GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PONTEVEDRA MORRAZO
Este documento contén a estratexia de desenvolvemento local do Grupo de Desenvolvemento
Rural da zona 15: Pontevedra-Morrazo. O documento orientará as actuacións a desenvolver nesta
zona, na medida Leader do FEADER, en relación ao Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia para
o período 2014-2020.
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1. Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo
1.1. Datos identificativos do Grupo

Denominación

Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo

NIF

G36591873

Enderezo

Rúa Santa Clara, 4 2º

Teléfono

986108144 – 695333087

Fax

986108009

Correo electrónico

gdr19@gdrpontevedramorrazo.eu

Web

www.gdrpontevedramorrazo.eu

Representante legal

Miguel Anxo Fernández Lores

NIF do representante legal

35427948J
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CIF da asociación

6

Estratexia de desenvolvemento local participativo

DNI do presidente
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1.2. Personalidade xurídica

1.2.1. Estatutos
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1.2.4. Relación de entidades socias
Nº

Entidade

Enderezo

Concello

CIF

1

Asoc. Parkinson Galicia-Bueu
Asociación de Familiares Enfermos de
Alzheimer Da Comarca Do Morrazo.
AFAMO

Edif Casa do Mar. Montero Rios, 18.

Bueu

G36456317

Urb. Rosal Sur nº1 Baixo EDIF. Nº 1.

Cangas

G36368488

Asociación de Caridad Santiago Apostol
Asoc. de Ayuda A Enfermos Psiquicos
“Alba”

R/ Lisboa,3 baixo.
Principe Felipe - Montecelo s/n Apdo.
2031.
Avda. de las Camelias s/n Pontemuiños
- Lourizán.
Rúa Alemaña 23, baixo Monteporreiro.
C/ Eduardo Blanco Amor, 66.

Cangas

G36204931

Pontevedra

G36287787

Pontevedra

G36153757

Pontevedra

G36053445

Pontevedra

G36012128

Rúa Eduardo Blanco Amor, 66.

Pontevedra

G36551828

Rúa Padre Fernando Olmedo, 14-16
4ºC.

Pontevedra

G15044811

R/ Calvar, 40. Domaio

Moaña

G36543056

Rúa México 4, Oficina 1.

Ponte Caldelas

G36298032

Casa do Pobo, Praza de Ricardo Portela,
s/n. Viascón.

Cotobade

G36191799

Travesía da Maceira, 2. Combarro.

Poio

G36384345

Leirados, 1 - Bora.

Pontevedra

G36352540

Avda. de Lugo, 233-baixo

Pontevedra

G15490006

Campelo. Camiño das Lancras,13

Pontevedra

G36572840

C/ Caslelao, 7 5º C.

Pontevedra

G36028603

2
3
4
5

Asociacion Amencer

6

Asociación Amizade
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36

Asociación Juan XXIII

Lg/ Pontebora, 24

Pontevedra

G15617327

19

Fundación para a Discapacidade e o
Emprego Juan XXIII
Adega. Asoc. para a defensa ecolóxica de
Galiza
Mancomunidade de Comunidades
Montes da Península do Morrazo
Mancomunidade de Cc. Mm. de Ponte
Caldelas
Mancomunidade de Montes Veciñais en
Man Común de Cotobade
Mancomunidade Noroeste Pontevedra
Castrove - Salnés
Mancomunidade de Montes de
Pontevedra
Asoc. Prof. de Silvicultores de Galicia
Silvanus
Grupo de Rescata e Estudo dos
Mamíferos
Asociación para o Fomento da Riqueza
Forestal de Galicia (AFRIPOGA)
Asociación de Empresas de Servicios
Forestais de Galicia
Concello de Cotobade

Chan 11, Carballedo.

Cotobade

P3601200C

20

Concello de A Lama

Avda. do Concello, 1.

A Lama

P3602500E

21

Concello de Poio

Praza Mosteiro, 1.

Poio

P3604100B

22

Concello de Pontevedra

Praza de España s/n.

Pontevedra

P3603800H

23

Concello de Barro

Santo Antoniño, 8 - Perdecanai.

Barro

P3600200D

24

Concello de Ponte Caldelas

Avda. de Galicia, 17.

Ponte Caldelas

P3604300H

25

Concello de Vilaboa

Rúa Toural, 1.

Vilaboa

P3605800F

26

Concello de Cangas

Avda. de Castelao, 2.

Cangas

P3600800A

27

Concello de Bueu

Eduardo Vicenti, 8.

Bueu

P3600400J

28

Concello de Marin

Avda. de Ourense s/n.

Marín

P3602600C

29

Concello de Moaña

Moaña

P3602900G

30

Concello de Campo Lameiro

As Barxas, 2.
A Lagoa Praza da Provincia de
Pontevedra, 1.
Casa das Campás, 9-11

Campo Lameiro

P3600700C

Pontevedra

Q8650002B

C/ San Salvador nº 8 4ºB

Bueu

G36964757

C/ Sagrada Familia nº 2

Marín

G36502359

R/ Pedreira, 8

A Lama

G36359958

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

31

Universidade de Vigo

32

Asociación de Mulleres Viuvas
demócratas Europeas de Vigo

33
34

Asociación de Mulleres Virxe Do Porto
Asociación de Mulleres Rurais Pedreira da
Lama

37

Asociación de Mulleres Arela

R/ Beiramar nº 74 - Campelo

Poio

G36409175

38

Asociación de Mulleres Airiños do Mar
Asociación de Mulleres Progresistas de
Poio
Asoc. Empresarios de Cotobade

Francisco Regalado nº 13 - Combarro

Poio

G36260115

Segunda Travesia de Viñas, nº 5

Poio

G36377877

39
40

LG. Cambeses-Barcia

A Lama

G36574663

Concello s/n - Antas

A Lama

G36577351

Gesteira nº4- Almofrei

Cotobade

G36578037

41

Asemo Asociación de Empresarios de
Moaña

As Barxas nº 22 entreplanta, local 2

Moaña

G36395770

42

Aempe

Virgen del Camino 2, 1ª planta-oficina
nº 27

Pontevedra

G36011278

Orgodomonte 17, el Molino

Poio

G36521151

Jardines de Vicenti 4 - 2º (Edificio Las
Palmeras)

Pontevedra

Q3673001H

Rúa Ponte Nova nº 3, 1º

Pontevedra

G36016962

Benito Corbal 16

Pontevedra

F36193019

R/ Cruceiro nº 15 baixo

Pontevedra

G36461911

R/Fernandez Villaverde, 4 1º andar
dereito

Pontevedra

G36783470

Benito Corbal 16

Pontevedra

G36639292

C/ López Mora nº 10 bajo

Vigo

G27708379

Rúa Refoxos nº 177 A - Meira

Moaña

G36015806

43
44
45
46
47
48

Asociación de Comerciantes e
Empresarios de Poio
Cámara de Comercio, Industria e
Navegación
Confraría de Pescadores San Telmo de
Pontevedra
Cooperativa de Rematantes de
Pontevedra S.C.G.
Asoc. Sectorial de Hostelería Da Provincia
de Pontevedra (HOSA)
Federación de Empresas Coop. Sinerxia

51

Grupo Provincial de Rematantes e
Serradoiros de Madeiras de Pontevedra
Asociación Galega de Emprendedores
(AGAEMP)
Comunidade de Montes de Meira

52

Comunidade de Montes de Domaio

Os Currás Barrio Costa s/n -Domaio

Moaña

G36060044

53

Lg/ Paradela, 120

Moaña

E36042802

Igrexario 26B Santomé de Piñeiro

Marín

G36021939

Tra, Campo de Futbol nº 24

Cangas

G36102838

R/ Sta. Pola nº 15 Balea -Darbo

Cangas

G36103513

Escola Vellas nº 39 buzón A /Apdo nº
160
Aguasantas- Sucastro nº 1

Cangas

G36101715

58

Comunidade de Montes de Moaña
Comunidad de Montes de San Tomé de
Piñeiro
Comunidade de Montes en Man Común
de Coiro
Comunidade de Montes en Man Común
de Darbo
Comunidade de Montes En Man Común
de Hío
Comunidade de Montes Aguasantas

