisqueo), coa 

colaboración de centros de 

investigación

Número de empresas que realizan melloras distinguindo as de nova creación e as xa existentes.  

Número de empregos xerados. Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e 

colocados no mercado como resultado das accións. Número de acciónes realizadas. 

 Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.1.2.3 Creación de espazos de encontro entre todos os axentes do 

sector pesqueiro produtivo e o sector científico, que regularmente e 

como resultado dun plan estratéxico promovan alianzas para 

compartir coñecemento e afondar na súa aplicación e na das novas 

tecnoloxías.

OEx 1

OEs 1.1

Organización e mantemento de foros, presenciais e/ou virtuais, dotados 

cunha estratexia de dinamización que garantice a participación necesaria. 

Cabe utilizar e reforzar iniciativas existentes, como por exemplo as 

enmarcadas na Semana da Ciencia, incluindo actividades específicas 

dirixidas ós axentes do GALP

Sector extractivo (pesca, 

acuicultura, marisqueo), 

procesadores, comercializadores e 

hosteleiros, coa colaboración de 

centros de investigación

Número de receptores de formación e información. Grao de satisfacción a partir da execución de 

enquisas. 

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP.  Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.2. Mellora da 

capacitación e das 

condicións para o 

emprendemento no tecido 

produtivo pesqueiro: 

incrementando as 

oportunidades de 

1.2.1 Mellora da gobernanza 

sectorial, fomento de novos 

modelos de organización, das 

estruturas asociactivas e 

cooperativas, estímulo dos 

novos modelos de negocio

1.2.1.1. Accións formativas sobre cooperativismo e asociacionismo no 

sector pesqueiro.

OEx 1

OEs 1.2

Accións orientadas a mellorar a capacitación dos axentes e contribúan a 

poñer de relevo as avantaxes e potencialidade do reforzo/establecemento 

de estructuras que faciliten a cooperación e o traballo conxunto

Concellos, confrarías e asociacións 

do sector pesqueiro 

Número de persoas beneficiadas de cada acción

Número de produtos informativos xerados

Emprego creado como consecuencia directa das accións do GALP

Número de redes/asociacións que incrementaron o seu alcance, afiliación e/ou servicios

Número de entidades de economía social beneficiadas pola acción do GALP

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.2.1.2. Iniciativas asociativas e de cooperación do sector pesqueiro e 

integración con outros sectores, para a prospección e a introdución en 

novos mercados.

OEx 1

OEs 1.2

Proxectos que faciliten a identificación de grupos de demanda específicos e 

permitan aa realización de estudios de mercado, baseados na posta en 

valor de diferentes aspectos da identidade e producto local

Confrarías e asociacións do sector 

pesqueiro,  ONGs ambientalistas

Novas iniciativas postas en marcha.

Número de redes/asociacións que incrementaron o seu alcance, afiliación e/ou servicios

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.2.1.4. Iniciativas para a diminución dos custos operativos (compras e 

abastecementos, promoción, loxística, etc.) mediante a asociación e a 

cooperación entre os axentes e as infrastructuras do sector.

OEx 1

OEs 1.2

Proxectos de cooperación ou empresarias para a obtención de economías 

de escala en determinados aspectos comúns dos procesos produtivos: 

compras, promoción, loxística, prospección de mercados, etc.

Asociaciones de Productores, 

comercializadores, empresas 

HORECA

Número de redes ou servizos novos xerados.  Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

L.I.2. Mellora da xestión dos 

recursos e dos procesos da 

cadea de valor dos produtos 

do mar, mediante a 

introdución de novas 

tecnoloxías e a colaboración 

cos centros de investigación.



Obxectivos 

estratéxicos

Obxectivos específicos Liñas de actuación Medidas 

D
ep

en
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ci

a 

xe
rá

rq

u
ic

a 

d
o

s  Descrición sucinta do contido da medida Potenciais beneficiarios Resultados previstos (indicadores) Rango de intensidade 

de axuda

1.2.1.5. Desenvolvemento de novos modelos de negocio e iniciativas 

empresariais baseados na produción da ría (novos servizos soportados 

nas TIC, asesores persoais para as compras de peixes e mariscos, 

empresas pop‐up, etc.).

OEx 1

OEs 1.2

Proxectos dee posta en práctica de modelos de negocio innovadores que 

reforcen as posibilidades de emprego relacionadas cos produtos da pesca e 

da acuicultura e coa contorna costeira, abordando novas configuracións da 

cadea de valor, atendendo a novos hábitos dos consumidores, atendendo a 

novas necesidades e segmentos de oportunidade identificados na zona. 

Sector extractivo (pesca, 

acuicultura, marisqueo), confrarías 

e asociacións do sector pesqueiro, 

lonxas, mercados de abastos

PEMEs TIC, etc.

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado como 

resultado das accións 

Número de empresas xeradas. Emprego creado ou consolidado  como consecuencia directa das 

accións do GALP

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP 

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

1.2.2. Formación do sector 

pesqueiro cara o relevo 

xeraciónal, á mellor 

adaptación dos traballadores 

ás necesidades da actividade e 

á diversificación e integración 

de negocios. 

1.2.2.1. Creación de aulas medioambientais para fomentar a 

concienciación sobre o medio e os recursos e sobre as consecuencias 

da xestión sostible na competitividade do territorio e, en particular, do 

sector pesqueiro.

OEx 1

OEs 1.2

Facilitar a posta en marcha de espazos e accións divulgativas con carácter 

permanente ou efímero, aproveitando determinadas épocas do ano con 

maior afluencia (coincidindo con festas gastronómicas e/ou tempada alta 

de turismo) e ubicacións de especial significado dende o punto de vista 

medioambiental e/ou determinadas especies autóctonas (por exemplo, 

algún punto de avistamento debidamente identificado)

ONGs, escolas, confrarías e 

asociacións do sector pesqueiro

Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.)

Número de receptores de formación e información para mellorar as prácticas ambientais e a 

conservación dos activos patrimoniais da ría.

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de beneficiarios (novos) dos servizos á cidadanía creados ou mellorados pola acción do 

GALP.

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.2.2.2. Iniciativas de capacitación e empoderamento do sector 

pesqueiro para unha mellora na explotación do recurso e da xestión do 

seu negocio, facendo especial fincapé nas habilidades dixitais.

OEx 1

OEs 1.2

Accións formativas e informativas sobre xestión de recursos, xestión de 

entidades, comercialización ou outros temas de interese que propoña o 

sector. Valorarase a inclusión no temario de aspectos relativos a TIC e a 

integración de ferramentas dixitais nas actividades de xestión e promoción, 

facilitando a optimización dos procesos, a chegada a máis amplos e a 

interacción directa co público obxectivo

Confrarías e asociacións do sector 

pesqueiro

Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.). Número de receptores de formación e información. Grao de 

satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao de satisfacción a partir de enquisas de 

avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.2.2.3. Medidas de recuperación do atractivo e da empregabilidade 

dos oficios mariñeiros en risco de extinción: redeiras, carpintería de 

ribeira, etc.

OEx 1

OEs 1.2

Accións formativas e informativas que posibiliten a recopilación e 

sistematización da información existente sobre estes oficios. Deseño de 

material didáctico e accións formativas con carácter piloto, que exerzan 

ademáis como escaparate das avantaxes e posibilidades que ofrecería a 

recuperación destes oficios, tanto en termos de creación de emprego como 

de recuperación e posta en valor do patrimonio cultural da área

 Confrarías e asociacións do sector 

pesqueiro, Concellos. Entidades 

colaboradoras: Asociacións 

culturais/vinculadas á 

conservación do patrimonio, 

Escolas,

Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.)

Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao de satisfacción a partir de enquisas de 

avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.2.2.4. Formación e recuperación do interese polos oficios do mar.  OEx 1

OEs 1.2

Accións formativas e informativas que posibiliten a recopilación e 

sistematización da información existente sobre estes oficios. Deseño de 

material didáctico e accións formativas con carácter piloto, que exerzan 

ademáis como escaparate das avantaxes e posibilidades que ofrecería a 

recuperación destes oficios, tanto en termos de creación de emprego como 

de recuperación e posta en valor do patrimonio cultural da área

 Confrarías e asociacións do sector 

pesqueiro, Concellos. Entidades 

colaboradoras: Asociacións 

culturais/vinculadas á 

conservación do patrimonio, 

Escolas,

Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.)

Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao de satisfacción a partir de enquisas de 

avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.2.2.5. Formación aos comercializadores para mellorar a 

comunicación aos consumidores, de procedencia local ou do 

estranxeiro, do valor diferencial do produto local. Fomento da 

aprendizaxe mediante a promoción de boas prácticas entre 

comercializadores e consumidores.

OEx 1

OEs 1.2

Accións formativas que melloren as capacidades para levar a cabo unha 

comunicación eficaz das características do produto (incl. idiomas 

estranxeiros) e contribúan a incrementar o consumo e a diferenciación.

Concellos. Entidades 

colaboradoras: , asociacións de 

produtores e comercializadores, 

Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.) 

Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao de satisfacción a partir de enquisas de 

avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.2.3 Conexión do sector 

pesqueiro con outros sectores 

do territorio costeiro para a 

promoción do produto da 

pesca local.

1.2.3.1. Iniciativas de integración innovadoras e lúdicas dentro das 

prazas de abastos para facilitar a compra, a mellor implicación da 

restauración, a innovación gastronómica e promoción das vantaxes do 

consumo do produto local, incluido os premios para as iniciativas máis 

destacadas.

OEx 1

OEs 1.2

Actuacións de carácter promocional onde destaque sigularmente a 

integración de diferentes segmentos de actividade.  Actividades 

empresariais de combinación de servizos e oferta de novos servizos. 

Produtores, comercializadores e 

hostaleiros e operadores do sector 

turístico ou de outros sectores 

(deporte, saúde…). Empresas. 

Emprendedores

Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción. 

Novos empresas creadas ou novos servizos en empresas preexistentes. Número de empregos 

xerados por colectivos.

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado como 

resultado das accións 

 Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao de satisfacción a partir de enquisas de 

avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.2.3.2. Establecemento de alianzas intersectoriais para chegar co 

produto local, claramente diferenciado, a novas canles de 

comercialización, reforzando a diversificación e o atractivo na oferta 

turística costeira.

OEx 1

OEs 1.2

Iniciativas que faciliten a promoción e/ou comercialización dos productos 

pesqueiros locais no marco de diversas actividades turísticas (náutica 

recreativa, roteiros por zonas de interese, centros de 

interpretación/museos…): facilitar oportunidades de degustación e compra, 

establecendo redes para formular packs de oferta de experiencias, dirixidas 

a grupos de público específicos.

Sector extractivo, confrarías e 

asociacións do sector pesqueiro, 

operadores de servizos turísticos 

(servizos de transporte marítimo e 

terrestre, guías de patrimonio 

e/ou natureza, mergullo,…),   

hostaleiros

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado como 

resultado das accións 

 Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao de satisfacción a partir de enquisas de 

avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

1.2.3.3. Iniciativas de asociacionismo e cooperativismo do sector 

extractivo e transformador co sector HORECA na promoción do 

consumo dos produtos locais.

OEx 1

OEs 1.2

Actividades promocionais mediantes establecemento de colaboracións que 

faciliten o acercamento ó consumidor final de toda a información relativa á 

obtención e ao tratamento do produto como estratexia para refozar a 

identidade e o valor da produción local e o compromiso coa mesma. 

Investimentos necesarios para a súa posta en marcha. 

Confrarías e asociacións do sector 

pesqueiro, hostelería, operadores 

do canal HORECA

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado como 

resultado das accións 

 Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao de satisfacción a partir de enquisas de 

avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

2. Apoio á 

diversificación 

dentro ou fóra da 

pesca comercial, 

apoio ao 

aprendizaxe 

permanente e á 

ió d

2.1.Promover o 

aproveitamento dos 

recursos do territorio 

reforzando a asociación da 

herdanza do mar coas 

oportunidades para o 

turismo, a dinamización da 

i id d ó i

2.1.1. Deseño e iniciativas de 

turismo desestacionalizado 

apoiado no sector pesqueiro e 

a cultura e tradición 

mariñeira.

23. Fomento da conexión do turismo mariñeiro coas actividades 

náuticas, coas embarcacións de recreo e pasaxe e coas embarcacións 

tradicionais, procurando a integración destas actividades no 

desenvolvemento do turismo mariñeiro.

OEx 2

OEs 2.1

Actividades encamiñadas a reforzar a colaboración entre estes axentes 

para ofrecer diferentes alternativas de acceso ás zonas de pesca e de 

produción marisqueira e acuícila, facendo uso integrado dos recursos que 

ofrecen as diferentes actividades e ofertando así máis diversidade ao 

turismo.

Sector extractivo (pesca, 

acuicultura e marisqueo). 

Empresas e emprendedores.  

Entidades colaboradoras: 

asociacións culturais e deportivas, 

servizos de transporte de ría e 

rutas de recreo

Novas empresas xeradas. Emprego xerado por tipoloxía do colectivo no que se xera. 

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado.

Novas iniciativas de comercialización postas en marcha coa integración  nas mesmas de sectores e 

produtos non estritamente pesqueiros.  Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao 

de satisfacción a partir de enquisas de avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

2.1.1.1. Creación de rutas turísticas que inclúan visitas a pescadores, 

mariscadores, lonxas, prazas, sendas litorais, sendas fluviais, etc. e que 

sexan educativas tanto para nenos como adultos.

OEx 2

OEs 2.1

Deseño de rutas para diferentes segmentos de público e integración na 

oferta turística dos elementos que caracterizan ó sector pesqueiro e 

conforman a súa identidade con outros propios do territorio como a oferta 

enolóxica ou patrimonial

Sector extractivo (pesca, 

acuicultura e marisqueo). 

Empresas e emprendedores.  

Entidades colaboradoras: 

asociacións culturais e deportivas, 

servizos de transporte de ría e 

rutas de recreo

Novas empresas xeradas. Emprego xerado por tipoloxía do colectivo no que se xera. 

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado.

Novas iniciativas de comercialización postas en marcha coa integración  nas mesmas de sectores e 

produtos non estritamente pesqueiros.  Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao 

de satisfacción a partir de enquisas de avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 
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2.I.2 Mellora da oferta de 

produtos e servizos de 

integración intersectorial, 

abondando en medidas para a 

desestacionalización do 

turismo e na sustentabilidade 

das iniciativas.

2.1.2.1. Ría‐saúde‐deporte: iniciativas que conecten aos axentes 

especializados nestes ámbitos e  evidencien a idoneidade dos recursos 

e os espazos da Ría de Pontevedra para o fomento dos hábitos 

saudables na poboación local e nos visitantes (dotación 

infraestructuras portos deportivos, equipamentos e actividades).

OEx 2

OEs 2.1

Posicionamento da ría de Pontevedra e o seu entorno como localización 

idónea para a práctica de actividades deportivas en terra e acuáticas, tanto 

polas súas condicións e características naturais, como pola dispoñibilidade 

dos servizos de apoio axeitados para a práctica deportiva. Cómpre ter en 

conta distintos segmentos de público obxectivo, con necesidades 

específicas, como poden ser nenos ou terceira idade. 

Asociacións/clubes deportivos, 

operadores turísticos, concellos

Novas empresas xeradas. Emprego xerado por tipoloxía do colectivo no que se xera. 

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado.

Novas iniciativas de comercialización postas en marcha coa integración  nas mesmas de sectores e 

produtos non estritamente pesqueiros.  Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao 

de satisfacción a partir de enquisas de avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

2.1.2.3. Impulsar MarGalaica como plataforma integradora de servizos 

de ocio e lecer á cidadanía.

OEx 2

OEs 2.1

Xeración de paquetes turísticos ou novos servizos ou empresas dedicados a 

ofrecer actividades ou combinados delas co obxecto de reforzar a 

plataforma de turismo mariñeiro mar galaica. Adaptación da plataforma  as 

novas tendencias da demanda e aos avances das TICs.

Empresas e emprendedores. 

Concellos. Operadores turísticos. 

Confrarías.

Novas empresas xeradas. Emprego xerado por tipoloxía do colectivo no que se xera. 

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado.

Novas iniciativas de comercialización postas en marcha coa integración  nas mesmas de sectores e 

produtos non estritamente pesqueiros.  Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao 

de satisfacción a partir de enquisas de avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais.  Nümero de visitas na 

plataforma. 

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

2.1.2.2. Formación dos axentes que interveñen na integración co 

sector turístico de cara a mellora da súa oferta e profesionalidade 

(idiomas, atención ao cliente, uso de novas tecnoloxías, etc.).

OEx 2

OEs 2.1

Actividades  ou plataformas formativas que posibiliten ó desenvolvemento 

e a comunicación eficaz da oferta derivada da integración e da conexión 

intersectorial, e que contribúan á capacidade de innovación e á 

creatividade dos axentes implicados na oferta turística, e a orientar 

debidamente a oferta cara aos diferentes segmentos de público obxectivo. 

Apoio na formulación de iniciativas e servizos de orientación para os 

operadores.

Concellos, asociacións do sector 

pesqueiro. Colaboradores: escolas, 

agrupacións de turismo e 

hostalería, asociacións culturais, 

ONGs ambientalistas…

Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.) 

Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao de satisfacción a partir de enquisas de 

avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

2.1.2.3. Rehabilitación e creación de espazos con iniciativas de 

interpretación: lonxas, prazas, pequenas salas de cine, locais nos 

portos e nas vilas,… que sustenten e valoricen as tradicións costeiras.

OEx 2

OEs 2.1

Aproveitamento tanto de locais en desuso ou infrautizados, como outros 

susceptibles de albergar usos adicionais ou alternativos (en función dos 

horarios de utilización habituais), que resulten ademáis interesantes por 

teren unha ubicación estratéxica por razón de facilidade de acceso, vistas, 

significado histórico e/ou patrimonial, etc. con finalidade produtiva ou non. 

Empresas e emprendedores. ONGs 

ambientalistas, asociacións 

culturais, de promoción e 

protección do patrimonio, 

concellos, portos, confrarías e 

asociacións do sector pesqueiro

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.). Novas empresas xeradas. Emprego xerado por tipoloxía do colectivo no 

que se xera. 

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado.

Novas iniciativas de comercialización postas en marcha coa integración  nas mesmas de sectores e 

produtos non estritamente pesqueiros.  Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao 

de satisfacción a partir de enquisas de avaliación. 

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

2.1.2.4. Promoción e desenvolvemento do turismo ambiental e 

ecolóxico, destacando na oferta as accións do GALP na recuperación 

de zonas e na valorización da contorna costeira.

OEx 2

OEs 2.1

Accións que de promoción e investimentos para desenvolver actuacións 

que xeren unha oferta  de espazos de especial interés/valor ecolóxico e un 

conxunto de actividades a desenvolver nesas áreas, que faciliten o 

coñecemento e desfrute das mesmas con garantías de que as súas 

condicións de conservación non se verán alteradas. 

Empresas e emprendedores. ONGs 

ambientalistas, operadores 

turismo, hostaleiros, concellos. 

Colaboradores: Parque Illas 

Atlánticas

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.). Novas empresas xeradas. Emprego xerado por tipoloxía do colectivo no 

que se xera. 

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado.

Novas iniciativas de comercialización postas en marcha coa integración  nas mesmas de sectores e 

produtos non estritamente pesqueiros.  Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao 

de satisfacción a partir de enquisas de avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais.  Nümero de visitas na 

plataforma. 

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

2.1.2.5. Mellorar e completar a oferta das instalación hostaleiras de 

baixo impacto ambiental dentro da zona costeira tais como os 

albergues ou os servizos para  a acollida de caravanas, entre outros.

OEx 2

OEs 2.1

Incluíndo campings, albergues, zonas de aparcamento de autocaravanas, 

dotando de mellores condicións de acceso ás instalacións existentes, etc.

Operadores de turismo, 

hostaleiros. Empresas e 

emprendedores.

Novas empresas xeradas. Emprego xerado por tipoloxía do colectivo no que se xera. 

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado.

Novas iniciativas de comercialización postas en marcha coa integración  nas mesmas de sectores e 

produtos non estritamente pesqueiros.  Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao 

de satisfacción a partir de enquisas de avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais.  

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

2.1.2.6. Iniciativas para facilitar e promover o aliñamento e a 

coordinación da acción do GALP e dos seus axentes coa Axenda de 

adaptación do Parque das Illas Atlánticas á Carta Europea de Turismo 

Sostible e, en xeral, iniciativas de turismo sostible. 

OEx 2

OEs 2.1

Melloras en establecementos turísticos ou servizos turísticos que melloren 

a oferta de iniciativas de turismo sostible na zona costeira. 

Concellos. Operadores de turismo, 

hostaleiros. Empresas e 

emprendedores.

Número de actuacións de mellora sobre a paisaxe e o patrimonio.

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado como 

resultado das accións (a incorporación de melloras inclúe diminución da pegada ecolóxica. Novas 

empresas xeradas. Emprego xerado por tipoloxía do colectivo no que se xera. 

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado.

Novas iniciativas de comercialización postas en marcha coa integración  nas mesmas de sectores e 

produtos non estritamente pesqueiros.  Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao 

de satisfacción a partir de enquisas de avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais.  

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

2.1.3 Promoción e proxección 

exterior dos recursos, da 

actividade e do territorio

2.1.3.1. Estudo das experiencias de turismo de zonas costeiras en 

outros países. Identificación de boas prácticas imitables e difusión 

entre os colectivos do GALP.

OEx 2

OEs 2.1

Estas accións contribuirán á mellora das capacidades dos axentes do GALP 

a partir de identificación de factores de éxito, que se terán en conta 

durante os procesos de deseño e posta en marcha de iniciativas locais.

Concellos, asociacións culturais e 

cidadás, ONGs  ambientalistas

Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.)

Número de novas oportunidades de mercado  e de diversificación identificadas, analizadas e 

difundidas no territorio. Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao de satisfacción 

a partir de enquisas de avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais.  

Persoas que incrementan a empregabilidade pola acción do GALP (mellora de CV, apoio ao 

emprendemento, experiencia adquirida en accións do GALP).

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

OEx 2

OEs 2.1

Empresas e emprendedores Novas empresas xeradas. Emprego xerado por tipoloxía do colectivo no que se xera. 

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado.

Novas iniciativas de comercialización postas en marcha coa integración  nas mesmas de sectores e 

produtos non estritamente pesqueiros.  Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao 

de satisfacción a partir de enquisas de avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Investimentos en hostalería, novas empresas ou melloras das existentes 

sempre que  estean orientadas a facilitar e dar pulo e visibilidade a 

produción local.

2.1.2.2. Impulso ao desenvolvemento da oferta turismo mariñeiro en 

relación coa gastronomía de forma comprometida coa produción local 

e o uso sostible do territorio.
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2.1.3.2. Intercambios con outros territorios, nacionais e internacionais, 

sobre diversificación do turismo nas zonas de costa.

OEx 2

OEs 2.1

Constituirá unha ferramenta de apoio para o desenvolvemento da medida 

2.1.3.1., ao tempo que situará ó GALP Ría de Pontevedra no mapa das 

comunidades con potencial de liderazgo na oferta turística integrada en 

zonas costeiras. 

Concellos. Colabora: asociacions 

de empresarios, asoc de carácter 

cultural. 

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.)

Número de novas oportunidades de mercado  e de diversificación identificadas, analizadas e 

difundidas no territorio.

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP. Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada 

acción/investimento na acción

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.)

Número de novas oportunidades de mercado  e de diversificación identificadas, analizadas e 

difundidas no territorio. Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao de satisfacción 

a partir de enquisas de avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais.  

Persoas que incrementan a empregabilidade pola acción do GALP (mellora de CV, apoio ao 

emprendemento, experiencia adquirida en accións do GALP).

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

2.1.3.3. Tradución dos materiais de promoción da oferta turística 

integrada na estratexia do GALP ós idiomas dos países que máis nos 

visitan.

OEx 2

OEs 2.1

Esta medida contribuirá a ampliar o público receptor dos produtos 

turísticos así como a mellorar a calidade do servizo ofertado. Cabe agardar 

que dispoñibilidade de materiais (e servizos) en diferentes idiomas 

contribúa a incrementar a satisfacción dos visitantes e, por ende, á difusión 

a nivel internacional da ría de Pontevedra como destino turístico de 

interese

Concellos. Colaboran:  asociacións 

profesionais de sectores 

vinculados ou potencialmente 

vinculados a actividades turísticas

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.)

Incremento das visitas nas webs financiadas dende o GALP e da distribución xeográfica das mesmas. 

Presenza das accións do GALP e financiadas polo GALP nos medios de comunicación: aparicións en 

prensa, TV, Radio, Medios dixitais, mencións nas Redes Sociais

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

2.1.3.4. Deseño e desenvolvemento dun plan específico de 

comunicación e promoción do territorio do GALP e da Ría de 

Pontevedra como un produto que agrega paisaxe, gastronomía, 

arquitectura, natureza, etc.

OEx 2

OEs 2.1

A iniciativa deberá de ter en consideración os esforzos de integración que 

se teñan realizado ou estean programados no territorio.

Departamentos de turismo dos 

concellos, coa implicación de 

todos os axentes do GALP

Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.)

Incremento das visitas nas webs financiadas dende o GALP e da distribución xeográfica das mesmas. 

Presenza das accións do GALP e financiadas polo GALP nos medios de comunicación: aparicións en 

prensa, TV, Radio, Medios dixitais, mencións nas Redes Sociais

Número de receptores de formación e información para mellorar as prácticas ambientais e a 

conservación dos activos patrimoniais da ría.

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

II. Contribuír á xeración de 

emprego a partir da mellora da 

calidade de vida e a cohesión 

social e territorial.

L.2.2.1 Servizos para a cohesión 

social e territorial e o benestar
2.2.1.1. Creación de servizos a poboación e ás empresas OEx 2

OEs 2.2

Creación de empresas ou novos servizos  á terceira idade e poboación 

dependente en xeral. 

Empresas e emprendedores.  Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Novas empresas xeradas. Emprego xerado por tipoloxía do colectivo no que se xera. 

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado.

Novas iniciativas de comercialización postas en marcha coa integración  nas mesmas de sectores e 

produtos non estritamente pesqueiros.  Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao 

de satisfacción a partir de enquisas de avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais.  

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

2.2.1.2. Iniciativas para facilitar conciliación familiar dos colectivos de 

traballadores e traballadoras en actividades claramente integradas na 

estratexia do GALP.

OEx 2

OEs 2.2

Deseño e inicio da implementación de plans de conciliación e igualdade, 

iniciativas de flexibilización horaria, iniciacivas de concienciación sobre as 

vantaxes da conciliación, etc.

Agrupacións e entidades do GALP 

de natureza colectiva.

Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de beneficiarios (novos) dos servizos á cidadanía creados ou mellorados pola acción do 

GALP.

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

2.2.1.3. Medida de integración de colectivos con risco de exclusión nas 

actividades promovidas ou integradas na estratexia do GALP.

OEx 2

OEs 2.2

Iniciativas de orientación, formación e complemento á oferta asistencial da 

Ría para a mellora da cohesión social. Accións de colectivos que promoven 

a inclusión social para o desenvolvemento de actividades de turismo 

mariñeiro ou participación en actividades que promova o GALP. 

Concellos, colectivos cidadáns, 

confrarías, asociacións 

profesionais

Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de beneficiarios (novos) dos servizos á cidadanía creados ou mellorados pola acción do 

GALP.

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

2.2.1.4. Programa de emprego inter‐municipal. Fomento das 

oportunidades de emprego na zona costeira: bolsa de emprego, 

iniciativas para facilitar e propiciar o relevo xeracional...Favorecerase a 

consideración da inclusión de colectivos de difícil integración e o 

fomento da igualdade.

OEx 2

OEs 2.2

Iniciativa integradora de diferentes servizos a nivel intermunicipal, no eido 

específico da promoción do emprego.

Concellos Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de beneficiarios (novos) dos servizos á cidadanía creados ou mellorados pola acción do 

GALP.

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

2.2.1.5. Iniciativas de mellora da mobilidade (accesibilidade, 

mobilidade laboral,….) 

OEx 2

OEs 2.2

Mellora da accesibilidade en zonas de especial interese para  promoción 

dos produtos do mar e do turismo costeiro

Concellos Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de beneficiarios (novos) dos servizos á cidadanía creados ou mellorados pola acción do 

GALP.

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

3. Fomento e 

aproveitamento do 

patrimonio 

medioambiental

3.1. Fomento da 

conciencia ecolóxica e do 

aproveitamento sostible 

do patrimonio ambiental 

das zonas costeiras para as 

xeracións actuais e 

futuras.

3.1.1. Mellora da capacidade 

das comunidades para a 

adopción de prácticas de 

conservación, protección, 

mitigación de impactos sobre 

o patrimonio natural para a 

súa posta en valor

3.1.1.1. Organizar seminarios e obradoiros dirixidos a escolares, xente 

do mar e público en xeral para incrementar a concienciación 

ambiental. Por exemplo: campamentos, obradoiros escolares en temas 

ambientais, divulgación de ecosistemas mariños, conservación e posta 

en valor da paisaxe, concienciación sobre as consecuencias e 

posibilidades de acción fronte ao cambio climático, etc.

OEx 3

OEs 3.1

Actividades de divulgación con obxectivos desensibilización ambiental e 

tamén para fomentar a asunción de compromisos por parte da cidadanía 

(tanto habitantes habituales como visitantes) na conservación dos espacios 

naturais costeiros

Confrarías, concellos. 

Colaboradores: asociacións 

ambientalistas, escolas e 

institutos.

Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.)

Número de actuacións de mellora sobre a paisaxe e o patrimonio.

Número de actuacións de mellora sobre a xestión dos recursos pesqueiros, marisqueiros e acuícolas.

Número de receptores de formación e información para mellorar as prácticas ambientais e a 

conservación dos activos patrimoniais da ría.

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

3.1.1.2. Fomentar asociacionismo ambiental e a colaboración do GALP 

coas organizacións e agrupacións ambientalistas e de protección do 

patrimonio, fomentando a súa participación en iniciativas de 

divulgación sobre a conservación do medio e os usos tradicionais do 

mar.

OEx 3

OEs 3.1

Promoción de encontro entre as asociacións existentes, identificación de 

oportunidades de coordinación, promoción da integración das accións de 

da cooperación entre entidades, etc.

Asociacións ambientalistas e de 

protección/conservación do 

patrimonio, concellos, escolas e 

institutos

Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.)

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado como 

resultado das accións (a incorporación de melloras inclúe diminución da pegada ecolóxica)

Número de actuacións de mellora sobre a paisaxe e o patrimonio

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 



Obxectivos 

estratéxicos

Obxectivos específicos Liñas de actuación Medidas 

D
ep

en
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rá

rq

u
ic

a 

d
o

s  Descrición sucinta do contido da medida Potenciais beneficiarios Resultados previstos (indicadores) Rango de intensidade 

de axuda

3.1.1.3 Formación a medida para o aproveitamento e xestión de 

recursos do sector primario de xeito sostible / ecolóxico (produción, 

transformación e venda).

OEx 3

OEs 3.1

Dirixida aos distintos axentes que conforman a cadea de valor dos produtos 

do mar e do sector primario en xeeral, abordará os aspectos máis 

relevantes a ter en conta en cada caso para levar a cabo unha actividade 

que poda ser oficialmente recoñecida como ecolóxica/sostible

Concellos, Confrarías. , asociacións 

profesionais (produtores, 

comercializadores). 

Colaboradores: Asociacións 

ambientalistas e centros de 

investigación

Número de persoas beneficiadas (receptoras dos produtos) de cada acción/investimento na acción

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.)

Número de receptores de formación e información para mellorar as prácticas ambientais e a 

conservación dos activos patrimoniais da ría.

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP. Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao de satisfacción a 

partir de enquisas de avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

3.1.1.4. Colaboración coas ANPAS e os colexios e centros de educación 

secundaria para a definición e o desenvolvemento de iniciativas 

perdurables (non puntuais nin illadas) de concienciación dos máis 

novos nos valores da protección ambiental, do patrimonio e dos usos 

tradicionais do mar e do medio costeiro.

OEx 3

OEs 3.1

Desarrollo de iniciativas piloto de "alfabetización marina" ("ocean literacy" ) 

como demostradores dos beneficios potenciais de incluir este tipo de 

coñecemento nos programas escolares. O compromiso coa conservación 

do medio e os seus recursos, a súa influencia sobre a saúde humana ou as 

posiblidades do mar e os océanos como medio de vida son aspectos que 

deberían abordarse, entre outros, nestas iniciativas.

Concellos, Confrarías. 

Colaboradores: ANPAS, escolas, 

institutos, asociacións 

ambientalistas e de 

protección/conservación do 

patrimonio

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.)

Número de receptores de formación e información para mellorar as prácticas ambientais e a 

conservación dos activos patrimoniais da ría.

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP. Grao de satisfacción a partir da execución de enquisas. Grao de satisfacción a 

partir de enquisas de avaliación. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

3.2. Promover iniciativas 

de posta en valor e 

protección dos recursos 

naturais, de reducción da 

pegada de carbono das 

actividades pesqueiras e 

de  mitigación dos efectos 

do cambio climático.

3.2.1.1. Formación e dotación de equipamentos anticontaminación 

para instalacións costeiras. 

OEx 3

OEs 3.2

Orientados adotar de equipamentos ás instalacións costeiras fronte a 

episodios de contaminación na costa.

Portos, lonxas. Clubes náuticos, 

portos deportivos,...

 Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP. Actos promocionais realizados. Accións en 

prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

3.2.1.2. Implementación de sistemas de uso das enerxías limpas e de 

melloras nos procesos que leven aparellada a diminución de custos, a 

redución da pegada ecolóxica e a maior eficiencia no desempeño da 

actividade. 

OEx 3

OEs 3.2

Equipamentos e melloras de capacidade que reduzan a pegada ambiental 

das actividades que se desenvolven no territorio (redución de emisións e 

verquidos contaminantes, redución do consumo de auga e enerxía, etc)

Empresas e emprendedores. 