Cotobade

G36129252

59

Comunidade de Montes Viascón

Quintan nº 38 Viascón

Cotobade

G36109742

60

Comunidade de Montes Seixido

Fentosa, nº 16

A Lama

G36308211

61

Comunidade de Montes de Tomeza

Lusquiños nº23 - Tomeza

Pontevedra

G36149631

62

Comunidade de Montes Salgueiral

Salgueiral s/n

Pontevedra

G36263358

Lg. Río de Bois nº 69 - Samieira

Poio

G36034742

Travesía de Maceira nº 2 - Combarro

Poio

G36102580

Avda. de San Juan nº 71

Poio

E36054526

49
50

54
55
56
57

63
64
65

Comunidade de Montes da Zona de Tarrio
Samieira
Comunidade de Montes Rega Dos Agros
de Combarro
Comunidade de Montes de San Juan de
Poio

66

Comunidade de Montes de Pazos

Pazos 48- A Acasa do Pobo

Ponte Caldelas

G36164572

67

Comunidade de Montes de A Fraga

A Fraga nº 7

Ponte Caldelas

G36198539

68

Comunidade de Montes de A Insua

A Insua nº 169

Ponte Caldelas

G36234029

69

Comunidade de Montes de Campañó

Cabaleiro nº 19 - Campañó

Pontevedra

E36054278

70

Comunidade de Montes de Chaín

Chaín 1

Ponte Caldelas

G36265114

71

Comunidade de Montes de Lérez

Leandro del Río Carnota nº 12

Pontevedra

E36049286

72

Comunidade de Montes de Lourizán

Lg. As Nogueiras nº 3 - Lourizan

Pontevedra

G36187003
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Asociación de Mulleres Rurais de
Cambeses Laxa Longa
Asociación de Mulleres Rurais As Ermidas

35

37

73
74
75

Pontevedra

G36112308

A Gándara, nº 11

Barro

G36100873

Iglesias s/n. Sta Mª de Xeve

Pontevedra

G36105823

Comunidade de Montes de Mourente

O Pazo nº 15

Pontevedra

H36199321

77

Comunidade de Montes de Taboadelo

Taboadelo 70

Ponte Caldelas

G36061919

78

Asociación Cultural Meiro

Casa da aldea de Meiro s/n

Bueu

G36293223

79

Cadrante Amigos Dos Reloxos de Sol

Rúa Norte nº 47

Bueu

G36359339

Piñeiro 102 Baixo

Moaña

G36154714

O Fuxón 5 A - Tirán

Moaña

G36208296
G36567824

81
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Iglesia nº 42 Salcedo

76

80

Asociación de Veciños de Berducedo E
Piñeiro
Federación das Asociación de Veciños de
Moaña Chamusca

82

Asociación Cultural deportiva Tenlo

R/ Lameira nº 3 baixo

Marín

83

Asociación Cultural Santo Tomé de Piñeiro

Igrexario 26 B - Santo Tomé de Piñeiro

Marín

G36187490

84

Asociación Veciñal O Tombo

R/ Cabo de Vila nº5 Ardán

Marín

G36336964

S. Familia 2, baixo Candodarea

Marín

G36224400

C/ Camiño Vello, 15 baixo Seixo

Marín

G36143708

C/ Camiño Vello, 15 baixo Seixo

Marín

G36405249

S. Familia 2, baixo Candodarea

Marín

G36278240

Praia de Aguete nº 28
Casa de Cultura de Santomé - Igrexario
26B

Marín

G36112209

Marín

G36564151

Bouza Vella nº 6 Nerga - Hío

Cangas

G36329452

Aguasantas- Boliñas 15

Cotobade

G36253854

Coto Graña 10 - Caroi

Cotobade

G36354199

Rebordelo nº 7- Os Martices
Complexo rectoral - O igresario,
Loureiro
O Castro 2 - Viascón

Cotobade

G36206498

Cotobade

G36360378

Cotobade

G36108702

Quintán nº 38 Viascón

Cotobade

G36548485

Pigarzos-Xesta nº 63

A Lama

G36537678

A Lama

G36482958

85
86
87
88
89
90
91
92

Asociación de Veciños San José de
Cantodarea
Asociación de Veciños Xuntanza do Río
Loira
Asociación Camiño Vello e Comarca
Federación de Asociacións de Veciños Ría
de Marín
Asociación de Veciños San Blas
Asociación Cultural Conto Contigo
Asociación de Veciños de Malladoiro de
Nerga
Asociación veciños Penelas-Aguasantas

93

Asociación Sociocultural deportiva de
Veciños de Caroi

94

Asociación veciños A Eirexiña

95

Asociación Cultural Cañón de Pau

96
97
98

38

Comunidade de Montes de Salcedo
Comunidade de Montes de Santa María
de Perdecanai
Comunidade de Montes de Santa María
de Xeve

Asociación de Veciños O Agro
Asociación Educativa - Medio Ambiental
Os Carballos
Asociación Cultural Virxe das Dores P.C.G
de Xesta

99

Veciños de Cambeses A Fonte das Cabras

LG. Cambeses nº 4 A Barcia

100

Centro Cultural Casino de Antas

Concello sn. Antas.

A Lama

G36034379

101

Asociación Cultura e Xuventude de Barro

Súavila A Gándara Perdecanai

Barro

G36183814

102

Asociación Cultural Barosa

Estación de Portela 20 B

Barro

G36061935

103

Asociación de Veciños O Bao de San
Salvador de Poio

Camiño da Cachada 4, O Bao

Poio

G36026201

104

Asociación de Veciños Da Insua

Lg/ Insua, 30

Ponte Caldelas

G36342483

105

Asociación de Veciños de Chaín

Lg/ Chaín, 19

Ponte Caldelas

G36292233

106

Asociación de Veciños de Pazos

Lg/ Pazos, 46

Ponte Caldelas

G36203719

107

Asociación Ateneo Niño de Anduriña

Lg/ Iglesia, 5

Ponte Caldelas

G36546000

108

Asociación de Veciños O Carballo de
Taboadelo

Lg/ Taboadelo, 70

Ponte Caldelas

G36460392

Lg/ Forzáns, 30

Ponte Caldelas

G36537231

109

Campañó. Cabaleiro, 42

Pontevedra

G36249928

111

Asociación Cultural O Torreiro de Forzáns
Asociación de Veciños de Santo Paio San
Pedro de Campañó
Asociación de Veciños Salcedo Norte

Rúa de San Blas, 38

Pontevedra

G36191245

112

Asociación Recreativa de Xeve

Santo André de Xeve Fragoso nº 5

Pontevedra

G36267250

110

Asociación de Gaiteiros Galegos

Rúa Alfonso XIII 7, 2º oficina 8

Pontevedra

G15208358

114

Asociación Hispano-Alemana de Marín

R/ Rosalia de Castro nº 35

Marín

G36492445

Cruceiro do Vento - Mogor nº 67 B

Marín

G36167633

Dorna nº 23 Sta. María de Sacos

Cotobade

G36345486

115
116

Asociación de Veciños O Laberinto de
Mogor
Asociación de Veciños O Cañon de Pau de
Sta Mª de Sacos

117

Asociación de Veciños Estriceres

Nogueiras nº 27 - Lourizan

Pontevedra

H36159499

118

Asociación Clube Naútico de Raxó

Rúa da Praia nº 29 1º

Poio

G36486132

119

Asociación Xuvenil Galiza Nova

Rúa Marquesa, 3 2º

Pontevedra

G15221252

120

Asociación Xuvenil "Noitebra" de Valongo

Igresario, 13. Valongo

Cotobade

G36519932

121

Fanequeira, 99. Meira

Moaña

G36051183

Castrelo nº 23 B Sta. Mª de Cela

Bueu

G36388130

Sto. Tomé de Piñeiro, Iglesario nº 11

Marín

G36382695

124

Asociación Cultural Meiramar-Axóuxeres
Asociación de Viticultores San Martín de
Bueu
Asociación de Amigos da Mazá e da Sidra
de Santomé
Sindicato Labrego Galego

Rúa Capitan Bernal nº 10 -1º

Pontevedra

G27023951

125

Unións Agrarias de Galicia

Rúa Pontevedra 15 entrechán A

Pontevedra

G15115322

126

Viña Moraima S. Coop. Galega
Asociación de Viticultores de San Martiño
de Vilaboa
Asociación de Vitivinícola Val Do Lérez

Porráns 1, baixo

Barro

F36493179

Acuña nº 113

Vilaboa

G36386894

Campañó - Sabaris nº 20

Pontevedra

G36419414

129

Consello Regulador de la denominación
de Origen Rias Baixas

Pontevedra

Q8655030H

130

C.I.F.P. Carlos Oroza

Palacio de Mugartegui - Plaza da
Pedreira nº 10
(Cidade I. Príncipe Felipe) Avda.
Montecelo s/ n

Pontevedra

Q8650022J

131

Asociación Turismo Rural Comarca de
Pontevedra

Areeiros 30 - Santa Cristina de Cobres

Pontevedra

G36437051

Rúa Real s/n

Pontevedra

G36288603

Casa da Luz, Praza da Verdura s/n

Pontevedra

G36551018

122
123

127
128

132
133

Asociación Agarimo
Mancomunidade Turística Terras de
Pontevedra

134

Asociación Galega de Artesáns

Sobral, 69. Xeve

Pontevedra

G15128275

135

Asociación de Iniciativas Rurais Portalén

Concello, s/n. Antas

A Lama

G36577914

136

Concello de Cerdedo

Praza do concello, 1

Cerdedo

P3601100E

137

Asociación de veciños, cultural e
recreativa de Combarro

Rúa Trovisca, 5. Combarro

Poio

G94015062

138

Deputación de Pontevedra

Rúa Montero Rios, 1

Pontevedra

P3600000H

139

Concello de Soutomaior

Rúa Alexandre Bóveda, 8

Soutomaior

P3605300G
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Tipo de entidade
1. Entidades Públicas
1.1. Concellos
1.2. Outras Entidades Públicas Locais
1.3. Outras Entidades Públicas
2.. Entidades Privadas
2.1. Cooperativas (Agás Cooperativas de Traballo Asociado)
2.2. Sociedades Agrarias de Transformación
2.3. Sociedades Laborais e Cooperativas de Traballo Asociado
2.4. Organizacións Profesionais Agrarias
2.5. Asociacións de Mulleres
2.6. Asociacións de Mozos/as
2.7. Asociacións de Veciños/as
2.8. Asociacións de Empresarios/as e Profesionais
2.9. Asociacións Culturais/Recreativas
2.10. Asociacións de Acción Social
2.11. Asociacións para a Conservación e Protección do Medioambiente
2.12. Comunidades de Montes
2.13. Outras
Total entidades

Numero
18
14
2
2
121
2
0
0
10
7
2
23
11
20
9
3
32
2
139

Porcentaxe
12,9%
10,1%
1,4%
1,4%
87,1%
1,4%
0,0%
0,0%
7,2%
5,0%
1,4%
16,5%
7,9%
14,4%
6,5%
2,2%
23,0%
1,4%
100,0%
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1.2.5. Composición da Xunta Directiva
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Na Xunta Directiva están presentes un total de 21 entidades, 9 de carácter público e 12
privadas.
Resumo de representacións

% votos Asemblea xeral

% votos organo decisorio

Entidades públicas

12,9%

42,9%

Entidades privadas

87,1%

57,1%

1.3.1. Equipo técnico
O organigrama do equipo técnico do GDR Pontevedra-Morrazo é o seguinte:

Xerente

Administrativo/a

Técnico/a
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1.3. Capacidade do GDR

O xerente e quen coordina toda a estrutura de xestión do GDR, entre as súas funcións estarán
as seguintes:






Coordinación do equipo de traballo.
Informar e darlle publicidade o programa Leader deseñado para Pontevedra e
Morrazo.
Manter unha comunicación continua cos membros da Xunta Directiva e co seu
persoal.
Manter informado a Agader sobre a evolución do programa, e facilitar toda a
información que lle sexa requirida.
Revisar as solicitudes analizadas e os informes emitidos polo técnico.
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As actividades da persoa técnica serían as seguintes:





Analizar cada unha das solicitudes de subvención e emisión dun informe detallado.
Garantir a adecuación dos proxectos aos requirimentos do programa.
Controlar a correcta realización dos proxectos.
Manter unha comunicación constante co xerente.

A persoa que realiza as labores administrativas ten encomendadas as seguintes funcións:

Estratexia de desenvolvemento local participativo





Colaboración co técnico e xerente na realización de tarefas administrativas.
Control e seguimento das solicitudes recibidas.
Emisión de facturas e control de gastos.

As remuneracións estipuladas para o persoal de xestión do GDR Pontevedra-Morrazo van vir
delimitadas polo convenio que se asine con AGADER e os acordos da Xunta Directiva.

A relación entre o GDR e o persoal terá carácter laboral, non mercantil. A selección do persoal
do GDR cumprirá os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade da
convocatoria e recollerá e axústarase ao convenio que se asine con AGADER.

1.3.2. Medios técnicos
A sede social da asociación está na Casa da Cultura de Santo Tomé de Piñeiro. Cóntase con
ordenadores para os diferentes postos de traballo, proxector e pantalla, encuadernadora,
fotocopiadora, cámara fotográfica, así como material funxible e de papelería, e o
correspondente mobiliario para tres postos de traballo. Hai conexión a internet de banda
ancha, rede wifi, teléfono fixo, fax, e software específico para traballos de ofimática.
Ademais, disponse de páxina web eperfil de facebook
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2. Territorio e poboación
2.1. Mapa do territorio
A zona territorial do GDR 15 sitúase no sudoeste de Galicia, na provincia de Pontevedra. Esta
zona comprende na súa totalidade ás comarcas de Pontevedra e o Morrazo. Inclúense a
maiores dous concellos, Cerdedo e Soutomaior, que forman parte das comarcas de TabeirósTerra de Montes e Vigo, respectivamente.

Esta zona caracterízase pola bipolaridade territorial, entre a zona costeira e a zona de interior.
Está influenciada pola identidade das Rías Baixas, comprendendo parcialmente as Rías de
Pontevedra e a Ría de Vigo, asociadas ambas, pola península do Morrazo.Tamén destaca a súa
prolongación cara o interior chegando á limitación coa provincia de Ourense, na Serra do
Cando.

Figura. Mapa dos concellos da zona
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A zona limita ao norte coas comarcas de Caldas e Tabeirós -Terra de Montes, ao Este coa
provincia de Ourense, ao Sur coa Comarca de Vigo e ao Oeste coa comarca de O Salnés.
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Figura. Situación da zona en Galicia

A continuación expoñemos nunha táboa a distribución de concellos e parroquias, asociándoos
ás diferentes comarcas que pertencen.

Táboa. Táboa de concellos e parroquias
Comarca de Pontevedra
Concello
A Lama
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Poio
Ponte Caldelas

Pontevedra
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Vilaboa

Parroquias
Antas, A Barcia do Seixo, Verducido, Covelo, Escuadra,
Gaxate, Xende, Xesta, A Lama, Seixido
Barro, Curro, Valiñas, Perdecanai, Agudelo, Portela
O Campo, O Couso , Fragas, Montes, Morillas, Moimenta
Augasantas, Almofrei, Borela, Carballedo, Caroi, Corredoira,
Loureiro, Rebordelo, Sacos (San Xurxo), Sacos (Santa María),
Tenorio, Valongo, Viascón
San Xoán, San Roque de Combarro, San Salvador, Santa
María de Samieira, San Gregorio de Raxo
Anceu, Castro Barbudo, Caritel, Forzáns, Insua, Xustáns,
Taboadelo, Tourón, Ponte Caldelas
Alba, Verducido, Bora, Campañó, A Canicouva,
Cerponzóns, Xeve (Santo André), Xeve (Santa María), Lérez,
Lourizán, Marcón, Mourente, Ponte Sampaio, Salcedo,
Tomeza, A Virxe do Camiño
San Adrián de Cobres, Santo André de Figueirido, Santa
Comba de Bértola, Santa Cristina de Cobres, San Martiño de
Vilaboa,

Extensión
(Km2)
111,68
37,59
63,74
134,58
33,90
87

114,49

36,85

Comarca de O Morrazo
Parroquias

Extensión
(Km2)
37,42

Cangas

Aldán, Darbo, Hío, Coiro,

Bueu

Beluso, Bueu, Cela, Ermelo, Ons

30,53

Marín

Ardán, O Campo, Marín (San Xián), Mogor, San Tomé de
Piñeiro, Seixo

35,66

Moaña

Domaio, Meira, Moaña (San Martiño e Virxe do Carme),
Tiran (San Xoán)

35,05

Comarca de Tabeirós Terra de Montes
Concello
Cerdedo

Parroquias

Extensión
(Km2)

Castro (Santa Baia), Cerdedo (San Xoán), Figueiroa (San
Martiño), Folgoso (Santa María), Parada (San Pedro), Pedre
(Santo Estevo), Quireza (San Tomé), Tomonde (Santa María)

79,77

Comarca de Vigo
Concello
Soutomaior

Parroquias
Arcade (Santiago), Soutomaior (San Salvador)

Extensión
(Km2)
24,97
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Concello
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2.2. Datos demográficos básicos
O territorio rural do GDR Pontevedra-Morrazo conta con 130.851 persoas, as cales tiveron
unha evolución levemente positiva entre 2005 e 2015. Unha análise pormenorizada das
variables que caracterizan o contexto demográfico realízase no apartado 3.1.3 da presente
estratexia.