Productores, comercializadores, 

hostelería, operadores de servizos 

turísticos (transporte marítimo de 

ría, organizadores de actividades 

de natureza)

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado como 

resultado das accións (a incorporación de melloras inclúe diminución da pegada ecolóxica). número 

de empresas creadas ou consolidadas. Emprego creado ou consolidado. 

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP. Actos promocionais realizados. Accións en 

prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

3.2.2. Iniciación de 

experiencias de colaboración 

novidosas na conservación, 

protección, mitigación de 

danos, rexeneración e posta 

en valor dos recursos 

naturais. 

3.2.2.1. Colaboración e acción coordinada dos axentes do GALP nas 

accións de promoción, protección e conservación dos recursos de 

interese ambiental, paisaxístico e cultural, en especial dos espazos 

singulares da Ría de Pontevedra, por exemplo da Illa de Tambo ou o 

Parque Nacional das Illas Atlánticas.

OEx 3

OEs 3.2

Proxectos empresariais ou non produtivos que teñan coma obxectivos 

actuacións en espazos singulares da ría de Pontevedra.

Empresas e emprendedores. 

Productores, comercializadores, 

hostelería, operadores de servizos 

turísticos (transporte marítimo de 

ría, organizadores de actividades 

de natureza). Tamén Concellos e 

Confrarías.

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.)

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado como 

resultado das accións (a incorporación de melloras inclúe diminución da pegada ecolóxica). Actos 

promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Número de actuacións de mellora sobre a paisaxe e o patrimonio.

Número de actuacións de mellora sobre a xestión dos recursos pesqueiros, marisqueiros e acuícolas.

Número de receptores de formación e información para mellorar as prácticas ambientais e a 

conservación dos activos patrimoniais da ría.

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de beneficiarios (novos) dos servizos á cidadanía creados ou mellorados pola acción do 

GALP.

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

3.2.2.2. Fomento da colaboración inter‐municipal en actividades de 

recuperación e conservación ambiental, arquitectónica e urbanística, 

propiciando a implicación das institucións, das organizacións e da 

cidadanía, e orientada á xeración de actividades produtivas e ós 

recursos autóctonos da terra e do mar.

OEx 3

OEs 3.2

Proxectos empresariais ou non produtivos que teñan coma obxectivos 

actuacións en espazos singulares da ría de Pontevedra polo seu valor 

histórico, arquitectónico ou urbanístico relacionado coa cultura mariñeira 

ou espazos ambientais relacionados co ecosistema río ‐ ría, como por 

exemplo, Combarro 

Empresas e emprendedores. 

Concellos, asociacións culturais e 

de protección/conservación do 

patrimonio, asociacións 

ambientalistas

Número de produtos informativos e formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, 

material promocional, etc.)

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado como 

resultado das accións (a incorporación de melloras inclúe diminución da pegada ecolóxica). Actos 

promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Número de actuacións de mellora sobre a paisaxe e o patrimonio.

Número de actuacións de mellora sobre a xestión dos recursos pesqueiros, marisqueiros e acuícolas.

Número de receptores de formación e información para mellorar as prácticas ambientais e a 

conservación dos activos patrimoniais da ría.

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de beneficiarios (novos) dos servizos á cidadanía creados ou mellorados pola acción do 

GALP.

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

3.2.2.3. Experiencias de relativas á recollida de lixo das embarcacións e 

traída a porto. Fomento das boas prácticas na xestión do lixo e da 

reciclaxe en todas as facetas da actuación do GALP.

OEx 3

OEs 3.2

Programas piloto de recepción e xestión dos residuos recollidos no mar por 

embarcacións tanto pesqueiras como doutro tipo (pasaxe, recreo, etc). 

Tamén actuacións que fomenten as boas prácticas na xestión do lixo e da 

reciclaxe en todas as facetas da actuación do GALP. Será desexable que 

estes programas inclúan un plan de acción que facilite a súa sostibilidade a 

medio/longo prazo, de xeito que non se limiten a accións puntuais, sen 

continuidade no tempo.

Asociacións do sector pesqueiro, 

Confrarías, Concellos. 

Armadores/propietarios de 

embarcacións de pesca, transporte 

de pasaxieros e náutica de lecer e 

as súas asociacións, portos.

Número de produtos, procesos  e servizos novos ou mellorados e colocados no mercado como 

resultado das accións (a incorporación de melloras inclúe diminución da pegada ecolóxica).  Actos 

promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Número de receptores de formación e información para mellorar as prácticas ambientais e a 

conservación dos activos patrimoniais da ría.

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

3.2.2.4. Iniciativas para o desenvolvemento e dinamización da Axenda 

estratéxica para a Recuperación do entorno da Illa de Tambo.

OEx 3

OEs 3.2

Actauacións non produtivas de achegamento da cidadanía ao patrimonio 

da Illa de Tambo. Proxectos que promovan e den a coñecer a custodia do 

territorio e a custodia mariña. 

Asociacións do sector pesqueiro, 

Confrarías, Concellos. 

Colaboradores: asociacións medio 

ambientais e culturais. 

Número de actuacións de mellora sobre a paisaxe e o patrimonio.

Número de actuacións de mellora sobre a xestión dos recursos pesqueiros, marisqueiros e acuícolas. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Número de receptores de formación e información para mellorar as prácticas ambientais e a 

conservación dos activos patrimoniais da ría.

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

3.2.2.5. Limpeza regatos, e colaboración en actuacións de rexeneración 

forestal para evitar riadas, deterioro das condicións ambientais da ría e 

perda de produtividade marisqueira.

OEx 3

OEs 3.2

Actauacións non produtivas de achegamento da cidadanía ao 

entendemento do ecosistema río ‐ ría como un todo. Proxectos que 

promovan e den a coñecer a custodia do territorio e a custodia mariña. 

Asociacións do sector pesqueiro, 

Confrarías, Concellos. Entidades 

colaboradoras. Comunidades de 

montes, asociacións 

ambientalistas, confrarías e 

asociacións de mariscadores

Número de actuacións de mellora sobre a paisaxe e o patrimonio.

Número de actuacións de mellora sobre a xestión dos recursos pesqueiros, marisqueiros e acuícolas. 

Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Número de receptores de formación e información para mellorar as prácticas ambientais e a 

conservación dos activos patrimoniais da ría.

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

3.2.1. Iniciativas de redución 

de impacto ambiental en 

procesos produtivos. 



Obxectivos 

estratéxicos

Obxectivos específicos Liñas de actuación Medidas 

D
ep

en

d
e

n
ci

a 

xe
rá

rq

u
ic

a 

d
o

s  Descrición sucinta do contido da medida Potenciais beneficiarios Resultados previstos (indicadores) Rango de intensidade 

de axuda

3.2.2.6. Iniciativas de colaboración na rexeneración e limpeza de areais 

e mellora da calidade das augas na Ría de Pontevedra.

OEx 3

OEs 3.2

Actuacións non produtivas de achegamento da cidadanía ao entendemento 

do ecosistema dos areais. Actuacións dirixidas a conseguir distintivos de 

calidade dos areais da Ría de Pontevedra.  Proxectos que promovan e den a 

coñecer a custodia do territorio e a custodia mariña. 

Asociacións do sector pesqueiro, 

Confrarías e asociacións de 

mariscadores, Concellos. Entidades 

colaboradoras.  asociacións 

ambientalistas,   organizacións 

cidadás, pescadores deportivos, 

mergulladores.

Número de actuacións de mellora sobre a paisaxe e o patrimonio.

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP. Actos promocionais realizados. Accións en 

prensa. Alcance en redes sociais. 

Número de receptores de formación e información para mellorar as prácticas ambientais e a 

conservación dos activos patrimoniais da ría.

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

3.2.2.7. Actuacións encamiñadas a facilitar a detección rápida e a evitar 

a propagación das especies exóticas, especialmente das invasoras, e 

desenvolver iniciativas para o seu control.

OEx 3

OEs 3.2

Actuacións non produtivas  que desenvolvemento  accións de control de 

invasoras ou  ferramentas que faciliten a colaboración cidadá e dos axentes 

que actúan na zona costeira na detección e identificación de especies 

exóticas (p.ex. Aplicacións móbiles que ofrezan información para a 

identificación e mecanismos para iniciar unha alerta)

Asociacións do sector pesqueiro, 

Confrarías e asociacións de 

mariscadores, Concellos. Entidades 

colaboradoras.  asociacións 

ambientalistas,   organizacións 

cidadás, centros de investigación, 

pescadores deportivos, 

mergulladores.

Número de actuacións de mellora sobre a paisaxe e o patrimonio.

Número de actuacións de mellora sobre a xestión dos recursos pesqueiros, marisqueiros e acuícolas.

Número de receptores de formación e información para mellorar as prácticas ambientais e a 

conservación dos activos patrimoniais da ría.  Actos promocionais realizados. Accións en prensa. 

Alcance en redes sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

4.1.1.1. Abondar no inventario do patrimonio cultural na zona, 

integrando a implicación de expertos no proceso, co obxectivo de 

identificar e reforzar as oportunidades para a mellora da calidade de 

vida dos veciños e o atractivo para un turismo sostible e de calidade.

OEx 4

OEs 4.1

Identificación, catalogación, avaliación das estratexias de promoción 

posibles, etc.

Concellos, confrarías, asociacións 

do sector pesqueiro. 

Colaboradores: asociacións 

culturais e de 

conservación/protección do 

patrimonio, centros de 

investigación

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP. Número de produtos informativos e 

formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, material promocional, etc.)

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP. Número de receptores de formación e información para a conservación dos 

activos patrimoniais da ría.  Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes 

sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

4.1.1.2 Recompilación e posta en valor do coñecemento dos “vellos do 

mar” apoiando ás entidades locais para a súa posta en práctica coa 

inclusión de todos os segmento da actividade. A medida comprenderá 

ademais a relación do coñecemento dos vellos do mar coa 

conservación do medio mariño e costeiro.

OEx 4

OEs 4.1

Recollida sistemática, catalogación e establecimento de protocolos de 

conservación para un tipo de información que a menudo non se atopa nun 

soporte formal. Ademáis, a súa transmisión é con frecuencia oral e baséase 

na aprendizaxe por observación de fillos a pais. Este coñecemento 

constitúe un patrimonio de inmenso valor cuxa conservación nos soportes 

axeitados debe ser promovida e apoiada.

Concellos, confrarías, asociacións 

do sector pesqueiro. 

Colaboradores: asociacións 

culturais e de 

conservación/protección do 

patrimonio, centros de 

investigación

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP. Número de produtos informativos e 

formativos xerados (material didáctico, contidos dixitais, material promocional, etc.)

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP. Número de receptores de formación e información para a conservación dos 

activos patrimoniais da ría.  Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes 

sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

4.1.2. Reconstruir, valorizar e 

contribuir a manter e a 

difundir o patrimonio con 

maior vinculación ao mar e ás 

actividades costeiras

4.1.2.1. Desenvolvemento de roteiros costeiros e mariños para dar a 

coñecer o patrimonio natural e cultural da zona.

OEx 4

OEs 4.1

Identificación de novos roteiros, preparación dos mesmos aproveitando 

sobre todo os esforzos de integración presentes e pasados promovidos 

dende o GALP.

Concellos e asociacións de 

profesionais do mar.  Entidades 

colaboradoras: asociacións 

culturais e de 

conservación/protección do 

patrimonio, asociacións 

ambientalistas

Número de actuacións de mellora sobre a paisaxe e o patrimonio.

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de beneficiarios (novos) dos servizos á cidadanía creados ou mellorados pola acción do 

GALP.   Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

4.1.2.2. Restauración do patrimonio industrial tradicional: salgas, 

portos, estaleiros, muíños, etc.

OEx 4

OEs 4.1

Proxectos produtivos ou non produtivos que inclúan a recuperación, 

documentación, promoción, difusión, etc.

Concellos e asociacións de 

profesionais do mar.  Entidades 

colaboradoras: asociacións 

culturais e de 

conservación/protección do 

patrimonio, asociacións 

ambientalistas

Número de actuacións de mellora sobre a paisaxe e o patrimonio.

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de beneficiarios (novos) dos servizos á cidadanía creados ou mellorados pola acción do 

GALP.

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP.   Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

4.1.2.3. Promoción de actividades de recuperación e exaltación das 

embarcacións tradicionais.

OEx 4

OEs 4.1

Utilización de embarcacións tradicionais para actividades turísticas (paseos, 

días de pesca,…). Organización de regatas e encontros periódicos de 

usuarios, propietarios e aficionados a este tipo de embarcacións 

Concellos e asociacións de 

profesionais do mar.  Entidades 

colaboradoras: Carpinterías de 

ribeira, asociacións culturais e de 

conservación/protección do 

patrimonio, propietarios de 

embarcacións tradicionais.

Número de actuacións de mellora sobre a paisaxe e o patrimonio.

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de beneficiarios (novos) dos servizos á cidadanía creados ou mellorados pola acción do 

GALP.   Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

4.1.2.4. Promoción e posta en valor dos elementos da arquitectura 

tradicional mariñeira na zona.

OEx 4

OEs 4.1

Proxectos produtivos ou non produtivos que inclúan actividades de posta 

en valor, promoción, documentación, difusión, tanto presenciais como 

virtuais, etc.

Empresas e emprendedores, 

operadores turísticos. Concellos e 

asociacións de profesionais do 

mar.  Entidades colaboradoras: 

Asociacións culturais e de 

conservación/protección do 

patrimonio.

Número de actuacións de mellora sobre a paisaxe e o patrimonio.

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de beneficiarios (novos) dos servizos á cidadanía creados ou mellorados pola acción do 

GALP.

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP.   Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

4.1.2.5. Posta en valor doutros elementos da tradición mariñeira: artes 

de pesca, aparellos e ferramentas de traballo, arquivos documentais, 

arquivos fotográficos e audiovisuais, etc. Aproveitamento das aulas da 

natureza para a exposición deste patrimonio.

OEx 4

OEs 4.1

Actividades de recuperación do patrimonio, promoción, documentación, 

difusión, tanto presenciais como virtuais, etc.

Concellos, confrarías e asociacións 

de profesionais do mar.  Entidades 

colaboradoras: Carpinterías de 

ribeira, asociacións culturais e de 

conservación/protección do 

patrimonio, propietarios dos 

recursos.

Número de actuacións de mellora sobre a paisaxe e o patrimonio.

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de beneficiarios (novos) dos servizos á cidadanía creados ou mellorados pola acción do 

GALP.   Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

4.1.2.6.Promoción do patrimonio cultural (Dixitalizar os servizos de 

información e comunicación sobre o patrimonio natural e cultural e 

facilitar a comunicación e a promoción mediante o uso das novas 

tecnoloxías).

OEx 4

OEs 4.1

Desenvolvemento dun conxunto de recursos en formato dixital que 

faciliten e melloren a calidade dos servizos turísticos baseados na 

promoción dos produtos locais, no patrimonio marítimo e costeiro, e en 

definitiva, alineados coa estratexia do GALP.

Concellos, confrarías e asociacións 

de profesionais do mar.  Entidades 

colaboradoras: Carpinterías de 

ribeira, asociacións culturais e de 

conservación/protección do 

patrimonio, propietarios dos 

recursos.

Número de actuacións de mellora sobre a paisaxe e o patrimonio.

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de beneficiarios (novos) dos servizos á cidadanía creados ou mellorados pola acción do 

GALP.   Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

5. Fomentar a 

cooperación e a 

capacidade dos 

axentes do territorio 

para contribuír ao 

desenvolvemento 

local.

5.1. Promover o 

intercambio do 

coñecemento baseado na 

experiencia con outros 

territorios  entre axentes 

públicos e privados de 

todos os sectores 

participantes no GALP.

5.1.1. Promoción de 

actuacións de cooperación  no 

seo do sector pesqueiro para 

fomentar a súa gobernanza e 

competitividade

5.1.1.1. Formación práctica e creación dunha plataforma de 

intercambio de experiencias e de coñecemento con outras zonas 

costeiras de referencia de dentro e fóra de Galicia.

OEx 5

OEs 5.1

Accións que conduzan ao desenvolvemento de accións formativas ou 

espazos virtuais con contidos formativos e divulgativos para o sector. 

Formación de usuarios. Promoción das ferramentas e da súa utilidade.

Confrarías, asociacións do sector 

pesqueiro. Empresas de 

formación. 

Persoas que incrementan a empregabilidade pola acción do GALP (mellora de CV, apoio ao 

emprendemento, experiencia adquirida en accións do GALP).

Número de receptores de formación e información para mellorar as prácticas ambientais e a 

conservación dos activos patrimoniais da ría.

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP. Actos promocionais realizados. Accións en 

prensa. Alcance en redes sociais. 

Número de beneficiarios (novos) dos servizos á cidadanía creados ou mellorados pola acción do 

GALP.

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP

Proxectos  produtivos: 

Máximo do 60 % 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

4. Protección e posta 

en valor do 

patrimonio cultural 

como recurso 

emblemático na Ría 

de Pontevedra.

4.1. A protección do 

patrimonio cultural, 

mellorando a súa 

identificación e 

documentación e poñendo 

en valor os recursos 

identificados, coa 

finalidade de reforzar a 

identidade territorial e o 

valor da zona costeira.