A continuación se relatan os indicadores máis significativos do apartado demográfico:
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Indicador
Poboación rural 2015

130.851

Evolución 2005-2015

1,2%

Densidade de poboación 2015

151,5

Número concellos
Número parroquias rurais
Indice envellecemento 2014
Índice de dependencia global 2014

14
101
108,3
60,1

Índice de recambio de poboación activa 2014

142,4

Porcentaxe de poboación analfabeta

1,2%

Renda per capita 2009
IRMF 2009
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Valor

14.474,11€
96,7%

3. Proposta estratéxica
3.1. Diagnóstico do territorio
3.1.1. Análise do medio
Xeoloxía e xeografía

Na zona pódense distinguir unha serie de unidades xeomorfolóxicas que definen a estrutura
do relevo. Entre elas destacan a depresión meridiana, o litoral e as serras e os vales do Lérez e
do Verdugo, incluíndo a importancia do seu afluente, o Oitaven. Tamén conforman a zona un
conxunto de vales menores paralelos a depresión meridiana que sosteñen ríos e regatos.
A depresión meridiana é unha estreita banda que se alonga dende Carballo (A Coruña) ata Tui
(Pontevedra) e que constitúe unha das principais unidades de relevo da Galicia Occidental,
sendo o principal corredor de vías de comunicación.
A continuación facemos unha reseña dos principais trazos xeomorfolóxicos: as rías, praias,
cantís, illas, humidais, serras e vales.
A ría de Pontevedra, é o punto principal de referencia da zona. As coordenadas xeográficas
que limitan a ría son 42º18’- 42º25’N e 8º40’ – 8º55’00’’. Conta cunha superficie de 142 km2
e unha orientación suroeste-noroeste. Ten un volume aproximado de 3.937 hm3, sendo o río
Lérez o curso fluvial máis importante que verte no seu seno. A ría de Vigo é a máis meridional
das Rías Baixas. As coordenadas de localización son os 8º37’00’’ e os 8º54’00’’ de lonxitude
Oeste entre os 42º21’00’’ e os 42º0900’’ de latitude Norte. A superficie total da ría é de 176
km2, cun volume total de auga de 3.117 hm3, o que a converte na segunda ría en importancia
en Galicia despois de Arousa. A rede que desauga na ría ten unha superficie de 578,26 km2,
sendo a principal cunca de recepción dos aportes continentais que chegan á ría (aportes dos
ríos Oitaven Verdugo, río Redondela e do río Ulló) e o 24.87% restante o aportan os ríos
Lagares, San Roque, O Fraga e o Faro.
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. As praias existentes
son innumerables. Cítanse no concello de Poio: Lourido, Campelo, Chancelas, Covelo e Raxo;
Marín: Portocelo, Mogor, Aguete e Loira; Bueu: Lapamán, Portomaior, Agrelo, Beluso e
Melide; Cangas: Menduiña, Areacova, Arneles, Melide, Barra e Nerga; Moaña: Domaio,
Videira, Canabal e da Borna; Soutomaior: Matilde e Muelle, e Vilaboa: Deilán.
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As Rías Baixas galegas, comparten unha peculiaridade territorial que se define por un sector
costeiro, onde se suceden de forma natural pequenos cabos xeralmente rochosos con baías e
enseadas, e un sector de interior comprendido por vales e estribacións montañosas.
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Existen pequenos cantís con tramos rochosos sobre todo na costa de Vilaboa, entre Punta
Pereiro e Punta Cabalo e dende a Punta Xundico ata as salinas. Tamén o cabo Udra, na ría de
Aldán, (Bueu e Cangas) no que alternan pequenas áreas acantiladas e rochedos graníticos de
baixa altura, con pequenas calas e praias areosas encaixadas. Destaca tamén a Costa da Vela
(Cangas), tramo costeiro onde converxe o litoral aberto, constituído principalmente por unha
fronte case lineal de abruptos acantilados graníticos e esquistosos, e o litoral da ría de Vigo,
principalmente areoso e amparado pola pantalla protectora das próximas illas Cíes. O litoral
rochoso esténdese ao longo de case 10 km, cun tramo acantilado especialmente alto e
abrupto entre punta Couso e monte Facho. Os cantís mariños alcanzan aquí a cota máis alta,
cun máximo de 159 m.
Destacan os dous arquipélagos das Illas Cíes e Ons, nas bocas de ámbalas rías. Tamén están as
illas de San Simón e San Antonio na enseada do seu mesmo nome, e a Illa de Tambo e o illote
de Santo do Mar na de Pontevedra. Todas elas de alto valor paisaxístico.
No territorio existe unha grande diversidade de zonas húmidas, a Marisma de Vilaboa, a
Enseada de San Simón, a Lagoa de Castiñeiras... e enseadas como a enseada de Campelo en
Poio, a de San Simón que se encontra na ría de Vigo e é un lugar de interese comunitario
(L.I.C) e pertencen á Rede Natura 2000.
As serras e os vales: Os cumes máis representativos do norte da Comarca veñen
representados no este polo Monte Acibal (541m) e no oeste polo Monte Castrove. O Monte
Castrove constitúe a cota máis alta no concello de Poio con 604m de altitude. A serra de
Domaio xunto coas fértiles terras ribeiriñas da ría, todo elo recorrido por diversos cursos
fluviais, forman vales de pronunciada pendente e corta extensión. O río Maior que nace no
Monte Castiñeiras forma un amplo e fértil val na parroquia de Santa Cristina de Cobres.
Destaca o val do río Tomeza que desemboca na ría de Pontevedra e o monte do Facho no
Morrazo. Na zona sur da Comarca destacan entre os principais cumes a Serra da Castrelada
con 633 m, A Fracha con 545 m, O Couto da Brea con 536 m e Penarada con 544 m. As concas
máis importantes son as formadas polos ríos Verdugos e Oitaven. Tamén no sur atopamos a
serra do Suído (parte dos concellos de Ponte Caldelas, Cotobade e A Lama) e co seu apéndice
occidental da serra do Cando (parte dos concellos de Cotobade e A Lama) separadas polo alto
val do río Verdugo.
O territorio atópase dentro do marco xeolóxico da denominada Zona de Galicia Media Tras os - Montes. Dentro dos materiais hercínicos presentes no territorio atópase unha
dominancia de materiais graníticos asociados (granitoides alcalinos e calcoalcalinos) na
maioría dos concellos e unha pequena presenza do Dominio xistoso de Galicia Media-Tras os
Montes, nos concellos máis orientais como A Lama.
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A litoloxía en Galicia destaca pola súa variabilidade, aínda que nas comarcas que nos ocupan é
bastante uniforme. Dentro da ampla gama de rochas existentes, destacan os materiais
graníticos e rochas graníticas que ocupan a meirande parte do territorio exceptuando as
zonas de Poio, Bueu e Moaña con presenza de xistos e gneis con baixo contido en cuarzo.
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Figura. Mapa xeolóxico de Galicia 1:2000.000 Fonte IGE

Clima e meteoroloxía
O territorio presenta un clima oceánico que cambia a suboceánico nos concellos máis
interiores, caracterizados por unha forte humidade e abondosas choivas. A temperatura na
zona é elevada con respecto ao resto de Galicia debido a súa situación latitudinal.
A presenza do océano e consecuentemente a súa maior ou menor proximidade, supón unha
regulación do réxime térmico e pluviométrico nos concellos máis costeiros.
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Figura. Tipo de clima. Fonte Atlas de Galicia

A temperatura media das mínimas na zona obxecto de estudo rolda os 9º ou 10ºC,
decrecendo este valor ata os 5º-6º C nos concellos interiores.