4.1.1. Inventario e 

recompilación de información 

sobre o patrimonio costeiro



Obxectivos 

estratéxicos

Obxectivos específicos Liñas de actuación Medidas 

D
ep

en

d
e

n
ci

a 

xe
rá

rq

u
ic

a 

d
o

s  Descrición sucinta do contido da medida Potenciais beneficiarios Resultados previstos (indicadores) Rango de intensidade 

de axuda

5.1.1.2. Uso de novas tecnoloxías para a posta en contacto dos 

colectivos do sector pesqueiro para procurar novos proxectos e 

iniciativas comúns.

OEx 5

OEs 5.1

Accións que conduzan ao desenvolvemento de ferramentas de traballo en 

rede e de participación específicas para o sector. Promoción do uso das 

redes sociais. 

Confrarías, asociacións do sector 

pesqueiro.

Número de receptores de formación e información para mellorar as prácticas ambientais e a 

conservación dos activos patrimoniais da ría.

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de beneficiarios (novos) dos servizos á cidadanía creados ou mellorados pola acción do 

GALP. Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

5.1.2. Promoción de 

actividades de cooperación 

para a diversificación.

5.1.1.3. Foros que poñan en contacto ao sector pesqueiro e o sector 

turístico e hostaleiro no que se identifiquen oportunidades para 

accións en rede, en beneficio mutuos e onde se estimulen as 

oportunidades de colaboración tanto no plano local como para a 

proxección internacional.

OEx 5

OEs 5.1

Actividades de encontro que permitan identificar oportunidades e 

posibilidades para a colaboración intersectorial, sexa para accións de escala 

local ou para potenciar a proxección internacional dos produtos, da 

actividade e do territorio. Participación de entidades  de promoción 

turística nas actividades da plataforma. 

Confrarías, Concellos, asociacións 

do sector pesqueiro. 

Colaboradores: asociacións de 

hostaleiros, operadores turismo

Novas iniciativas de comercialización postas en marcha coa integración  nas mesmas de sectores e 

produtos non estritamente pesqueiros.

Número de novas oportunidades de mercado  e de diversificación identificadas, analizadas e 

difundidas no territorio.

Número de establecementos hostaleiros, transformadores e distribuidores de produtos do mar, 

comprometidos e recoñecidos coa diferenciación do produto de orixe local.

Número de redes  e asociacións que incrementaron o seu alcance, afiliación, e/ou servizos, como 

resultado da contribución á EDLP do GALP.

Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP. Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 

5.1.1.4. Promover unha rede internacional de vilas mariñeiras. OEx 5

OEs 5.1

Identificación de zonas,  contactos e formalización de acordos, deseño da 

estratexia conxunta e programación de actividades, promoción, 

incorporación na oferta turística.

Concellos Novos servizos á cidadanía derivados da acción do GALP.

Número de novos espazos reais e virtuais de interacción e encontro para os axentes e a cidadanía do 

territorio do GALP. Actos promocionais realizados. Accións en prensa. Alcance en redes sociais. 

Proxectos non 

produtivos: Máximo do 

100 % 
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Obxectivos estratéxicos Obxectivos específicos Liñas de actuación Medidas  Proxectos 

Produtivos

Proxectos 

non 

produtivos

Orzamento 

Total

orzamento 

liña de 

actuación

orzamento 

obx. 

Específico

orzamento 

obx. 

Estratéxico

% obx. 

Estratex.

% PP % 

PNP

ORZAM. P. 

PRODUTIVOS

ORZAM. P. 

NON 

PRODUTIVOS

L.1.1.1. Revalorización dos produtos do mar, 

trazabilidade, diversificación da oferta e melloras na 

comercialización e na promoción.

1. Obradoiros, concursos e actividades promocionais e 

divulgativas sobre o sector pesqueiro e os seus produtos. 

Poderán estar orientados, en formato e contido, de maneira 

diferenciada para tres tipos de público: cidadanía, profesionais 

do sector e ademais, terán especial incidencia nos nenos e na 

mocidade. 

36.000 36.000 1.349.838 1.666.467 2.057.367 48% 69% 31% 1.419.583 637.784

2. Implementación ou mellora das instalacións de procesado, 

elaboración, envasado, venta e exportación de produtos do 

mar de orixe local.

1.800.000 180.000 1.980.000

3. Mellora da comercialización mediante o impulso da 

plataforma de comercialización conxunta 

“pescadoartesanal.com ” ‐ ou outras particulares ‐, do seu 

posicionamento a nivel nacional: incremento da oferta 

agregada dende o portal, formación e captación de usuarios, 

promoción, etc.

120.000 120.000

4. Realización e apoio ás festas e iniciativas gastronómicas, á 

súa coordinación e organización en rede, que promocionen o 

produto pesqueiro e marisqueiro local e fomenten a variedade 

no seu consumo. Estas iniciativas deberán tamén favorecer a 

integración cos produtos locais da terra e a transmisión do 

valor da tradición gastronómica e a cultura mariñeira local.

120.000 120.000

5. Apoio aos selos de garantía e ás iniciativas para mellorar a 

trazabilidade (especialmente aos xa establecidos). Apoiadas 

nas novas tecnoloxías, e na mellora da formación dos 

operadores, a medida perseguirá a extensión a toda a cadea 

de comercialización como medio para a posta en valor e para a 

diferenciación do produto local.

480.000 86.400 566.400

6. Fomentar a maior diversificación da oferta e do consumo 

coa identificación de novas posibilidades para o cultivo e a 

promoción de especies aínda pouco coñecidas, 

desaproveitadas ou pouco apreciadas.

36.000 36.000

7. Realización de estudos sobre as posibilidades de mellora da 

comercialización de especies pouco coñecidas ou pouco 

apreciadas

36.000 36.000

1.1.2. Mellora da xestión dos recursos e dos procesos da 

cadea de valor dos produtos do mar, mediante a 

introdución de novas tecnoloxías e a colaboración cos 

centros de investigación.

8. Realización de estudos sobre as posibilidades de cultivo e 

aproveitamento de novas especies na zona costeira.

36.000 36.000 316.629

9. Melloras nos procedementos e procesos da xestión dos 

recursos e cadea de valor dos produtos do mar. 

Desenvolvemento de iniciativas con finalidade demostrativa. 

420.000 180.000 600.000

10. Creación de espazos de encontro entre todos os axentes 

do sector pesqueiro produtivo e o sector científico, que 

regularmente e como resultado dun plan estratéxico 

promovan alianzas para compartir coñecemento e afondar na 

súa aplicación e na das novas tecnoloxías.

36.000 36.000

1.2.Mellorar a capacitación e as condicións para o 

emprendemento no tecido produtivo pesqueiro, 

incrementando as oportunidades de formación dos 

traballadores e traballadoras e a súa empregabilidade, 

facilitando o relevo xeracional, as estruturas asociativas 

L.1.2.1. Mellora da gobernanza sectorial, fomento de 

novos modelos de organización, das estruturas 

asociactivas e cooperativas e  estímulo dos novos 

modelos de negocio

11. Accións formativas sobre cooperativismo e asociacionismo 

no sector pesqueiro.

24.000 72.000 96.000 201.313 390.900

12. Iniciativas asociativas e de cooperación do sector 

pesqueiro e integración con outros sectores, para a 

prospección e a introdución en novos mercados.

36.000 36.000

13. Iniciativas para a diminución dos custos operativos 

(compras e abastecementos, promoción, loxística, etc.) 

mediante a asociación e a cooperación entre os axentes e as 

infrastructuras do sector.

72.000 48.000 120.000

14. Desenvolvemento de novos modelos de negocio e 

iniciativas empresariais baseados na produción da ría (novos 

servizos soportados nas TIC, asesores persoais para as 

compras de peixes e mariscos, empresas pop‐up, etc.).

180.000 180.000

1. Aumentar o valor, a creación de emprego, a 

atracción da mocidade e promoción da 

innovación e do coñecemento en todas as fases 

da  cadea de subministro dos produtos da pesca 

e da acuicultura. 

1.1 . Promover o crecemento económico da Ría de 

Pontevedra a partir da intensificación dos esforzos na 

promoción dos produtos, e da mellora de todos os 

procesos que integran as actividades da cadea de valor, 

dende a xestión do recurso e a extracción ata a chegada 

ao consumidor.
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Obxectivos estratéxicos Obxectivos específicos Liñas de actuación Medidas  Proxectos 

Produtivos

Proxectos 

non 

produtivos

Orzamento 

Total

orzamento 

liña de 

actuación

orzamento 

obx. 

Específico

orzamento 

obx. 

Estratéxico

% obx. 

Estratex.

% PP % 

PNP

ORZAM. P. 

PRODUTIVOS

ORZAM. P. 

NON 

PRODUTIVOS

L.1.2.2 . Formación do sector pesqueiro cara o relevo 

xeraciónal, a mellor adaptación dos traballadores e 

traballadoras ás necesidades da actividade e á 

diversificación e integración de negocios.

15. Creación de aulas ou actividades ambientais  para 

fomentar a concienciación sobre o medio e os recursos e sobre 

as consecuencias da xestión sostible na competitividade do 

territorio e, en particular, do sector pesqueiro.

36.000 36.000 105.543

16. Iniciativas de capacitación e empoderamento do sector 

pesqueiro para unha mellora na explotación do recurso e da 

xestión do seu negocio, facendo especial fincapé nas 

habilidades dixitais.

72.000 72.000

17. Medidas de recuperación do atractivo e da 

empregabilidade dos oficios mariñeiros en risco de extinción: 

redeiras, carpintería de ribeira, etc.

60.000 60.000

18 Formación e recuperación do interese polos oficios do mar.  24.000 24.000

19. Formación aos comercializadores para mellorar a 

comunicación aos consumidores, de procedencia local ou do 

estranxeiro, do valor diferencial do produto local. Fomento da 

aprendizaxe mediante a promoción de boas prácticas entre 

comercializadores e consumidores.

36.000 36.000

L.1.2.3 Conexión do sector pesqueiro con outros sectores 

do territorio costeiro para a promoción do produto da 

pesca local.

20. Iniciativas de integración innovadoras e lúdicas dentro das 

prazas de abastos para facilitar a compra, a mellor implicación 

da restauración, a innovación gastronómica e promoción das 

vantaxes do consumo do produto local, incluido os premios 

para as iniciativas máis destacadas.

60.000 48.000 108.000 84.043

21. Establecemento de alianzas intersectoriais para chegar co 

produto local, claramente diferenciado, a novas canles de 

comercialización, reforzando a diversificación e o atractivo na 

oferta turística costeira.

36.000 36.000

22. Iniciativas de asociacionismo e cooperativismo do sector 

extractivo e transformador co sector HORECA na promoción 

do consumo dos produtos locais.

36.000 36.000

2. Apoiar á diversificación dentro ou fóra da 

pesca comercial, apoio ao aprendizaxe 

permanente, á creación de emprego e a mellora 

do benestar social na zona costeira.

2.1. Promover o aproveitamento dos recursos do 

territorio reforzando a asociación da herdanza do mar 

coas oportunidades para o turismo, a dinamización da 

actividade económica, e a cohesión social e territorial

L.I.1. Deseño e iniciativas de turismo desestacionalizado 

apoiado no sector pesqueiro e a súa cultura

23. Fomento da conexión do turismo mariñeiro coas 

actividades náuticas, coas embarcacións de recreo e pasaxe e 

coas embarcacións tradicionais, procurando a integración 

destas actividades no desenvolvemento do turismo mariñeiro.

72.000 0 72.000 55.410 972.106 1.157.269 27% 68% 32% 786.943 370.326

24. Creación de rutas turísticas que inclúan visitas a 

pescadores, mariscadores, lonxas, prazas, sendas litorais, 

sendas fluviais, etc. e que sexan educativas tanto para nenos 

24.000 24.000 48.000

L.I.2 Mellora da oferta de produtos e servizos de 

integración intersectorial, abondando en medidas para a 

desestacionalización do turismo e na sustentabilidade das 

iniciativas.

25. Ría‐saúde‐deporte: iniciativas que conecten aos axentes 

especializados nestes ámbitos e poñan de relevo a idoneidade 

dos recursos e os espazos da Ría de Pontevedra para o 

fomento dos hábitos saudables na poboación local e nos 

visitantes.

144.000 18.000 162.000 823.374

26. Impulso ao desenvolvemento da oferta turismo mariñeiro 

en relación coa gastronomía de forma comprometida coa 

produción local e o uso sostible do territorio.

144.000 24.000 168.000

27. Impulsar MarGalaica como plataforma integradora de 

servizos de ocio e lecer á cidadanía.

18.000 36.000 54.000

28. Formación dos axentes que interveñen na integración co 

sector turístico de cara a mellora da súa oferta e 

profesionalidade (idiomas, atención ao cliente, uso de novas 

tecnoloxías, etc.).

60.000 60.000

29. Rehabilitación e creación de espazos con iniciativas de 

interpretación: lonxas, prazas, pequenas salas de cine, locais 

nos portos e nas vilas,… que sustenten e valoricen as 

tradicións costeiras.

360.000 216.000 576.000

30. Promoción e desenvolvemento do turismo ambiental e 

ecolóxico, destacando na oferta as accións do GALP na 

recuperación de zonas e na valorización da contorna costeira.

72.000 72.000 144.000

31. Mellorar e completar a oferta das instalación hostaleiras 

de baixo impacto ambiental dentro da zona costeira tais como 

os albergues ou os servizos para  a acollida de caravanas, entre 

outros.

360.000 360.000
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Obxectivos estratéxicos Obxectivos específicos Liñas de actuación Medidas  Proxectos 

Produtivos

Proxectos 

non 

produtivos

Orzamento 

Total

orzamento 

liña de 
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32. Iniciativas para facilitar e promover o aliñamento e a 

coordinación da acción do GALP e dos seus axentes coa 

Axenda de adaptación do Parque das Illas Atlánticas á Carta 

Europea de Turismo Sostible e, en xeral, iniciativas de turismo 

sostible.

240.000 36.000 276.000

L.I.3 Promoción e proxección exterior dos recursos, da 

actividade e do territorio

33. Estudo das experiencias de turismo de zonas costeiras en 

outros países. Identificación de boas prácticas imitables e 

difusión entre os colectivos do GALP.

60.000 60.000 93.322

34. Intercambios con outros territorios, nacionais e 

internacionais, sobre diversificación do turismo nas zonas de 

costa.

60.000 60.000

35. Tradución dos materiais de promoción da oferta turística 

integrada na estratexia do GALP ós idiomas dos países que 

máis nos visitan.

12.000 12.000

36. Deseño e desenvolvemento dun plan específico de 

comunicación e promoción do territorio do GALP e da Ría de 

Pontevedra como un produto que agrega paisaxe, 

gastronomía, arquitectura, natureza, etc.

72.000 72.000

2.2. Contribuír á xeración de emprego a partir da 

mellora da calidade de vida e a cohesión social e 

territorial.

L.2.2.1 Servizos para a cohesión social e territorial e o 

benestar

37. Creación de servizos á poboación e as empresas 180.000 180.000 185.163 185.163

38. Iniciativas para facilitar conciliación familiar dos colectivos 

de traballadores e traballadoras en actividades claramente 

integradas na estratexia do GALP.

72.000 18.000 90.000

39. Medida de integración de colectivos con risco de exclusión 

nas actividades promovidas ou integradas na estratexia do 

GALP.

4.800 4.800

40. Programa de emprego inter‐municipal: fomento das 

oportunidades de emprego na zona costeira: bolsa de 

emprego, iniciativas para facilitar e propiciar o relevo 

xeracional...Favorecerase a consideración da inclusión de 

84.000 84.000

41. Iniciativas de mellora da mobilidade 30.000 12.000 42.000

Impulsar e aproveitar o patrimonio 

medioambiental das zonas pesqueiras e 

acuícolas, incluídas as operacións de mitigación 

do cambio climático, así como contribuír á 

concienciación cidadá nestes ámbitos.

3.1. Fomentar a conciencia ecolóxica e o 

aproveitamento sostible do patrimonio ambiental das 

zonas costeiras para as xeracións actuais e futuras.

L.3.1.1. Mellorar a capacidade das comunidades 

para a adopción de prácticas de conservación, 

protección, mitigación de impactos sobre o 

patrimonio natural e para a súa posta en valor

42. Seminarios e obradoiros dirixidos a escolares, xente do 

mar e público en xeral para incrementar a concienciación 

ambiental. Por exemplo: campamentos, obradoiros escolares 

en temas ambientais, divulgación de ecosistemas mariños, 

concienciación sobre as consecuencias e posibilidades de 

acción fronte ao cambio climático, etc.

48.000 48.000 8.229 51.434 514.342 12% 61% 39% 313.748 200.593

43. Fomentar asociacionismo ambiental e a colaboración do 

GALP coas organizacións e agrupacións ambientalistas e de 

protección do patrimonio, fomentando a súa participación en 

iniciativas de divulgación sobre a conservación do medio e os 

usos tradicionais do mar.

10.800 10.800

44. Formación a medida para o aproveitamento e xestión de 

recursos do sector primario de xeito sostible / ecolóxico 

(produción, transformación e venda).

21.600 21.600

45. Colaboración coas ANPAS e os colexios e centros de 

educación secundaria para a definición e o desenvolvemento 

de iniciativas perdurables (non puntuais nin illadas) de 

concienciación dos máis novos nos valores da protección 

ambiental, do patrimonio e dos usos tradicionais do mar e do 

medio costeiro.

30.000 30.000

3.2. Promover iniciativas de posta en valor e protección 

dos recursos naturais, de redución da pegada de 

carbono e de mitigación dos efectos do cambio 

climático.

L.3.2.1. Iniciativas de redución de impacto ambiental en 

procesos produtivos. 

46. Formación e dotación de equipamentos anticontaminación 

para instalacións costeiras. 

48.000 48.000 259.228 462.908

47. Implementación de sistemas de uso das enerxías limpas e 

de melloras nos procesos que leven aparellada a diminución 

de custos, a redución da pegada ecolóxica e a maior eficiencia 

no desempeño da actividade. 

480.000 36.000 516.000
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L.3.2.2 Iniciación de experiencias de colaboración 

novidosas na conservación protección mitigación de 

danos, rexeneración e posta en valor dos recursos 

naturais. 

48. Colaboración e acción coordinada dos axentes do GALP nas 

accións de promoción, protección e conservación dos recursos 

de interese ambiental, paisaxístico e cultural, en especial dos 

espazos singulares da Ría de Pontevedra, por exemplo da Illa 

de Tambo ou o Parque Nacional das Illas Atlánticas.

54.000 18.000 72.000 203.679

49. Fomento da colaboración inter‐municipal en actividades 

de recuperación e conservación ambiental, arquitectónica e 

urbanística, propiciando a implicación das institucións, das 

organizacións e da cidadanía, e orientada á xeración de 

actividades produtivas e ós recursos autóctonos da terra e do 

mar.

144.000 54.000 198.000

50. Experiencias relativas á recollida de lixo das embarcacións 

e traída a porto. Fomento das boas prácticas na xestión do lixo 

e da reciclaxe en todas as facetas da actuación do GALP.

36.000 36.000

51. Iniciativas para o desenvolvemento e  dinamización da 

Axenda estratéxica para a Recuperación do entorno da Illa de 

Tambo.

48.000 48.000

52. Limpeza regatos, e colaboración en actuacións de 

rexeneración forestal para evitar riadas, deterioro das 

condicións ambientais da ría e perda de produtividade 

marisqueira.

36.000 36.000

53. Iniciativas de colaboración na rexeneración e limpeza de 

areais e mellora da calidade das augas na Ría de Pontevedra.

36.000 36.000

54. Actuacións encamiñadas a facilitar a detección rápida e a 

evitar a propagación das especies exóticas, especialmente das 

invasoras, e desenvolver iniciativas para o seu control.

18.000 18.000

Protexer e poñer en valor o patrimonio cultural 

como recurso emblemático na Ría de 

Pontevedra, incluído o patrimonio cultural 

pesqueiro, acuícola e marítimo.

4.1.Protexer o patrimonio cultural, mellorando a súa 

identificación e documentación e poñendo en valor os 

recursos identificados, coa finalidade de reforzar a 

identidade territorial e o valor da zona costeira.

4.1.1 Inventario e recompilación do patrimonio 55. Abondar no inventario do patrimonio cultural na zona, 

integrando a implicación de expertos no proceso, co obxectivo 

de identificar e reforzar as oportunidades para a mellora da 

calidade de vida dos veciños e o atractivo para un turismo 

sostible e de calidade.

36.000 36.000 28.289 471.480 471.480 11% 66% 34% 311.177 160.303

56. Recompilación e posta en valor do coñecemento dos 

“vellos do mar” apoiando ás entidades locais para a súa posta 

en práctica coa inclusión de todos os segmento da actividade. 

A medida comprenderá ademais a relación do coñecemento 

dos vellos do mar coa conservación do medio mariño e 

costeiro.

30.000 30.000

4.1.2 Reconstruir, valorizar e contribuir a manter e a 

difundir o patrimonio con maior vinculación ao mar e ás 

actividades costeiras

57. Desenvolvemento de roteiros costeiros e mariños para dar 

a coñecer o patrimonio natural e cultural da zona.

48.000 48.000 443.191

58. Restauración do patrimonio industrial tradicional: salgas, 

portos, estaleiros, muíños, etc.

510.000 42.000 552.000

59. Promoción de actividades de recuperación e exaltación das 

embarcacións tradicionais.

48.000 48.000

60. Posta en valor dos elementos da arquitectura tradicional 

mariñeira na zona.

180.000 96.000 276.000

61.Posta en valor doutros elementos da tradición mariñeira: 

artes de pesca, aparellos e ferramentas de traballo, arquivos 

documentais, arquivos fotográficos e audiovisuais, etc. 

Aproveitamento das aulas da natureza para a exposición deste 

patrimonio.

36.000 36.000

62. Promoción do patrimonio cultural (Dixitalizar os servizos 

de información e comunicación sobre o patrimonio natural e 

cultural e facilitar a comunicación e a promoción mediante o 

uso das novas tecnoloxías).

14.400 14.400

Fomentar a cooperación e a capacidade dos 

axentes do territorio para contribuír ao 

desenvolvemento local.

5.1. Promover o intercambio do coñecemento baseado 

na experiencia con outros territorios  entre axentes 

públicos e privados de todos os sectores participantes 

no GALP.

5.1.1. Promoción de actuacións de cooperación  no seo do 

sector pesqueiro para fomentar a súa gobernanza e 

competitividade

63. Formación práctica e creación dunha plataforma de 

intercambio de experiencias e de coñecemento con outras 

zonas costeiras de referencia de dentro e fóra de Galicia.

24.000 36.000 60.000 48.005 85.724 85.724 2% 16% 84% 13.716 72.008

64. Uso de novas tecnoloxías para a posta en contacto dos 

colectivos do sector pesqueiro para procurar novos proxectos 

e iniciativas comúns.

24.000 24.000
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5.1.2. Promoción da aprendizaxe permanente dos axentes 

do GALP co intercambio de experiencias dentro e fora do 

sector pesqueiro e dentro e fora do territorio. 

65. Foros que poñan en contacto ao sector pesqueiro e o 

sector turístico e hostaleiro no que se identifiquen 

oportunidades para accións en rede, en beneficio mutuos e 

onde se estimulen as oportunidades de colaboración tanto no 

plano local como para a proxección internacional.

36.000 36.000 37.718

66. Promover a creación dunha rede internacional de vilas 

mariñeiras.

30.000 30.000

ORZAMENTO TOTAL PROXECTOS  2.786.018 1.500.163 4.286.181 65% 35%

25 % DE GASTOS DE FUNCIONAMENTO E DINAMIZACIÓN 1.428.727

ORZAMENTO TOTAL DA EDLP 5.714.908
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Curriculum vitae (CV) do equipo técnico 

 

Os datos e circunstancias expresadas no CV deberán acreditados coa documentación 

pertinente, sen que se poidan incluír circunstancia non constatables documentalmente. 

Modelo de CV (máximo de 5000 carácteres) 

 

Datos persoais 

Nome e apelidos Laura Nieto Zas  

DNI                      35309489G Nacionalidade Española 

Tlf.                       629873172   E-mail lnieto@mundo-r.com  

Formación académica 

Master    

Titulación universitaria Enxeñeira de Montes 

Experiencia profesional 

Experiencia na xestión do eixe 4 do FEP 2007-2013 (Grupos de Acción Costeira) 

Duración (mm/aa inicio e fin) 10/2009 – 12/2015  Posto ocupado  xerente 

Orzamentos xestionado (en euros) 2.576.249,66 €  Nº proxectos  125 

Comentarios (principais metas acadadas, premios,..) 
- Apoio á xestión de proxectos de mellora da competitividade das organizacións do sector 

pesqueiro: melloras ambientais en instalacións e zonas de extracción de moluscos, 
melloras de equipamentos cara a comercialización 

- Xeración de proxecto de comercialización conxunta que era un dos obxectivos do 
programa.  

- Promoción de proxectos de diversificación da actividade pesqueira especialmente aqueles 
promovidos por persoas relacionadas co sector que xeran novos servizos á poboación e 
emprego.  

- Apoio á visibilidade do traballo feminino no sector pesqueiro e a igualdade de 
oportunidades introducindo medidas de discriminación positiva cara a selección de 
proxectos promovidos por mulleres.  

 

Experiencia na xestión de instrumentos financeiros doutros eixes do FEP 2007-2013 ou fondos 
europeos da pesca anteriores (IFOP,....) 
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Duración (mm/aa inicio e fin)   Posto ocupado   

Orzamentos xestionado (en euros)   Nº proxectos   

Comentarios (principais metas acadadas, premios,..) 

Experiencia na xestión dos grupos de desenvolvemento rural (GDR) do FEADER 2007-2013 ou 
programas similares anteriores 

Duración (mm/aa inicio e fin) 12/ 2002 – 12/2008  Posto ocupado  xerente 

Orzamentos xestionado (en euros) 6.273.489,46 €  Nº proxectos  115 

Comentarios (principais metas acadadas, premios,..) 
☼ Consolidación da Asociación de Desenvolvemento Rural como entidade dedicada á 

promoción e mellora da calidade de vida no ámbito rural na que se reuniron por primeira 
vez, entidades locais e axentes sociais e económicos do territorio. A ADR desenvolveu 
paralelamente outros proxectos de desenvolvemento local – financiamento de axentes de 
emprego programas de cooperación) e mantívose coa xestión dun novo programa de 
desenvolvemento rural no período 2007 – 2013 e dela derivou tamén a constitución 
dunha Mancomunidade de Concellos para xestión dun Plan de Produto Turístico “Terras 
de Pontevedra”. 

☼ Apoio a proxectos que xeran una valor engadido a produtos propios do territorio e xeran 
servizos á poboación para  a mellora da calidade de vida no ámbito rural.  

☼ Xeración e consolidación de emprego a partir das iniciativas financiadas tanto de forma 
directa como indirecta.  

☼  Posta en marcha de proxectos cooperativos para poñer en valor recursos culturais e 
sociais do territorio e promover a súa dinamización como a Rede comarcal de sendeiros ou 
o banco de tempo comarcal. 

 

Achegas a congresos:  

Desarrollo rural y Arte Rupestre Prehistórico: el ejemplo del área arqueológica de Tourón (Ponte 
Caldelas – Pontevedra). IV Congreso Internacional sobre musealización de yacimientos 
arqueológicos. Santiago de Compostela 2006. 

Experiencia noutros proxectos financiados con fondos europeos  

Duración (mm/aa inicio e fin)   Posto ocupado   

Orzamentos xestionado (en euros)   Nº proxectos   

Comentarios (principais metas acadadas, premios,..) 
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Experiencia en proxectos de desenvolvemento local sen financiamento comunitario 

Duración (mm/aa inicio e fin)   Posto ocupado   

Orzamentos xestionado (en euros)   Nº proxectos   

Comentarios (principais metas acadadas, premios,..) 

Idiomas 

Inglés  (alto/medio/baixo) Falado medio  Escrito medio 

Outros idiomas 
(alto/medio/baixo) Falado   Escrito   

Novas tecnoloxías 

Ofimática (básico, usuario, 
avanzado) 

usuario  Programas Sistema operativo 

WINDOWS e MS – DOS. 

OFFICE (WORD, EXCEL, 

ACCESS), programas de 

seguemento de proxectos 

(MICROSOFT PROJECT), 

programas de deseño 

AUTOCAD, Sistemas de 

información xeográfica 

(ARC VIEW), INTERNET. 

Redes sociais  Facebook (usuario) , pinterest (usuario) linkdin 

Deseño web nocións  

Outros datos de interese 
 Cursos de xestión de fondos comunitarios. 

 Participante no programa executiva 2012 /2013. Formación e 

coaching do liderado feminino. Consellería de Traballo e 

Benestar.  

 Dirección Técnica da elaboración da Candidatura do GDR 19 – 

Pontevedra - Morrazo aos fondos LEADER (FEADER 2007 – 

2013). Concesión de máis de cinco millóns de euros. 

 Dirección Técnica da elaboración da Candidatura do Grupo de 
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Acción Costeira Ría de Pontevedra aos fondos do Eixo 4 (FEP 

2007 – 2013). Concesión de 4.000.000 €. 

 Suficiencia investigadora 

 Tercer premio nacional de terminación de estudios 

universitarios. 

 Validación dos cursos de iniciación e perfeccionamento de 

língua galega.  

 Presidenta da Asociación de Amigos dos Montes Veciñais. 

 Participante na Acción Cost E19 (Año 2000  - 2001). 
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Anexo 09_01_Indicadores por 

medidas 

 

 

 

 

 

 

 

 



  OBXECTIVOS
PROXECTOS 

PRODUTIVOS
%

PROXECTOS 

NON 

PRODUTIVOS

%
Nº EMPRESA 

creadas

Nº EMPREGOS 

XERADOS

Nº 

EMPREGOMANTI

DO

1.  Aumentar o 

valor [… ] dos 

produtos da 

pesca e da 

acuicultura

1.408.316,68 € 69% 635.690,77 € 31% 2.044.007,45 € 4 12 14

2. Apoiar a 

diversificación 

…

797.521,48 € 68% 373.663,62 € 32% 1.171.185,10 € 1 13 11

3. Impulsar e 

aproveitar o 

patrimonio 

medioambienta

l 

314.505,50 € 61% 204.289,42 € 39% 518.794,92 € 1 4 9

  OBXECTIVOS
PROXECTOS 

PRODUTIVOS
%

PROXECTOS 

NON 

PRODUTIVOS

%
Nº EMPRESA 

creadas

Nº EMPREGOS 

XERADOS

Nº EMPREGO 

MANTIDO

4. Protexer e 

poñer en valor 

o patrimonio 

cultural

320.071,97 € 66% 162.540,90 € 34% 482.612,87 € 1 3 0

5. Fomentar a 

cooperación e a 

capacidade dos 

axentes do 

territorio para 

contribuír ao 

desenvolvemen

to local.

11.132,94 € 16% 58.447,93 € 84% 69.580,86 € 0 0 0

Total proxectos 2.851.548,57 € 66% 1.434.632,63 € 4.286.181,20 € 7 32 34

TOTAL 

PROGRAMA DE 

AXUDAS EDLP

INDICADORES
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Servizos de emprego Página 1 de Mapa de Recursos.xlsx

Ámbito territorial Servizo Categoría Entidade

Poio Orientación para o emprego Entidade Pública Concello de Poio

Poio Bolsa de emprego Entidade Pública Concello de Poio

Poio Emprendemento : servizo de asesoramento AEDL Entidade Pública Concello de Poio

Poio ARI (Area de Rehabilitación Integral)  Combarro Entidade Pública Concello de Poio

Poio Asesoramento muller e actividades específicas para muller CIM Entidade Pública Concello de Poio

Poio Programa USC emprendemento fiminino a través da innovación e Tics Entidade Pública Concello de Poio

Poio Punto de información do servizo público de emprego de Galicia Entidade Pública Concello de Poio

Marín EMPREGAMARíN: Programa Integrado de Emprego  Entidade Pública Concello de Marín

Meaño Servizo de Información e Asesoramento a Emprendedores Entidade Pública Concello de Meaño

Meaño Servicio de asesoramento a emprendedores Entidade Pública Concello de Meaño

Meaño Servicio de asesoramento a empresarios e agrupacións socioeconómicas Entidade Pública Concello de Meaño

Meaño

Servizo de Información: Formas xurídicas máis comúns, constitución de empresas, 

axudas e subvencións programas de fomento de emprego e direccións de interés. Entidade Pública Concello de Meaño

Pontevedra Asesoramento Fiscal e Contable Asociación AEMPE

Pontevedra Asesoramento Laboral e Xurídico Asociación AEMPE

Pontevedra Orientación laboral Asociación AEMPE

Pontevedra Asesoramento a emprendedores Asociación AEMPE

Pontevedra Procura de Axudas Asociación AEMPE

Pontevedra Bolsa de emprego Asociación AEMPE

Pontevedra Asesoría Legal e Financeira Asociación APE Galicia

Pontevedra Procura e tramitación de subvencións Asociación APE Galicia

Pontevedra Interlocución perante as administracions Asociación APE Galicia

Pontevedra Apoio a empresas Asociación AJE Pontevedra

Bueu Rede empresarial do Concello de Bueu Asociación ARGO NAVIS

Bueu Promoción do emprendemento creativo Asociación ARGO NAVIS

Pontevedra Espazo de coworking e emprendemento Entidade Privada Espacio Arroelo Coworking S.L

Pontevedra Asistencia técnica e asesoramento Asociación Federacion de Empresas Coop. Sinerxia

Pontevedra Procura de Axudas Asociación Federacion de Empresas Coop. Sinerxia

Pontevedra Procura de Axudas, Tramitación e Xustificación Asociación Entretendas CCU

Pontevedra Asesoría xurídica Asociación Entretendas CCU

Pontevedra Actividades asociativas Asociación Asociación AMIZADE

Pontevedra Información e asesoramento Asociación Asociación AMIZADE

Pontevedra Orientación para o emprego Entidade Pública Concello de Pontevedra

Pontevedra Bolsa de emprego Entidade Pública Concello de Pontevedra



Servizos de emprego Página 2 de Mapa de Recursos.xlsx

Bueu Programas de contratación de desempregados  Entidade Pública Concello de Bueu

Bueu Atención a emprendedores Entidade Pública Concello de Bueu

Bueu Programas mixtos de formación e emprego Entidade Pública Concello de Bueu

Bueu Orientación laboral Entidade Pública Concello de Bueu

Bueu Programas de desenvolvemento local Entidade Pública Concello de Bueu



Servizos turísticos Mapa de recursos

Ámbito territorial Servizo Categoría Entidade

Pontevedra sur Aloxamento e actividades de lecer Asociación AGARIMO

Poio Aluguer de embarcacións Entidade Privada Combarro Sailing Charter S.L

Sanxenxo Actividades deportivas Asociación Estación Náutica Rías Baixas

Sanxenxo Aluguer de embarcacións a vela e motor Asociación Estación Náutica Rías Baixas

Sanxenxo Asesoramento turístico Asociación Estación Náutica Rías Baixas

Sanxenxo Alquiler de embarcacións Asociación Club Náutico de Sanxenxo

Sanxenxo Xestión do porto deportivo Asociación Club Náutico de Sanxenxo

Marín Xestión do porto deportivo Asociación Clube Náutico de Aguete

Poio Xestión do porto deportivo Asociación Club náutico de Raxó

Poio Xestión do porto deportivo Asociación Club Náutico de Combarro

Pontevedra Xestión do porto deportivo Asociación Club Náutico de Pontevedra

Bueu Servizo de turismo Entidade Pública Concello de Bueu

Pontevedra Servizo de turismo Entidade Pública Concello de Pontevedra

Marín Servizo de turismo Entidade Pública Concello de Marín

Sanxenxo Turismo de Sanxenxo S. L. Entidade Pública Concello de Sanxenxo

Pontevedra Padroado de Turismo Rías Baixas Entidade Pública Deputación de Pontevedra

Pontevedra Promoción do xeodestino Terras de Ponteved Entidade Pública Mancomunidade Turística Terras e Pontevedra

Sanxenxo Xestión do porto deportivo Entidade Pública Nauta S. A. 