Figura. Temperatura media das mínimas. Fonte: Atlas de Galicia
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Durante o mes de agosto prodúcese a temperatura media das máximas que acada valores
superiores aos 20º C e vai diminuíndo cara o interior ata os 16ºC.

Os valores das precipitacións anuais oscilan entre 1.200 a 1.400 mm. nos concellos costeiros
ata máis de 2.000 mm. nas zonas interiores. Como norma xeral, a estación chuviosa coincide
co período mais frío, mentres que os meses secos identifícanse co período mais cálido
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Figura. Temperatura media das máximas. Fonte: Atlas de Galicia

Para determinar a sequidade utilízanse parámetros como a evapotraspiración potencial que
permiten ao mesmo tempo resumir a interacción entre as temperaturas e as precipitacións. A
isolínea de ETP con valor 700 mm marca o umbral de diferencia entre a orla costeira e o resto
de Galicia máis interior. A zona obxecto de estudo situase tanto na orla costeira onde
acádanse valores de evapotranspiración maiores de 750 debido a elevada humidade e as altas
temperaturas como na interior onde en concellos como A Lama que rexístranse valores de
650 mm.
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Figura. Evapotranspiración anual Fonte: Atlas de Galicia
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Debido a lentitude no proceso de quentamento ou enfriamento da masa oceánica, esta
funciona como regulador o que provoca que o número de días de xeadas (media das mínimas
absolutas entre 0 e 2ºC) na Comarca de Pontevedra sexan menores de 100 na maioría dos
concellos excepto en concellos como A Lama, Cotobade ou Ponte Caldelas que pode cegar os
150 días de xeadas ó ano.

Figura. Número de días de xeadas. Fonte: Atlas de Galicia

Todo este conxunto de factores climáticos afectan xunto con outros a producción vexetal do
territorio máis se so atendemos a estes, podemos coñecer a intensidade bioclimática
potencial.
A intensidade bioclimática potencial da unha idea de cal é a producción vexetal potencial que
se pode esperar nunha zona, tendo en conta condicionantes climáticos exclusivamente. A
Intensidade Bioclimática Potencial (IBP), pódese encontrar limitada ben por falta da auga ou
ben polo frío, e a aquela IB realmente aproveitable denomínase Intensidade Bioclimática
Libre.

Figura. Radiación solar incidente de onda cora que recibe o chan en Galicia (cal/cm2día).
Factores incidentes na producción vexetal. Fonte: F. Díaz-Fierros . Cadernos do seminario de
Sargadelos
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A enerxía solar aproveitada pola vexetación en Galicia aparece representada na figura
seguinte:
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Neste mapa pode verse como as zonas máis favorecidas neste recurso son as Rías Baixas, cuns
valores superiores en xeral as 330cal/cm/dia de valor medio anual.
Este recurso, de todos os xeitos, vai ser o parámetro que inicialmente controle todo o proceso
productivo vexetal, e así, atribuíndolle unha eficiencia neta de transformación da enerxía
solar do 3% e un coeficiente de reflexión do chan e vexetación do 0,20, os máximos de
producción vexetal que se poden acadar en Galicia irían das 23 as 31 Tm de materia seca por
hectárea segundo as zonas. Este sería o teito productivo. A realidade quedaría por baixo
destes valores
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En contraste con esta radiación solar incidente está a necesidade de auga para un
rendemento óptimo dos vexetais, tal e como aparece no mapa:
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Figura. Necesidades de auga (mm=1/m2) para un rendemento óptimo dos vexetais en
Galicia. Factores incidentes na produción vexetal.. Fonte: F. Díaz-Fierros . Cadernos do
seminario de Sargadelos

As zonas de maior necesidade de auga do noso territorio coinciden coas de maior irradiación
solar e coas de maior evapotranspiración, enmarcadas na zona das Rías Baixas. Todo isto
indica que a xestión deste recurso debería ser unha das liñas de traballo do territorio, non so
no tocante á cantidade senón a calidade.

Solos
Os solos do territorio clasifícanse de acordo co mapa de solos de Calvo de Anta R. e Felipe
Macías 1996.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Figura. Edafoloxía da Comarca. Fonte: Mapa de solos 1:1.000.000. Atlas de Galicia
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Chans sobre rocas graníticas:




Leptosoles alumi-úmbricos e Regosoles alumi-úmbricos (inclusións de Leptosoles
alumi-líticos)
Regosoles alumi-úmbricos e Cambisoles alumi-húmicos
Cambisoles húmicos (inclusións Regosoles úmbricos)

Chans sobre esquistos:


Cambisoles dístricos e Cambisoles húmicos

Chans sobre materias sedimentarios
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Fluvisoles úmbricos y dístricos (inclusións de Gleysoles úmbricos)
Fluvisoles sálicos e tiónicos (inclusións de Fluvisoles calcareos)

Tal e como se citou anteriormente, son os factores do medio físico que teñen unha meirande
incidencia na producción vexetal a enerxía solar, a auga e mais o solo. O proceso rómpese
fundamentalmente polo eslabón máis feble do mesmo que é o solo.
Radicando as razóns da súa febleza no seguinte:
a) Ser o recurso menos eficiente dos tres
b) o máis utilizado fronte das súas reservas totais
c) o que se anova máis lentamente
Por estas razóns pódese dicir que ainda que os outros factores puidesen chegar a ter unha
meirande importancia teórica no proceso productivo vexetal, o solo, pola súa fraxilidade, ven
de ser o factor estratéxico fundamental que potencia ou compromete, en definitiva, o futuro
espallamento da producción vexetal sobre o territorio.

Hidroloxía
O río Lérez, estructura a hidrografía da Comarca de Pontevedra, do mesmo xeito que o fai o
Verdugo e seu afluente principal o Oitavén na Ría de Vigo.
O Lérez O Lérez ten os seus nacentes en varios regueiros; un en Noveliza, estribacións da serra
do Candán, a 900 m; outro en Masgalán e outro na área de Nercellas dentro da parroquia de
Acibeiro. A súa cunca, que drena os concellos de Forcarei, Cerdedo, Campo Lameiro,
Cotobade, Barro e Pontevedra é unha sucesión de vales abertos e cerrados que remata na ría
de Pontevedra. En Campo Lameiro ten unha estación de aforos que mide o caudal de 248 km2
do total de 409 Km2 da cunca.
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Os ríos Verdugo e Oitaven drenan un pequeno territorio, concretamente 176 km2,
pertencente os concellos de A Lama, Fornelos de Montes, Ponte Caldelas, Pazos de Borbén e
Soutomaior. Abranguen unha cunca drenada por dúas ramas moi semellantes, que teñen 32

km de lonxitude para o Oitaven e 40 km para o Verdugo e cunha pendente media de 2,8 e
1,9% respectivamente.
O río Verdugo ten o seu nacente no límite das provincias de Pontevedra na parroquia de
Barcia, a 880 m. de altitude, pola marxe esquerda recibe o río Oitaven que está formado por
dúas pólas das que a principal é o río Xesta, que nace na serra do Suido a 930m de altitude.
Recibe, pola dereita, o río das Ermidas, tido como outra cabeceira do Oitaven e que nace en
Pedra Longa a 700m de altitude. En San Vicente de Oitaven fórmase un curioso zig-zag en
forma de grande Z, hoxe en parte asolagada polo encoro de Eiras, no que os dous brazos
NL/SO son guiados por accidentes tectónicos.

O Oitaven atravesa en Ponte Caldelas algunhas fracturas que orixinan augas minerais
coñecidas polas súas propiedades medicinais.
Outros cursos fluviais de menor envergadura son o río Tomeza tamén chamado rio Gafos que
nace en Vilaboa e discorre pola Depresión Meridiana de sur a norte para desembocar no
núcleo urbano de Pontevedra. Río que presenta varios tributarios á esquerda: regato de
Filgueira e regueiro de Outeiro, e o río Nuevo e o río Pintos como tributario pola dereita.
O río Maior é o máis importante do municipio de Vilaboa e ten a súa orixe no monte de
Cotorredondo como resultado da unión de varios regatos formando un amplo val e
desembocando na praia do mesmo nome. Paralelo ao anterior aparece o regato de Entre
Costiñas que baixa pola ladeira oeste do val, máis ao oeste temos o regato da Cova que
desemboca na marisma de Vilaboa. Por último tamén está o río Trasmil que desemboca nas
salinas de Vilaboa.
Os principais ríos e regatos pertencentes o concello de Poio e que desembocan na súa costa
son: regato do Mouro, regato de Cancela, regato Covelo e regato Muíños.
Os pequenos regatos de Lourido e Santa Susana que recorren o concello de Barro deixan as
súas augas ao río Chain que cruza o territorio de Sur a Norte para desembocar no río Umia.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Xuntos ámbolos dous ríos, Verdugo e Oitaven, percorren 7 Km polos abertos horizontes de
Soutomaior e Arcade, e bótase por Pontesampaio, no fondo da enseada de Rande.