Servizos de formación Mapa de recursos

Ámbito territorial Servizo Categoría Entidade

Poio Catálogo de cursos marisqueo Entidade Pública Concello de Poio

Poio Catálogo cursos medio natural Entidade Pública Concello de Poio

Poio Catálogo actividades e accións formativas Xuventude Entidade Pública Concello de Poio

Poio Accións formativas desempregados Entidade Pública Concello de Poio

Meaño Programas de formación e información Entidade Pública Concello de Meaño

Pontevedra Cursos formativos para empresarios Asociación AEMPE

Pontevedra Cursos formativos  Asociación APE Galicia

Pontevedra Cursos formativos  Asociación AJE Pontevedra

Pontevedra Actividades networking Asociación AJE Pontevedra

Sanxenxo Cursos formativos sobre embarcacións tradicionais Asociación Amigos da Dorna de Portonovo

Poio Cursos formativos de vela e navegación Entidade Privada Combarro Sailing Charter S.L

Pontevedra Formación empresarial cooperativa Asociación Federacion de Empresas Coop. Sinerxia

Sanxenxo Cursos de formación para asociados Asociación Entretendas CCU

Bueu Cursos formativos sobre embarcacións tradicionais Asociación Asoc. Amigos Embarcacións Trad. Os Galos

Bueu Formación especializada Asociación Asoc. Parkinson Galicia‐Bueu

Bueu Cursos e obradoiros Asociación Asociación cultural Meiro

Marín Escola de vela Asociación Real Clube de Mar de Aguete

Poio Cursos de piragüismo Asociación Club de piragüismo de Poio

Poio Xornadas sobre embarcacións tradicionais Asociación Clubre mariño A Reiboa

Pontevedra Xornadas medioambientais Asociación Asociación pola defensa da Ría APDR

Sanxenxo Cursos de piragüismo Asociación Clube de piragüismo de Portonovo

Pontevedra Cursos AFD Asociación Asociación AMIZADE

Pontevedra Obradoiros Asociación Asociación AMIZADE

Sanxenxo Xornadas sobre embarcacións tradicionais Asociación Asociación amigos da Dorna de Portonovo

Poio Servicios formativos Asociación Cofraría de pescadores de Raxó

Bueu Cursos formativos Entidade Pública Concello de Bueu



Servizos ao sector pesqueiro Mapa de recursos

Ámbito territorial Servizo Categoría Entidade

Marín Suministro de hielo Asociación OPROMAR

Marín Cámara de conservación de pescado fresco Asociación OPROMAR

Marín Organización de xornadas sobre pesca Asociación OPROMAR

Marín Asesoría Fiscal y Tributaria / Laboral y Seguridad Social Asociación OPROMAR

Marín Documentación legislativa / Trámites y Gestiones Administrativas Asociación OPROMAR

Sanxenxo Servicio de xeo para embarcacións Asociación Club Náutico de Portonovo

Sanxenxo Xestión de licencias federativas Asociación Club Náutico de Portonovo

Sanxenxo Limpeza de carenas Asociación Club Náutico de Portonovo

Sanxenxo Xestión de formación de titulacións náuticas Asociación Club Náutico de Portonovo

Sanxenxo Aluguer de botellas de submarinismo Asociación Club Náutico de Portonovo

Sanxenxo Grúa Asociación Club Náutico de Portonovo

Poio Servicio de vigilancia Asociación Cofraría de pescadores de Raxó

Poio Labores de control, pesado y clasificado del marisco Asociación Cofraría de pescadores de Raxó

Poio Servicios logísticos Asociación Cofraría de pescadores de Raxó

Poio Servicio de grúa Asociación Cofraría de pescadores de Raxó

Bueu Solicitude de pedidos e participación en poxas sen necesidade de estar presente na lonxa. Asociación Cofraría de pescadores San Martiño de Bueu

Bueu Servizo de xeo Asociación Cofraría de pescadores San Martiño de Bueu

Bueu Servizo de caixas e lavado de caixas Asociación Cofraría de pescadores San Martiño de Bueu

Bueu Servizo de preparación de pedidos Asociación Cofraría de pescadores San Martiño de Bueu

Bueu Centro estabulador de crustáceos Asociación Cofraría de pescadores San Martiño de Bueu

Bueu Xestión comercial Asociación Cofraría de pescadores San Martiño de Bueu

Bueu Servizo de transporte de produtos pesqueiros Asociación Cofraría de pescadores San Martiño de Bueu

Sanxenxo Servizo de xeo Asociación Cofraría de Portonovo

Sanxenxo Servizo de caixas e lavado de caixas Asociación Cofraría de Portonovo

Sanxenxo Servicio de grúa Asociación Cofraría de Portonovo
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LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES SÁBADO DOMINGO

28 29

30                          FORO 

LOCAL BUEU 1 2 3 4

5

6                          FORO 

LOCAL 

PONTEVEDRA 7

8                       

FORO LOCAL 

POIO 9 10 11

12 13

14                                FORO 

TERRITORIO 

COFRADÍA 

PORTONOVO 15

15                                             

GRUPO ANTENA 

A. P. MARÍN 17 18

19                                             

TALLERES 

PRTICIPATIVOS 

AUT. 

PORTUARIA 

MARÍN 20 21 22

23                                             

GRUPO ANTENA 

A. P. MARÍN26                                             

TALLERES 

PRTICIPATIVOS 

CONFRARÍA 

PORTONOVO 27 28 29

30                                             

GRUPO ANTENA 

A. P. MARÍN 31 1

2

3                                                

REUNION CON 

O SECTOR 

NÁUTICO 4 5

 6                   

GRUPO ANTENA 

A. P. MARÍN 

COMISIÓN 

SEGUIMENTO 7 8

9

10                                           

FORO A. P. 

MARÍN 11 12

13                                             

GRUPO ANTENA 

A. P. MARÍN 14 15

16 17

18                                 

REUNIÓN CON O 

SECTOR TURÍSTICO

19                        

COMISIÓN 

SEGUIMENTO

20                                             

GRUPO ANTENA 

A. P. MARÍN 21 22

23

24                              

PRESENTACIÓN 

ESTRATEXIA 25 26 27 28 29

30

EVENTO DATA HORA LUGAR

Foro Presentación 14/10/2015 20:00 Confraría de Pescadores de Portonovo

Grupo Antena 15/10/2015 9:30 Edificio Operacións Portuarias - Marín. Sala R. pequena

Talleres participativos 19/10/2015 19:30 Edificio Operacións Portuarias - Marín. Auditorio

Grupo Antena 23/10/2015 9:30 Edificio Operacións Portuarias - Marín. Sala R. pequena

Talleres participativos 26/10/2015 19:30 Confraría de Pescadores de Portonovo

Grupo Antena 02/11/2015 9:30 Edificio Operacións Portuarias - Marín. Sala R. pequena

Reunión con o sector náutico 03/11/2015 10:00 Clube Náutico de Portonovo

Grupo Antena 06/11/2015 9:30 Edificio Operacións Portuarias - Marín. Sala R. pequena

Comisión seguemento 06/11/2015 20:00 Edificio Operacións Portuarias - Marín. Sala Reuniones

Foro Final 10/11/2015 20:00 Edificio Operacións Portuarias - Marín. Sala Reuniones

Grupo Antena 13/11/2015 9:30 Edificio Operacións Portuarias - Marín. Sala R. pequena

Reunión con a administración de turísmo 18/11/2015 10:00 Edificio Xunta de Galicia de Pontevedra

Comisión seguemento 19/11/2015 20:00 Edificio Operacións Portuarias - Marín. Sala Reuniones

Grupo Antena 20/11/2015 9:30 Edificio Operacións Portuarias - Marín. Sala R. pequena

Presentación da Estratexia 24/11/2015 20:00 Edificio Operacións Portuarias - Marín. Sala Reuniones

Outubro - novembro 2015
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Foros Locais e Territoriais 
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Anexo 10_02_02_Listas Asistencia 

Talleres e Foro Final 
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Anexo 10_02_03_Convocatorias e 

Listas de Asistencia do Grupo Antena 
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Anexo 10_02_04_Convocatorias e 

Listas de Asistencia da Comisión de 

Seguemento 
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Anexo 10_03_01_Documentación 

Foros Locais e Territoriais 

 

 

 

 

 

 



OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1: CRECEMENTO INTEGRADOR E INTELIXENTE DO SECTOR PESQUEIRO E ACUÍCOLA

2ª Fase – Elaboración do Plan Estratéxico

Diagnóstico do territorio: competitividade do sector pesqueiro

Fortalezas Debilidades
F.1 A calidade do produto pesqueiro, acuícola e marisqueiro é 

obxectiva, recoñecida e valorada polo consumidor.

F.2. Sector de actividade con peso económico e social no territorio: 

flota versátil nas diferentes artes e especies e forte sector 

marisqueiro.

F.3 Existencia de marcas de calidade para a produción pesqueira 

como pescadeRías e outras de ámbito local (polbodasrias) ou 

de garantía de sostibilidade (certificación MSC, xa aplicada á 

pesquería da navalla da ría).

F.4.Existencia dunha plataforma de venda conxunta do produto 

das lonxas da ría (pescadoartesanal.com) a iniciativa do sector 

e de ámbito zonal.

F.5. Boa infraestrutura de portos pesqueiros, lonxas, lugares de 

desembarque e importante desenvolvemento da industria 

auxiliar.

F.6. Consolidada tradición e vocación pesqueira con forte 

presenza feminina, especialmente, no sector marisqueiro.

D.1.Disminución dos recursos pesqueiros e marisqueiros da ría e maior frecuencia de 

episodios de toxina. Redución de TAC’s e cotas en determinados recursos pesqueiros 

que afectan á flota artesanal.

D.2. Falta de unidade no sector, pouco aberto á introdución de cambios nos hábitos de 

traballo e adaptación as novas políticas de descartes e capturas accidentais.

D.3.Pérdida de competitividade por elevados custes de explotación, diminución de 

recursos pesqueiros e marisqueiros e dispersión das capturas nos diferentes portos 

da zona.

D.4. Falta de emprendemento, de acceso aos resultados da innovación e carácter 

proactivo dos pescadores para xerar novas oportunidades de negocio.

D.5. Falta de relevo xeracional en mandos.

SECTOR PESQUEIRO – área de coñecemento

D.6. Descoordinación entre científicos e sector que aprecie falta de transferencia de 

investigación,  tecnoloxía e divulgación dos traballos científicos así como necesidade 

de actualización máis áxil dos stocks dos recursos mariños na translación ás políticas 

de TAC’s e cotas.

D.7.Necesidade de dotarse de ferramentas para coñecer efectos do cambio climático e 

outros fenómenos que afectan aos recursos como políticas de protección ambiental e 

PPC..

Oportunidades Ameazas
O.1. Aumento do valor engadido da produción pesqueira, acuícola 

e marisqueira. A existencia de marcas de calidade e a súa 

implantación paulatina nas lonxas e comercializadores

permitirá a diferenciación do produto local e terá repercusión 

no prezo do mesmo tanto a nivel local como na súa 

comercialización fora do territorio.

O.2. Acondicionamento de infraestruturas portuarias para posta en 

marcha de novas políticas e sistemas de recollida de residuos 

mariños, eficiencia enerxética, calidade, trazabilidade,  

transformación e comercialización dos produtos 

desembarcados. 

O.3.Proximidade de centros de investigación relacionados co mar.

O.4. Actividades de turismo mariñeiro aproveitando sinerxías con 

outras actividades turísticas existentes na zona.

O.5.Aproveitamento e valorización dos residuos das industrias e 

actividades pesqueiras, acuícolas e marisqueiras.

O.6.. Xeración de novos ingresos a partir da diversificación. 

A.1.Grandes cambios na regulación del sector que introducen novos sistemas de 

regulación das capturas.

A.2. Falta de adaptación das vedas e cotas aos stocks das especies, especialmente 

daquelas que son predadoras de importantes especies comerciais.

A.3. Falta de  etiquetaxe e control na trazabilidade do produto pesqueiro, acuícola e 

marisqueiro que permite que produto foráneo se confunda no mercado co 

procedente da actividade pesqueira e marisqueira galega.

A.4. Escaso control e vixilancia da pesca deportiva.

A.5. Alto impacto da actividade dos furtivos no mercado provocando incremento ilegal 

da oferta, baixada de prezos e importantes danos ao recursos.

A.6. Hábitos de vida que diminúen o consumo de produtos do mar e perda das canles 

de comercialización tradicional.

A.7. Desconexión do sector pesqueiro fronte ao resto da poboación. 

A
N

Á
LI

S
E 

IN
TE

R
N

A
A

N
Á

LI
S
E 

EX
TE

R
N

A

I. Actuacións 
sobre o 
sector.

II.Actuacións 
sobre a 
actividade.

III.Actuacións 
sobre os 
recursos.

 Promover a mellora e difusión do coñecemento na 

xestión dos recursos pesqueiros e marisqueiros.

 Establecer estratexias para afrontar cambios e paliar 

os efectos na explotación dos recursos debido a 

efectos de biotoxinas, contaminación e cambio 

climático.

 Fomentar a unidade e a colaboración dentro do sector.

Mellora da comercialización dos produtos da pesca e 

acuicultura e aposta por novas formas de 

transformación e comercialización baseadas nas 

novas tecnoloxías.

 Comercialización de novos produtos do mar, aínda sen 

valorizar.

 Diminución dos custos operativos no sector pesqueiro, 

especialmente das confrarías/lonxas.

 Concienciación e formación do sector en: 

aproveitamento sostible dos recursos, asociacionismo 

e fomento do cooperativismo.

 Fomentar o consumo de proximidade do peixe e do 

marisco

 Apoiar a creación e mantemento de empresas 

artesáns especializadas en produtos mariños da zona, 

mantendo especies autóctonas, con tratamento 

tradicional e denominacións de orixe.

 Mellora das instalacións das lonxas.

 Melloras na trazabilidade e etiquetado dos produtos 

pesqueiros que poñan en valor a produción das rías.

Liñas de actuación Medidas
Como facer? Que facer concretamente



2ª Fase – Elaboración do Plan Estratéxico

Diagnóstico do territorio: economía e turismo

Fortalezas Debilidades

.ECONOMÍA ZONA COSTEIRA - SECTOR 

TURISMO 

F.7. Alta potencialidade da zona para 

desenvolvemento de actividades turísticas 

ligada ao mar: turismo mariñeiro, turismo 

náutico, actividades de ocio na natureza.

F.8.Existencia de portos deportivos con boas 

infraestruturas no territorio.

F.9. Ampla oferta turística consolidada con alta 

demanda na temporada estival.

F.10. Boas comunicacións co exterior tanto por 

avión, ferrocarril como autoestrada.

.ECONOMÍA ZONA COSTEIRA - SECTOR TURISMO 

D.8. Escasa implicación da hostalería e restauración co 

produto local.

D.9. Falta de cooperación e asociacionismo entre as 

empresas - xeralmente microempresas familiares –

para a xeración dun auténtico destino turístico.

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2: DIVERSIFICACIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA, EN ESPECIAL, CARA AO TURISMO

A
N

Á
LI

S
E 

IN
TE

R
N

A

Oportunidades Ameazas

ECONOMÍA ZONA COSTEIRA - SECTOR 

TURISMO.

O.7. Zona costeira con alto potencial para a 

xeración de oferta diversificada de 

actividades de ocio e tempo libre vinculando 

a oferta costeira coa do medio rural, 

presentes ambas no territorio.

O.8. Alta demanda de actividades de turismo 

mariñeiro. 

O.9. Elevada afluencia de visitantes na zona 

costeira e existencia de infraestruturas e 

servizos  turística de aloxamento e 

restauración.

A.5. ECONOMÍA ZONA COSTEIRA - SECTOR 

TURISMO

A.8. Procedementos administrativos que actúan como 

trabas á posta en marcha de actividades de 

turismo mariñeiro.

A.9. Exceso de publicidade de turismo mariñeiro 

cando aínda o sector non pode poñer en práctica 

as actividades turísticas.  

A.10. Perda da esencia do territorio, especialmente 

dos valores da paisaxe, dos asentamentos e a súa 

arquitectura tradicional que o vinculan coa cultura 

mariñeira pola especulación urbanística.

A
N

Á
LI

S
E 

EX
TE

R
N

A

I. Maior conexión entre 
o sector pesqueiro e 
turístico, 
aproveitando os 
coñecementos do 
sector para a 
promoción o 
desenvolvemento e a 
desestacionalización 
do sector náutico.

II. Xestión da Illa de 
Tambo como recurso 
natural e turístico

III. Xeración de servizos 
á poboación.

 Apostar polo clube produto de turismo mariñeiro 

Margalaica. 

 Desenvolver actividades de turismo mariñeiro e 

promover unha rede de vilas mariñeiras.

 Desenvolver unha oferta turística baseada en 

diferentes ámbitos: patrimonio industrial, o 

patrimonio natural e mariño, a etnografía marítimo-

costeira, a gastronomía e a enoloxía, etc.

 Reforzar a oferta turística a través de canles de 

comercialización xa establecidas como “Rías 

Baixas” ou o Parque Nacional.

 Especialización da oferta turística cara ao turismo 

sostible e dinamización de espazos naturais 

costeiros como o Espazo Intermareal A Lanzada 

(turismo de observatorio de aves)...

 Fomento da náutica como actividade local e turística

 Actuar como entidade de custodia 

sobre a Illa de Tambo.

 Apoio a emprendedores e innovadores 

que melloren a calidade de vida da 

poboación e xeren actividade 

económica no territorio

Liñas de actuación Medidas
Como facer? Que facer concretamente



2ª Fase – Elaboración do Plan Estratéxico

Diagnóstico do territorio: situación ambiental
Fortalezas Debilidades

MEDIO AMBIENTE E PATRIMONIO –

RECURSOS DO TERRITORIO

F.10. Existencia de importante patrimonio 

histórico- artístico, material e 

inmaterial vinculado á tradición 

marítimo – pesqueira.

F.11. Entorno natural con espazos e 

recursos naturais de alto valore 

ecolóxico e recoñecemento 

internacional (Parque Nacional das 

Illas Atlánticas, Zonas ZEPA e ZEC,...)

. MEDIO AMBIENTE E PATRIMONIO – RECURSOS DO 

TERRITORIO

D.10. Forte presión humana sobre a ría que provoca a 

alteración do ecosistema, das características de auga das 

rías (recheos que alteran correntes, contaminación 

industrial, falta de saneamento urbano integral) con 

efectos negativos nos recursos pesqueiros e marisqueiros.

D.11. Falta de atención aos espazos intermareais de alto 

valor ecolóxico para o seu estudo e valorización.

D.12. Escaso coñecemento do Patrimonio natural e cultural de 

elevado valor e necesidade de actuacións de posta en 

valor e divulgación, tamén aplicable ao patrimonio 

marítimo – pesqueiro. 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3: PROTECCIÓN E VALORIZACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL DA RÍA

A
N

Á
LI

S
E 

IN
TE

R
N

A

Oportunidades Ameazas

MEDIO AMBIENTE E PATRIMONIO –

RECURSOS DO TERRITORIO

O.10. Mellora continua na aplicación dos 

planes de explotación e novo enfoque 

de xestión da pesca baseado no 

principio do rendemento máximo 

sostible.

O.11.  Desenvolvemento de turismo a 

partir de espazos naturais protexidos e 

da implantación e difusión da Carta 

Europea de Turismo Sostible no Parque 

Nacional das Illas Atlánticas de 

Galicia.

O.12. Aumento do interese xeral e 

preocupación por aspectos 

ambientais.

. MEDIO AMBIENTE E PATRIMONIO – RECURSOS DO 

TERRITORIO

A.11. Invasións de especies foráneas que destrúen lugares 

habituais de cría de especies como o camarón.

A.12. Desenvolvemento de planes de regulación de usos de 

espazos naturais protexidos que non contemplen a 

actividade pesqueira tradicional.

A.13. Falta de concienciación ambiental e xestión 

inadecuada dos residuos. 

A
N

Á
LI

S
E 

EX
TE

R
N

A

I. Concienciación e 
recuperación ambiental 
a través da educación, 
actividades de 
investigación e difusión.

II. Recuperar a máxima 
calidade das aguas e 
areeiros. Adquirir 
compromiso entre 
entidades públicas para 
eliminar os puntos de 
vertidos contaminantes.

III. Poñer valor as tradicións 
da zona (cultura, 
monumentos, tradición 
marítima...)

IV. Concienciar ao sector 
pesqueiro e promover 
proxectos para a 
recollida e tratamento 
de residuos

Liñas de actuación Medidas
Como facer? Que facer concretamente

 Campañas de 

concienciación sobre 

limpeza de praias e 

fondos mariños

 Campañas de educación 

ambiental

 Campañas de difusión do 

coñecemento científico 

ligado ao mar e á ría

 Recuperación de 

asteleiros de carpintería 

de ribeira e 

embarcacións 

tradicionais,

 Difusión da cultura 

vinculada ás 

embarcacións 

tradicionais

 Actividades de 

dinamización do 

patrimonio marino

 Campañas de recollida 

de lixo no mar.
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ELABORACIÓN DA ESTRATEXIA DE
DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO DO GRUPO
DE ACCIÓN LOCAL DE PESCA  DA RÍA DE PONTEVEDRA

documento de traballo para as mesas sectoriais (Primeira reunión)



A  elaboración da estratexia

Nesta última parte do ano o Grupo de Acción Costeira ten un importante obxectivo, que é o de
concluír o traballo que empezamos coa elaboración da candidatura  a GALP (Grupo de Acción
Local do sector pesqueiro) e do diagnóstico. Agora temos que describir iniciativas e proxectos
para a nosa zona costeira. O momento no que estamos é de gran relevancia para o futuro xa que
a elaboración da estratexia determinará as posibilidades de desenvolvemento tanto do territorio
coma do sector pesqueiro.

O Grupo de Acción Costeira pretende facer unha estratexia que recolla o sentir da xente que
queira seguir vivindo do mar tecendo un futuro sostible e beneficioso para todas as persoas.

Para facer isto posible, queremos trazar un plan de traballo que persegue implicar a todos os
axentes sociais do territorio. As diferentes visións, desexos, querencias,... son necesarias para
construír un desenvolvemento real, acorde coas necesidades do territorio e, a súa vez, integral,
que recolla todos os ámbitos e sectores sociais do territorio. Un elemento central é o diálogo e a
integración das perspectivas facilitando, desta maneira, acordos amplos e consensos sobre que
tipo  de  medidas  son  ás  máis  acertadas  e  beneficiosas  para  o  conxunto  da  poboación  e  o
desenvolvemento da nosa zona costeira.

Para apoiar este proceso partimos tanto do marco estratéxico que define o FEMP, como dos
propios  ámbitos  e  orientacións  estratéxicas  identificadas  no  proceso  de  elaboración  da
candidatura do GALP.

Tendo en conta a importancia e a transcendencia que vai ter a participación na elaboración da
estratexia da nosa zona costeira, achegamos, nos seguintes apartados, información que axude a
concretar tanto os obxectivos, como a identificar iniciativas ou proxectos de maior interese para o
desenvolvemento sostible da Ría de Pontevedra.

Obxectivos do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)

Os obxectivos que recolle no FEMP (Regulamento CE 508/2014) no seu artigo 63 son:

a) Aumento do valor, creación de emprego, atracción da mocidade e promoción da 
innovación en todas as fases da cadea de subministro dos produtos da pesca e a 
acuicultura.

b) Apoio á diversificación dentro ou fóra da pesca comercial, apoio ao aprendizaxe 
permanente e a creación de emprego.

c) Impulso e aproveitamento do patrimonio medioambiental.

d) Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas e o patrimonio cultural 
pesqueiro, acuícola e marítimo.

e) Reforzo do papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento local e da 
gobernanza dos recursos pesqueiros e as actividades marítimas locais.
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Retos a afrontar no deseño das Estratexias de
desenvolvemento local das zonas de pesca

As estratexias deben ter un enfoque  integrado e  multisectorial, unindo o mar, a costa e a terra, e
promovendo a creación de redes entre os distintos grupos de interese. 

Á hora de elaborar as estratexias locais os GALP poderán ter como referencia os seguintes retos
que se formulan no conxunto de normas que afectan ao desenvolvemento das zonas costeiras:

1. Implicacións a nivel local da reforma da política pesqueira común (PPC)
2. O crecemento azul e o desenvolvemento pesqueiro
3. A transición a unha economía de baixas emisións de carbono e o cambio climático
4. A creación de emprego

1. Que  significan  as  implicacións  a  nivel  local  da  reforma  da  política  pesqueira
común (PPC)

Implica que as principais accións a desenvolver fan referencia a:

• O aproveitamento de descartes ou partes de pescado para elaborar produtos que xeren
un valor adicional, ou poñer en valor especies de escaso valor comercial.

• Medidas  de  conservación  do  medio  mariño  para  asegurar  a  súa  sostibilidade:
actividades para reducir o lixo mariño ou redes fantasma, mellora da selectividade das
artes de pesca, protección da biodiversidade, restauracións de hábitats, sensibilización
medioambiental, reforzo do coñecemento técnico e organizativo para reducir o impacto
das actividades pesqueiras, etc.

• Accións  que  afecten  á  cadea  de  valor  da  pesca  (produción  –  transformación  –
comercialización) e á relación con outros sectores ou axentes.

• Medidas que engadan valor  aos produtos da pesca fortalecendo a participación dos
pescadores na comercialización.

• Actividades que promovan a acuicultura e fomenten a súa relación con outros sectores
como o turístico.

• Accións  que  melloren  a  formación,  cualificación  e  aprendizaxe  das  persoas  que
traballan no sector  pesqueiro,  con especial  importancia das enfocadas á mellora da
accesibilidade ás TIC.

• Accións que promovan o papel da muller nas comunidades pesqueiras.
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2. Que  queremos  dicir  cando  falamos  de  crecemento  azul  e  o  desenvolvemento
pesqueiro?

A iniciativa «crecemento azul» ten como obxectivo fomentar o desenvolvemento  das actividades
económicas existentes ou novas baseadas no uso sostible dos recursos mariños e o espazo
marítimo. Os sectores potenciais son o turismo, as enerxías renovables e a biotecnoloxía.

As accións nesta área poden encamiñarse a:

• Mellorar  as  competencias  dos  sectores  tradicionais  da  pesca  e  acuicultura  e  dos
sectores emerxentes da economía azul (enerxía, biotecnoloxía,...), a través de accións
formativas e de sensibilización.

• Promover  actividades vinculadas ao aproveitamento do patrimonio cultural  costeiro,
actividades relacionadas coa cultura marítima e pesqueira, a gastronomía local,...

• Medidas relacionadas coa protección e restauración de lugares de interese turístico:
atraccións  costeiras  e  submarinas,  patrimonio  marítimo  con  valor  arqueolóxico,
ecolóxico ou histórico.

• Actividades de ocio e relacionadas cos deportes mariños.

• A redución dos desperdicios mariños, sistemas de reciclaxe para as artes de pesca,
mellor utilización dos descartes.

• Fomentar  a  xeración  de  redes  entre  sectores  tradicionais  e  sectores  emerxentes
vinculados ao crecemento azul.

3. Que supón a  transición a unha economía de baixas emisións de carbono e o
cambio climático?

Os GALP poden deseñar estratexias que se orienten á adaptación das zonas costeiras para
reducir os impactos negativos en relación ao cambio climático e a transición enerxética. Isto é,
poderíanse desenvolver accións dirixidas a:

• Coñecer  mellor  os  efectos  do  cambio  climático  e  as  posibilidades  das  enerxías
renovables.

• Apoiar o desenvolvemento de infraestruturas verdes.

4. Que alcance debe ter a creación de emprego?

A creación de emprego é máis unha finalidade que un obxectivo, xa que o que debemos é falar
de accións que contribúan á creación do mesmo. O principal reto que se formula é o de xerar
maiores rendas para o sector pesqueiro, fomentando o establecmento de sinerxías entre axentes
do territorio,  atraendo o capital  externo e promovendo o consumo local, onde ocio e cultura
teñen un papel destacado.

Outro dos grandes retos é o de promover accións que potencien a empregabilidade de mulleres e
mocidade con formación adaptada ás súas necesidades, apoio no emprendemento, incubadoras
de empresas ou apoio financeiro a proxectos.
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Principais retos ou desafíos formulados no
 Grupo de Acción Local de Pesca da Ría de Pontevedra

Apóstase polo desenvolvemento sostible da zona costeira a partir da mellora competitiva dos
sectores pesqueiro e acuícola mediante a xestión eficietne dos recursos, de forma respectuosa
co medio ambiente e integrada cos restantes sectores económico na procura da cohesión social
e territorial.

1. Potenciar os sectores pesqueiro e acuícola como parte esencial do medio litoral.

2. Apoio  ás  iniciativas  de  emprendemento  innovadoras  sustentadas  nos  elementos
identitarios da Ría de Pontevedra, xeradoras de emprego e benestar social.

3. Protección do patrimonio ambiental e cultural do entorno da ría con especial interese na
recuperación  da  calidade  das  augas  para  o  desenvolvemento  dunha  actividade
pesqueira e marisqueira con futuro.

4. Combinar  a actividade pesqueira e marisqueira coa actividade turística da comarca,
fomentando  a  unión  e  buscando  sinerxías  para  o  desenvolvemento  do  turismo
mariñeiro.

5. Dotarse dos instrumentos e ferramentas eficaces para o coñecemento e seguimento do
estado e evolución dos recursos mariños a través da investigación e a súa divulgación
entre o sector pesqueiro e acuícola.

6. Pular  pola  cooperación  no  seo  do  sector  pesqueiro  e  acuícola  e  promover  a  súa
proxección cara o exterior.
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Areas de actuación e obxectivos no GALP  Ría de Pontevedra

ÁREA DE ACTUACIÓN 1: DESENVOLVEMENTO DO SECTOR PESQUEIRO

Contribuír ao desenvolvemento do sector pesqueiro, a través de actuacións orientadas á mellora
da actividade do sector.

PRINCIPAIS OBXECTIVOS 

Actuando sobre o sector, os principais obxectivos serían:
1. Fomentar a unidade e a colaboración dentro do sector.
2. Mellora da comercialización dos produtos da pesca e acuicultura e aposta por novas formas de 

transformación e comercialización baseadas nas novas tecnoloxías.
3. Comercialización de novos produtos do mar, aínda sen valorizar.
4. Diminución dos custos operativos no sector pesqueiro, especialmente das confrarías/lonxas.
5. Concienciación e formación do sector en: aproveitamento sostible dos recursos, asociacionismo e 

fomento do cooperativismo.

Actuando sobre a actividade, os principais obxectivos serían:
6. Fomentar o consumo de proximidade do peixe e do marisco
7. Apoiar a creación e mantemento de empresas artesáns especializadas en produtos mariños da zona, 

mantendo especies autóctonas, con tratamento tradicional e denominacións de orixe.
8. Mellora das instalacións das lonxas.
9. Melloras na trazabilidade e etiquetado dos produtos pesqueiros que poñan en valor a produción das 

rías.

Actuando sobre os recursos, os principais obxectivos serían:
10. Promover a mellora e difusión do coñecemento na xestión dos recursos pesqueiros e marisqueiros.
11. Establecer estratexias para afrontar cambios e paliar os efectos na explotación dos recursos debido a 

efectos de biotoxinas, contaminación e cambio climático.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Conseguir un sector pesqueiro cohesionado e moderno, promovendo proxectos en común e con 
outros sectores e territorios.

2. Acadar unha maior información e coñecemento no aproveitamento dos recursos mariños.
3. Favorecer o consumo de proximidade e traballar en rede con outras producións ecolóxicas da zona 

para mellorar loxística e sistemas de comercialización conxuntamente.
4. Mellorar as canles e redes de comercialización dos produtos chegando a novos mercados.
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ÁREA DE ACTUACIÓN 2: DIVERSIFICACIÓN DA ACTIVIDADE ECONÓMICA, EN ESPECIAL
CARA AO TURISMO

A dinamización da actividade económica do sector, facendo especial fincapé no turismo, como
sector cun alto potencial de desenvolvemento, promovendo o aproveitamento dos recursos do
territorio e reforzando a súa vinculación co sector pesqueiro.