Nos concellos do Morrazo atopamos pequenos ríos e regatos dos que destacan en Marín o río
Loia e en Cangas o río Bouzas e en Moaña os ríos Miñouva, Freixa en Domaio, da Fraga en
Meira, ou Bouzós en Coiro
Son numerosas as actividades humanas que provocan alteracións no réximen hídrico e as
condicións físicas e biolóxicas dos canles que conlevan, xeralmente, secuelas negativas:
deterioro do hábitat e resultados dañino directos sobre as especies.
O problema máis grave na actualidade, que está poñendo en perigo a pervivencia de moitas
poboacións de especies migradoras, é o estabelecemento de barreiras nos couces como
consecuencia das captacións destinadas os aproveitamentos hidroeléctricos.
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Flora
O territorio sitúase na Rexión Eurosiberiana, na Provincia Cántabro-Atlántica. Sector GalaicoPortugués, Subsector Miñense. Están os municipios no piso climático termocolino
(Temperatura media >14ºC) e ombroclima hiperhúmedo (precipitación >1400l/m2).
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Figura. Vexetación potencial. Fonte: Mapa de series de vexetación. Salvador Rivas Martínez
1987
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A serie colina galaico-portuguesa acidófila do roble (Rusco aculeati-Quercetum roboris)
corresponde no seu óptimo estable cunha carballeira densa de carballos (Quercus robur), que
pode levar unha certa cantidade de rebolo (Quercus pirenaica), acivos (Ilex aquifolium),
sanguiños (Frangula alnus) e sobreiras (Quercus suber). Os loureiros (Laurus nobilis) son
practicamente constantes e unha boa diferencial frente as carballeiras máis montanas dos
concellos interiores do territorio. Os castaños (Castanea sativa), e bidueiros (Betula pubescens
subsp. celtiberica) son máis escasas, sobre todo o último, que no dominio desta asociación
necesita da humidade adicional edáfica e queda relegada os vales.
No sotobosque da carballeira, ademais dun bo número de herbas nemorais esciófilas
(Teucrium scorodonia, Hypericum pulchrum, Holcus mollis, Asplenium onopteris, Luzula
forsteri, Viola riviniana, Linaria triornithophora, Omphalodes nítida, Aquilegia vulgaris subsp.
Dichroa, Anémona trifolia subsp.albida, Luzula sylvatica subsp. Henriquesii, etc.), existe un
sotobosque arbustivo máis ou menos denso no que se encontran elementos mediterráneos
da clase Quercetea ilicis (Ruscus aculeatus, Daphne gnidium, Arbutus unedo, Rubia peregrina,
Viburnum tinus, etc..), coexistindo con outros vexetais caducifolios eurosiberianos ou de área
mais ampla (Pyrus cordata, Lonicera periclymenun, Frangula alnus, Crataegus monogyna,
Corylus avellana, etc...). O areal desta serie parece coincidir bastante ben co piso colino do
sector Galaico-Potugués, aínda a modo de comunidade permanente poden acharse tanto en
certas sólanas e crestas cálidas do piso colino galaico-asturiano como nalgunhas umbrías moi
húmidas do piso mesomediterráneo do sector Beirense litoral.

A degradación moderada dos bosques desta serie permite a extensión das xesteiras oceánicas
colinas e mesomediterráneas, pobre en especies de distribución galaicoportuguesa,
ourensana e beirense litoral (Cytisenion striati: Ulici europaei- Cytisetum striati) cuxa
extensión corresponde a un piornal de gran talla rico en fieitos, silvas e toxos (Cytisus striatus,
Ulex europaeus subsp. Latebracteatus, Rubus lusitanus, Pteridium aquilinum, etc...)

Os bosques riparios desta zona pertencen á asociación Senecio bayonensis-Alnetum
glutinosae, representado por ameneiros e bidueiros ribeiregos.
En moitas parcelas forestais e nas beiras dos camiños forestais aparecen exemplares de
carballos (Quercus robur), loureiros (Laurus nobilis) entre outras frondosas autóctonas.
Como especies invasoras atopamos entre outras, na comarca a acacia Acacia dealbata, falsa
acacia Robinia pseudacacia, as canas (Arundo donax), o falso bambú (Phyllostachis), os
plumeros (Cortaderia selloana) e acacia negra (Acacia melanoxylon), que é unha especie que
se reproduce con facilidade e que compite coas plantas autóctonas chegando a desprazalas.
Tamén nos espazos protexidos aparecen estas especies invasoras, como no Parque Nacional
marítimo terrestre das Illas Atlánticas de Galicia coa presenza do Carpobrotus e que está en
vías de eliminación. A presenza destas especies nestes espazos supón factor a ter en conta a
hora da súa xestión, non so por gasto que implica a súa eliminación senón tamén pola perda
de biodiversidade que provocan coa súa presenza.
Nos sotobosques das repoboacións pódense encontrar especies arbustivas como Cytisus
striatus, Hedera helix, Lonicera periclynemum, Rubus sp, Rusculus acualeats, é herbáceas
como Briza máxima, Briza mínima, Digitalis purpures, Lithodora postrata, Silene sp., ou Rubia
peregrina. Moitas das especies arbustivas e herbáceas citadas son características das
carballeiras.
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As uceiras que aparecen tras o fogos continuados e polas repoboacións de pinos resineiros
(Pinus pinaster subs atlántica) levan xa un bo número de elementos da uz mediterráneo
ibero-atlántico do Ericion umbellatae (Ulex minor, Genista triacanthos, Cistus psilosepalus,
etc...) pero mantén aínda outros de brezal cantabroatlántico del Daboecienion (Daboecia
cantábrica, Pseudarrhenatherum longifolium, etc..). As comunidades de uces mais
significativas desta serie son: Ulicetum latebracteato-minoris, Erico umbellatae-Ulicetum
minoris y Ulici-Ericetum cinereae cistetosum psilosepali.

As principais comunidades vexetais presentes no territorio obxecto de estudo son:

Carballeiras
Tal e como se citou no apartado de vexetación potencial, a formación climácica da maior
parte do territorio, correspóndese cunha carballeira termófila (Rusco aculeati-Quercetum
roboris), mas estas carballeiras atópanse frecuentemente alteradas e degradadas, quedando
reducidas a pequenas manchas illadas nas zonas menos adecuadas para os cultivos.
A composición florística é a seguinte: Quercus robur, Pteridium aquilinum e Hedera helix
como dominantes seguidos de Ruscus aculeatus, Laurus nobilis, Hyacinthoides non-scripta,
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Rubia peregrina, Lonicera periclymenum, Crataegus monogyna, Arbutus unedo, Daboecia
cantabrica, Pyrus cordata, Erica arbora, Polypodium vulgare etc.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Tamén é frecuente que nesta comunidade atopemos outras especies autóctonas como
Castanea sativa, Corylus avellana, Betula celtiberica, Alnus glutinos, Quercus pyrenaica, así
como introducidas Eucaliptus globulus, Pinus pinaster, Quercus rubra, Robinia pseudoacacia e
Acacia melanoxylon.
Dentro desta variabilidade da asociación, aparece na zona das Rías Baixas, fundamentalmente
en exposicións de solana e por debaixo dos 200-300 m, onde é máis notable a influencia do
clima mediterráneo, a sobreira (Quercus suber) e outros arbustos (Lavandula stoechas,
Genista triacanthos) que corresponden o Rusco -Quercetum roboris subssoc. Quercetum
sueris, de solos máis secos e de menor drenaxe. Estas comunidades representan as
testemuñas relícticas dos bosques perennifolios, correspondentes a climas máis cálidos e
menos chuviosos. Pola contra en exposicións de umbría e fondos de vales resgardados, así
como en ladeiras cunha humidade edáfica maior, incorpóranse elementos de carácter
higrófilo como os ameneiros, bidueiros con fentos (Blechnum spicant, Dryopteris affinis,
D.dilatata, Athyrium filix foemina....).
Outras das composicións características é a presenza dos carballos marcescentes como o
cerquiño (Quercus pyrenaica) que pódese atopar nas zonas costeiras entre os carballos. En
cambio nas Illas Cíes so se atopa o cerquiño, o que unido as baixas precipitacións indican que
esta puidera ser a especie dominante da vexetación climax.