PRINCIPAIS OBXECTIVOS

Actuando sobre o sector, os principais obxectivos serían:
1. Conseguir unha maior conexión entre o sector pesqueiro e o turístico para o desenvolvemento de 

iniciativas conxuntas e/ou complementarias.
2. Enlazar e aproveitar os coñecementos do sector pesqueiro para a promoción, o desenvolvemento e a

desestacionalización do sector náutico.
3. Formación dos profesionais da hostalería e restauración cara unha maior implicación do sector da 

hostalería‐restauración co produto local.
4. Traballo en rede de todos os sectores de actividade para conseguir a xeración no territorio dun 

destino turístico a partir da cultura e identidade local.

Actuando sobre a actividade, os principais obxectivos serían:
5. Apostar polo clube produto de turismo mariñeiro Margalaica.
6. Desenvolver actividades de turismo mariñeiro na zona costeira e promover unha rede de vilas 

mariñeiras.
7. Desenvolver unha oferta turística baseada en diferentes ámbitos: patrimonio industrial, o patrimonio 

natural e mariño, a etnografía marítimo‐costeira, a gastronomía e a enoloxía, etc.
8. Reforzar a oferta turística a través de canles de comercialización xa establecidas como “Rías Baixas” 

ou o Parque Nacional.
9. Procurar a especialización da oferta turística cara ao turismo sostible e xeración de novos produtos 

turísticos baseados nos espazos naturais costeiros como o Espazo Intermareal A Lanzada (turismo 
de observatorio de aves), a Illa de Tambo, etc.

Actuando sobre os recursos, os principais obxectivos serían:
10. Xeración de servizos á poboación.
11. Visibilizar e fomentar a actividade de empresas, clubes, portos deportivos da zona para vincular a 

náutica co patrimonio cultural marítimo e con axentes e operadores turísticos.
12. Xestionar o desenvolvemento da Illa de Tambo como recurso natural e turístico, apostando pola 

educación ambiental.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Acadar unha maior colaboración e conexión entre sectores e entidades, para a promoción de 
iniciativas integradas e conxuntas no territorio xeradoras de destino.

2. Desenvolver unha oferta de iniciativas turísticas alternativas e complementarias.
3. Acadar un sector turístico máis profesionalizado.
4. Afondar na desestacionalización do turismo.
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ÁREA DE ACTUACIÓN 3: PROTECCIÓN E VALORIZACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL E
CULTURAL DO ENTORNO DA RÍA

A protección e do patrimonio cultural e natural, coa finalidade de reforzar a identidade territorial e
a posta en valor destes recursos.

PRINCIPAIS OBXECTIVOS

Actuando sobre o patrimonio ambiental, os principais obxectivos serían:
1. Incrementar a concienciación ambiental co obxecto de promover o turismo ecolóxico e actividades de 

lecer non agresivas co medio.
2. Recuperar a máxima calidade das augas e areeiros da zona costeira.
3. Promover a recuperación ambiental desde a educación ambiental e actividades de investigación e 

difusión realizadas de forma conxunta entre o sector e os centros de investigación.
4. Adquirir un compromiso entre entidades públicas e privadas para eliminar os puntos de vertidos 

contaminantes e demais impactos sobre a ría así como o seu saneamento.
5. Concienciar ao sector e impulsar proxectos para a recollida e tratamento de residuos

Actuando sobre o patrimonio cultural, os principais obxectivos serían:
6.  Fortalecer os núcleos tradicionais, o litoral e valorizar o territorio. Poñer en valor as tradicións 

culturais da zona, monumentos históricos e arquitectónicos vinculados á tradición marítima e 
pesqueira.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Contribuír a que a zona costeira acade un desenvolvemento sostible, promovendo a súa recuperación
ambiental e o valor dos seus recursos mariños.

2. Acadar a protección e posta en valor do patrimonio natural e cultural e favorecendo o seu 
coñecemento e interese.
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O.E.1.  Aumento do valor, creación de emprego, atracción da 
mocidade e promoción da innovación…  4.406.400 49% 69% 31% 3.036.000 1.370.400 

O.E.2. Creación de emprego e oportunidades económicas a 
través da diversificación da economía local… 2.520.000 28% 68% 32% 1.716.000 804.000 

O.E. 3Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio me-
dioambiental das zonas 1.118.400 12% 61% 39% 678.000 440.400 

O.E. 4. Protección e  posta en valor do patrimonio cultural como 
recurso emblemático da Ría de Pontevedra,… 1.040.400 11% 66% 34% 690.000 350.400 

O.E.6. Fomento da cooperación. 150.000 2% 16% 84% 24.000 126.000 
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Acción Costeira pondrá en marcha un nuevo
plan de desarrollo en la ría de Pontevedra
El grupo contará con 22.000 euros del Fondo Europeo Marítimo para los próximos seis años

Redacción | Marín 26.08.2015 | 02:06

La Consellería do Medio Rural e do Mar publicó el acuerdo por el cual el Grupo de Acción Costeira será
una de las organizaciones seleccionadas para llevar a cabo un plan de desarrollo en torno a los recursos
de la ría de Pontevedra. Así, durante los próximos seis años la organización contará con unos recursos
económicos del Fondo Europeo Marítimo e da Pesca de hasta 22.000 euros. Ahora, el GAC debe
finalizar la elaboración de una estrategia de desarrollo local para el periodo 2014-2020 al que invita a
participar a todos los interesados: administraciones, asociaciones de empresarios, de vecinos, ligadas a
la cultura marinera y, por supuesto, a todas las entidades del sector pesquero.

El plan abarcará, además de Marín, a los concellos de Bueu, Poio, Sanxenxo, Pontevedra y Meaño. Se
deberá dibujar un mapa de recursos para identificar a los agentes que entrarán en juego así como el Plan
de Acción a seguir. En septiembre se celebrarán las primeras reuniones para la puesta en marcha de
esta fase de elaboración.

Publicidad

Comentarios

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Deportes Pontevedra

Los mediapuntas dan un paso al
frente en Segunda B

 Todas las noticias de Deportes Pontevedra

El esquema por el que apuesta Luisito para esta campaña
otorga un papel relevante a la posición de...

Silgar congrega a la élite
El arenal sanxenxino acoge este fin de
semana la primera edición del torneo -
Amarelle jugará la...

El Teucro se relaja con el
pádel
Los azules liberaron tensión con una
sesión de trabajo diferente

El tenis playa tomará Lourido
el fin de semana
La prueba de federados será
clasificable para la competición de
ámbito estatal

La afición mantiene la ilusión
en el equipo
Los aficionados que acudieron el
pasado sábado a Pasarón despidieron
a su equipo con aplausos pese...

El Teucro busca seguir con la
buena racha
El nuevo Teucro de Asobal de Quique
Domínguez se enfrenta este jueves a
las 21 horas al Chapela...

Suscríbete Clasificados

Suscriptor

EN DIRECTO Congreso de los Diputados: Debate de Presupuestos para 2016

Verdú, Borjas, Jacobo, Mouriño y Jandrín, entre otros
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ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL 
PARTICIPATIVO PARA A RÍA DE PONTEVEDRA E 

ÁREA DE INFLUENCIA

O GALP Ría de Pontevedra, quere axudar a mellorar as condicións de vida e
as oportunidades de desenvolvemento actuais e futuras dos integrantes da
comunidade costeira na zona. Facilitará coas súas accións, a competitividade
dos produtos e dos produtores, o benestar da veciñanza e o aprecio dos
visitantes, construíndo co uso sostible dos recursos do mar, da contorna
costeira e da herdanza mariñeira un emblema de desenvolvemento.

O territorio do GALP Ría de Pontevedra será recoñecido, tanto

polos seus integrantes como dende fóra, como un exemplo de

rexeneración e protección do medio litoral, dos recursos naturais e

da herdanza e o patrimonio costeiros. Esta aposta transformarase

no principal distintivo de calidade na promoción dos produtos e

servizos da zona, garantindo a mellora das oportunidades, a

cohesión do territorio e o benestar social.

Valores de 
calidade de servizo

• TRANSPARENCIA
• EQUIDADE
• MELLORA continua
• COOPERACIÓN

Valores de 
gobernanza 

• PARTICIPACIÓN
• COHESIÓN SOCIAL E 

TERRITORIAL
• EMPREGO E BENESTAR 

SOCIAL
• IGUALDADE DE 

OPORTUNIDAES
• SOSTIBILIDADE
• INNOVACIÓN
• COÑECEMENTO

Valores de xestión
de recursos públicos

• ECONOMÍA, EFICACIA E 
EFICIENCIA

• PERTINENCIA
• COHERENCIA
• COMPLEMENTARIEDADE

MISIÓN VISIÓN

VALORES 
DO GALP

1. Aumentar o valor, a creación de emprego, a 
atracción da mocidade e promoción da innovación e 
do coñecemento en todas as fases da  cadea de 
subministro dos produtos da pesca e da acuicultura. 

2. Apoiar á diversificación dentro ou fóra da pesca 
comercial, apoio ao aprendizaxe permanente, á 
creación de emprego e a mellora do benestar
social na zona costeira.

3. Impulsar e aproveitar o patrimonio 
medioambiental da zona costeira, incluídas as 
operacións de mitigación do cambio 
climático, así como contribuír á 
concienciación cidadá nestes ámbitos.

4. Protexer e poñer en valor o patrimonio
cultural como recurso emblemático na Ría 
de Pontevedra, incluído o patrimonio
cultural pesqueiro, acuícola e marítimo.

5.Fomentar a cooperación e a capacidade dos 
axentes do territorio para contribuír ao 
desenvolvemento local.

• 1.1. Promover o crecemento económico da Ría de Pontevedra a partir da 
intensificación dos esforzos na promoción dos produtos, e da mellora de 
todos os procesos que integran as actividades da cadea de valor, dende a 
xestión do recurso e a extracción ata a chegada ao consumidor.

• 1.2 Mellorar a capacitación e as condicións para o emprendemento no 
tecido produtivo pesqueiro, incrementando as oportunidades de formación 
dos traballadores e traballadoras e a súa empregabilidade, facilitando o 
relevo xeracional, as estruturas asociativas e o emprendemento. 

• 2.1. Promover o aproveitamento dos recursos do territorio reforzando a 
asociación da herdanza do mar coas oportunidades para o turismo, a 
dinamización da actividade económica, e a cohesión social e territorial

• 2.2. Contribuír á xeración de emprego a partir da mellora da calidade de 
vida e a cohesión social e territorial.

• 3.1. Fomentar a conciencia ecolóxica e o aproveitamento sostible do 
patrimonio ambiental das zonas costeiras para as xeracións actuais e 
futuras.

• 3.2. Promover iniciativas de posta en valor e protección dos recursos 
naturais, de redución da pegada de carbono e de mitigación dos efectos do 
cambio climático.

• 4.1. I.Protexer o patrimonio cultural, mellorando a súa identificación e 
documentación e poñendo en valor os recursos identificados, coa finalidade 
de reforzar a identidade territorial e o valor da zona costeira.

• 5.1. Promover o intercambio do coñecemento baseado na experiencia con 
outros territorios  entre axentes públicos e privados de todos os sectores 
participantes no GALP.

PROXECTOS 
PRODUTIVOS

2,78 M€

PROXECTOS 
NON 

PRODUTIVOS 
1,5M€

AXUDAS 
4,28 M€

OBXECTIVOS 
ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS

RECURSOS

Identidade
corporativa

Implicar aos
socios na 

comunicación
Medios de 
prensa

• Prensa escrita
• radio

Novas 
tecnoloxías

Atención 
personali‐zada

PARTICIPACIÓN 
COMUNICACIÓN
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ANEXO COM.3.1.  

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS DA COMUNICACIÓN OFF – LINE 
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GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS NAS FUNCIÓNS 
COMUNICATIVAS OFF-LINE  

As seguintes páxinas pretenden ser un compendio de boas prácticas, entendidas estas como 
un conxunto coherente de accións que teñen como obxectivo mellorar o noso servizo no 
contexto da comunicación tradicional. Estas prácticas pretenden ser só unha recomendación , 
unha guía de estilo e usos, e deberíase aplicar con sentido común e coherencia co obxectivo 
de adaptarse a cada situación e contexto.  

As tarefas aquí ́descritas deberán ser realizadas pola Coordinación de Prensa , que recaerá na 
xerencia do GALP quen deberá á súa vez coordinar ditas accións con aquelas actividades e 
funcións propias do entorno dixital que se describirán posteriormente, de xeito que ambas 
liñas de traballo se reforcen e complementen mutuamente.  

A tarefa de recadar información: 

Deberán establecerse uns canais de comunicación habituais entre a dirección e xestión do 
GALP e o responsable de comunicación – técnico de dinamización - , de modo que a persoa 
responsable da comunicación estea sempre informada de calquera actividade ou 
acontecemento relacionado co GALP para a súa posterior difusión nos medios de 
comunicación. Para isto é recomendable:  

 Incluír na reunión semanal de xestión un apartado dedicado á comunicación para 
poder recadar todas as informacións que deban ser difundidas a través dos medios de 
comunicación.  

 Seleccionar, clasificar e xerarquizar a información obtida.  
 Realizar una planificación mensual a través dun Calendario de Envíos á Prensa que 

permita organizar a comunicación cos medios informativos dun modo espaciado e 
organizado, favorecendo así ́a pub licación das informacións enviadas aos medios de 
comunicación.  

 

A tarefa de redactar notas de prensa: 

A nota de prensa será́ o formato a adoptar habitualmente para manter informados aos medios 
de comunicación e outros entes e organismos de calquera tipo de actividade ou 
acontecemento relevante que teña lugar ou estea relacionado co GALP e os seus proxectos 
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A tarefa de organizar roldas de prensa: 

Ás roldas de prensa convocadas polo GALP citaranse aos medios de comunicación, co 
obxectivo de que informen do que nela se diga.  

Convocarase unha rolda de prensa cando se queira comunicar unha actividade de certa 
importancia, lanzar unha mensaxe oficial ou presentar un evento ou serie de eventos 
relevantes para o GALP e de interese para a cidadanía.  

As roldas de prensa aproveitaranse para reforzar o mantemento dun diálogo fluído cos 
medios de comunicación. O encontro físico entre representantes do GALP e os medios é unha 
oportunidade para fomentar as relacións do GALPC cos xornalistas, un dos obxectivos 
anteriormente expostos.  

Os días posteriores á rolda de prensa , realizarase unha monitorización dos impactos 
relacionados co acto, prestando especial atención ás informacións emitidas polos medios de 
comunicación asistentes.  

Un caso especial: entrevistas cos medios de comunicación. 

En determinadas ocasións, o GALP estará interesado en ofrecer certa cobertura mediat́ica a 
determinadas persoas relacionadas co GALP e as súas actividades, de modo que poidan 
contribuír á difusión dun proxecto concreto ou á mellora xeral da súa imaxe. Nestes casos 
negociarase a entrevista cos medios de comunicación establecendo de antemán a mensaxe 
que debe ser comunicado. 

 

Atención aos medios de comunicación 

A atención aos medios de comunicación determina a relación destes co GALP . A xestión eficaz 
das solicitudes e demandas de los xornalistas contribúe a afianzar unha boa relación entre os 
medios e a entidade . En moitas ocasións, a atención inmediata a un medio de comunicación 
determina o feito de que as nosas informacións sexan ou non publicadas.  

 

Cartelería e folletos 

A colocación de carteleriá , flyers ou dípticos en determinados lugares tamén pode resultar 
unha forma útil e efectiva de comunicar a nosa mensaxe. É interesante empregala cando 
queremos dar a coñecer un curso ou actividade.  
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A efectividade deste tipo de accións básase nos lugares estratex́icos elexidos para a súa 
coloca-ción, que variará en función das necesidades de cada evento , ou público ao que vaia 
dirixido e a situación xeograf́ica.  

 

Publicidade nos medios 

A publicidade en medios de comunicación: radio, prensa escrita (en papel e dixital), tv, etc 
empregarase no caso puntual de lanzamento dunha campaña determinada polo seu elevado 
custe. 

De forma complementaria tratarase de aparecer nestes medios de forma gratuíta mediante 
entrevistas, reportaxes, etc. 

 

 

ANÁLISE E EVALUACIÓN  

Co obxectivo de analizar , avaliar e corrixir os resultados das estratexias comunicativas , será 
necesario levar ao cabo unha monitorización periódica dos impactos do GALP nos medios de 
comunicación.  

As accións de avaliación a implementar deberán ser as seguintes:  

 Lectura, selección e arquivo de todas as novas relacionadas co GALP. 

 Redacción semestral dun Resumo de Prensa, que recolla os impactos que a 
información xerada polo GALP tivo nos últimos seis meses nos medios de 
comunicación.  

 Este resumen recollerá o número de novas nas que o GALP apareceu , as cuantifica e 
cualifica, medindo asi ́os impactos positivos e negativos que tivo o GALP ao longo do 
semestre. A partir destes datos elaboraranse series estat́isticas que permitan medir a 
evolución do impacto do GALP nos medios de comunicación ao longo do tempo.  

 Neste resumo tamén incluirase o número de solicitudes de medios de comunicación 
atendidas polo GALP.  

 

 