Ameneirais
Estes son bosques ribeireños (Senecio bayonensis – Alnetum glutinosae) e sitúanse na beira
de ríos e regatos, onde as raíces atópanse permanentemente enchoupadas, cunha variación
estacional da capa freática de 1-2m; as augas presentan un nivel de osixenación notable, non
producíndose estancamentos na súa circulación. Presenta tres estratos: o arbóreo cunha
cobertura variable (50-90%) e unha altura de 10-20m, mentres que o herbáceo ten tamén
cobertura alta con abondancia de hemicriptófitos seguida de xeófitos e caméfitos. A
composición sería a seguinte: Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Carex broteriana e Osmunda
regalis como especies dominantes e con presenza máis variable Fraxinus angustifolia, Carex
laevigata, Sambucus nigra, Dryopteris affinis, Loniciera sp., Hedera helix, Angelica sylvestris,
Solanum dulcamara etc.
Cabe destacar que a baixas altitudes no territorio, esta comunidade incorpórase o bidueiro
(Betula celtiberica).
O corredor ribeirego de vexetación riparia actúa de ecotono entre o medio terrestre das
ladeiras e o medio acuático do cauce, exercendo numerosas funcións, entre as que cabe
destacar:
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Diminución dos efectos das avenidas, retendo e absorbendo gran cantidade de auga e
sedimentos aportados por las mesmas.
Actuación como filtro natural da contaminación difusa orixinada nas ladeiras ou chairas
de inundación.




Fonte de carbono orgánico para os ríos. A materia vexetal que aporta a ribeira ao couce é
a base da cadea trófica das augas, tendo unha importancia vital para a fauna
macroinvertebrada dos tramos altos.
Liña de conexión para determinados fluxos e desprazamentos das especies. Unha
característica do bosque ripario é a súa conectividade e continuidade, posibilitando o
movemento das especies dentro do mesmo, ou a conexión entre diferentes hábitats
requiridos polos distintos estados de desenvolvemento dunha mesma especie.

As repoboacións poden ser masa puras, formadas por unha única especie, ou mixtas
compostas por diferentes especies. Neste territorio, o piñeiral (Pinus pinaster) foi a especie
preferida nas repoboación forestais ata os anos 50, época nas que xorden especies de maior
crecemento e maior interese para os silvicultores sendo substituído polo eucaliptos
(Eucaliptus globulus).
No territorio destaca a abundancia do eucalipto tanto en formacións puras como acompañada
por outras especies, o piñeiral tamén se encontra bastante representado aparecendo con
frecuencia con outras especies e en ocasións en masas puras. Como especies pirófitas os
piñeiros e tamén os eucaliptos rexenéranse perfectamente tras os incendios forestais, polo
que tenden a extender a súa área independentemente das repoboacións, chegando a entrar
nas formacións arboradas cando estas vense afectadas por incendios.Na praia de Barra
localízase un gran piñeiral que ascende pola ladeira. Na súa parte baixa predomina o Pinus
pinea que naturalizouse sobre unha comunidade de tomillar de duna. Por detrás atopamos un
piñeiral alto de elevada cobertura formado por Pinus pinaster e Pinus pinea.
Tamén encontramos pequenos soutos de castiñeiros (Castanea sativa). Este soutos son
derivados do cultivo para o aproveitamento das castañas e da madeira polo que a súa
fisionomía e composición florística están determinadas por este feito.
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Repoboacións

Matogueiras
A zona obxecto de estudo pertence á asociación Ulici europaeri-Ericetum cinerae. As especies
mais representativas na zona son o toxo (Ulex europaeus), e os breixos (Erica cinarea e Erica
umbellata). O Ulex europaeus é a planta directriz, dominante desta asociación.
As comunidades de piornos e escobas están presentes na zona coas seguintes especies: o
Cytisus striatus e o Cytisus scoparius.
Tamén encontramos silvas (Rubus sp), aínda que en menor concentración que as
comunidades de piornos e escobas.
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Vexetación de marisma
A vexetación de marisma como por exemplo na Enseada de San Simón, ven dada polas
características fisicoquímicas do substrato.
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As diferentes comunidades vexetais presentes son carrizos (Phragmites australis), canas
(Arunda donax), xuncos (Juncus sp.), Scirpus pungens e a amenta de lobo (Lycopus
europaeus).
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A principal ameaza dos ecosistemas forestais son os incendios forestais, que
aproximadamente afectan a un 5% das masas. A “Orde do 18 de abril de 2007 pola que se
zonifica o territorio con base no risco espacial de incendio forestal” desenvolve os artigos 11 e
12 da “Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de
Galicia” e determina as Zonas de Alto e Medio Risco de incendio no territorio da comarca tal e
como amosa a seguinte táboa:
Figura. Orde do 18 de abril do 2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco
espacial de incendio forestal
Concello

Risco de incendio

Barro

Alto

Bueu

Alto

Campo Lameiro

Medio

Cangas

Alto

Cerdedo

Alto

Cotobade

Alto

Lama, A

Alto

Marín

Alto

Moaña

Alto

Poio

Alto

Ponte Caldelas

Alto

Pontevedra

Alto

Soutomaior

Alto

Vilaboa

Alto

Os danos que poden sufrir os sistemas forestais galegos a causa dun incendio forestal
analízanse a través do indicador valor integral dos sistemas forestais, que resulta de integrar
os valores económico, recreativo e ambiental dos mesmos.

A fonte de información para obter este indicador é o Terceiro Inventario Forestal Nacional.
Este establece a distribución superficial do valor integral dos sistemas forestais de Galiza de
acordo cos seguintes intervalos.

Valor

Vulnerabilidade do
Valor Integral dos
Sistemas Forestais

Superficicie

Ha

< 8,41

Baixa

119.915.52

4,05

8,42 - 15,02

Moderada

1.697.339.62

57,39

15,03 - 21,03

Alta

1.042.188.59

35,24

21,04 - 523,88

Moi alta

98.003.74

3,31

A partir desta distribución superficial asignouse a cada concello como valor económico
integral dos sistemas forestais, o valor económico medio por cada hectárea forestal, de
maneira que permita asignar a cada un dos concellos unha vulnerabilidade determinada.
Así, o mapa de "Vulnerabilidade do Valor Económico dos Sistemas Forestais" resultante
distingue catro categorías de vulnerabilidade.
Os datos obtidos poñen de manifesto que máis da metade da superficie da comunidade
galega -un 58% exactamente- presenta unha vulnerabilidade "Moderada" do valor económico
dos sistemas forestais, resultando tamén destacable a porcentaxe de superficie con
vulnerabilidade "Alta", que é dun 35%.
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Figur. Categorías da vulnerabilidade do valor integral dos sistemas forestais. Fonte:
Consellería do Medio Rural

Unha vez exposta a situación da que partimos referimos os últimos datos respecto a número
de lumes e superficie queimada no ano 2012 para o distrito XIX que inclúe a todos os
concellos do GDR agás o caso de Cerdedo e Soutomaior.
Figura. Nº de lumes e superficie queimada no 2012. Fonte: Consellería do Medio Rural

Distrito XIX - Caldas-O Salnés
Provincia de Pontevedra
Galicia

Número de
incendios
forestais
164
860
3.794

Superficie
total (ha)
95,4
1.456,0
15.598,2

Superficie
arborada
(ha)
50,0
748,6
5.038,7

Superfice
rasa (ha)
45,4
707,4
10.559,4

Estes datos corresponden ao informe denominado Balance provisional 2012. Datos de
prevención e defensa contra incendios forestais publicados pola Consellería de Medio Rural.
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Dentro dos danos bióticos destacar a presenza de especies invasoras como a segunda causa a
nivel mundial de perda de biodiversidade e que a súa incidencia no medio xa foi explicada no
punto de flora.
Tamén é siginificativa a incidencia do Gonipterus, que está presente na maioría das masas de
eucalipto (Eucaliptus globulus), aínda que en moitos casos non ten unha incidencia aguda.
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Fauna
Para a realización do estudo da fauna da zona afectada recorreuse ao Atlas de Vertebrados de
Galicia (Sociedade Galega de Historia Natural). En dito atlas distribúese toda a xeografía
galega mediante unha cuadricula de 10x10 Km. O listado que se adxunta corresponde o
territorio.
Valorarase a importancia dos animais presentes na Comarca indicando se estas especies
constitúen endemismos ou se atópanse incluídos nos seguintes catálogos das seguintes
normativas de protección:








Decreto 88/207, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies
ameazadas. Este catálogo clasifica as diferentes especies ameazadas en dous anexos:
anexo I especies en perigo de extinción e anexo II especies vulnerables. Este catálogo
foi modificado polo Decreto 167/2011, do 4 de agosto.
Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e daBiodiversidade que
deroga os anexos I, II, III, IV,V, e VI do Real Decreto 1997/1995 de Espazos Naturais.
Os anexos da lei son a transposición do Estado español da Directiva 92/43/CE relativa
á conservación de hábitats naturais e da flora e fauna silvestres e das directivas
79/409 e 91/409/CE sobrea conservación de aves silvestres. Establece con relación á
fauna os seguintes anexos:
Anexo II: especies animais e vexetais de interese comunitario para a súa conservación
é necesario designar zonas especiais de conservación.
Anexo IV: especies que serán obxecto de medidas de conservación especiais en canto
a seu hábitat, co fin de asegurar a súa supervivencia e a súa reproducción na súa área
de distribución.
Anexo V: especies vexetais e animais de interese comunitario que requiren unha
protección estricta.

Os mapas que se mostran a continuación indican o número de especies atopadas por cadro
de 10x10km. Pódese observar que o territorio da Comarca de Pontevedra situase nunha zona
de alta diversidade, respecto a herpetofauna.
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A diversidade dos réptiles depende da súa latitude, parece claro que son as preferencias
térmicas as que limitan a súa expansión. Dedúcese polo tanto que moitas horas de sol e
veráns cálidos favorecen a presenza de comunidades ricas en réptiles. A pluviosidade parece
afectarlles pouco mentres se cumpra a anterior condición, así encontramos boas
comunidades de réptiles na Comarca de Pontevedra.
No caso dos anfibios a latitude e a altitude non explica ben a súa diversidade en cambio a
proximidade á costa ten moita importancia. Estas zonas caracterízanse polo seu clima
oceánico, cunha pluviosidade grande, pouca amplitude térmica e brevidade no período de
seca estival.
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Figura. Diversidade de réptiles. Diversidade de Anfibios. Fonte: Atlas de vertebrados de
Galicia. Diversidade de reptiles e diversidade de anfibios

Anfibios
No territorio atopamos 12 especies de anfibios das 14 presentes en Galicia, o que representa
o 85,7% dos anfibios.Nove están incluídas no Catalogo Galego de Especies Ameazadas no
anexo II como especies vulnerables (II). Ademais catro especies encóntranse citadas na Lei
42/2007 Patrimonio Natural e da Biodiversidade no seu anexo II de “Especies animais e
vexetais de interese comunitario para a súa conservación é necesario designar zonas especiais
de conservación (II) e no seu anexo V: especies vexetais e animais de interese comunitario
que requiren unha protección estricta (v)
Existen na Comarca de Pontevedra cinco endemismos ibéricos que son: Triturus boscai,
Chioglasa lusitanica, Discoglossus galganei, Rana ibérica e Rana perezi.
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Á vista dos datos anteriores podemos determinar que a representación de anfibios na
Comarca de Pontevedra é ampla e relevante polo que citaranse os máis significativos:

Táboa. Catalogación de Anfibios. Fonte: Atlas de vertebrados de Galicia
Nome
Alytes obstetricans
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Bufo bufo
Bufo calamita
Chioglasa lusitanica

Biotopo

Catálogo galego de
especies ameazadas

MR/HR/B/C/M

Lei 42/2007
Patrimonio Natural e
da Biodiversidade
V

MR/HR/C/M
AC/HR/M
HR

II

II

Discoglossus
galganoi

MR/HR/B/C/M

II

V

Hyla arborea

HR/B/M

II

V

Rana iberica

HR

II

Rana perezi

HR

Salamandra
salamandra

HR/B

Triturus boscai
Triturus helveticus
Triturus marmoratus

V
II

MR/HR/B/C/M

II

MR/HR

II

MR/HR/B

II/V

Biotopo: Areais e cantís costeiros (AC); Marisma (MR);Humidais e ribeiras (HR); Bosque(B);
Cultivo e pradeiras (C) e Matogueiras (M)

Reptís
Existen na Comarca de Pontevedra 14 especies de réptiles dos 24 censadas en Galicia o que
supón un 58,3% do total autonómico.
Das catorce especies presentes na área, cinco están incluídas no Catalogo Galego deEspecies
Ameazadas no anexo II como de especies vulnerables e unha delas Chalcides bedriagai no
anexo I como especie en perigo de extinción.
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Unha das especies de réptiles encóntranse recollidas na Lei 42/2007 Patrimonio Natural e da
Biodiversidade no seu anexo II “Especies animais e vexetais de interese comunitarios para
cuxa conservación é necesario designar zonas especial de conservación.

Ademais a Lacerta schreiberi subsp. otero, o Podarcis bocagei e a Chalcides bedriagai son
considerados endemismos ibéricos.
Pódese polo tanto, determinar que a poboación de réptiles no territorio e moi abondosa e
representativa.

Táboa. Catalogación de Anfibios. Fonte: Atlas de vertebrados de Galicia

Anguis fragilis
Chalcides striatus

Biotopo

Catálogo galego de
especies ameazadas

HR/B/C/M

II

C

Chalcides bedriagai

AC/M

Coronella austriaca

HR/B/M

Coronella girondica

C/M

Elaphe scalaris

M

Lacerta lepida subsp.
otero

M

Lacerta schreiberi

HR/B/C/M

Malpolon
monspessulanus

C/M

I/II

II/V

HR/B/C/M

II

Natrix maura

AC/HR

II

Podarcis hispanica
Psammodromus
algirus

V

II

Natrix natrix

Podarcis bocagei

Lei 42/2007
Patrimonio Natural e
da Biodiversidade

V
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Nome

C/M
M

V

AC/B/M

Biotopo: Areais e cantís costeiros (AC); Marisma (MR);Humidais e ribeiras (HR); Bosque(B);
Cultivo e pradeiras (C) e Matogueiras (M)
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Peixes
Neste apartado referirémonos as especies piscícolas continentais máis comúns no territorio.
Das seis especies presentes na área, unha delas está incluídas no Catalogo Galego de Especies
Ameazadas no anexo II como de especies vulnerables. Varias das especies ictícolas citadas,
encóntranse recollidas na Lei 42/2007 Patrimonio Natural e da Biodiversidade no seu anexo II
“Especies animais e vexetais de interese comunitarios para cuxa conservación é necesario
designar zonas especial de conservación.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Táboa. Catalogación de peixes. Fonte:Plan Galego de Ordenación dos Recursos piscícolas e
Ecosistemas acuáticos e continentais.

Nome

Nome

Biotopo

Catálogo galego
de especies
ameazadas

Lei 42/2007
Patrimonio
Natural e da
Biodiversidade

Salmo trutta fario
Troita común
HR
Salmo trutta trutta
Reo
HR
Salmo salar
Salmón atlántico
HR
II
Chondostroma
Troita arco iris
HR
polylepis duriensis
Anguilla anguilla
anguía
HR
Petromyzon
lamprea
HR
II
marinus
Alosa alosa
sabalo
HR
II
Biotopo: Marisma (MR);Humidais e ribeiras (HR); Bosque(B); Cultivo e pradeiras (C) e
Matogueiras (M)

De todas as especies citadas facemos un alto no salmón pola súa importancia económica no
territorio. Hoxe en día, atópanse habitualmente exemplares no río Lérez e con menor
frecuencia no Verdugo. O salmón atlántico figura no anexo II “Especies animais e vexetais de
interese comunitarios para cuxa conservación é necesario designar zonas especial de
conservación da Lei 42/2007 Patrimonio Natural e da Biodiversidade como especie de
importancia europea, e figura como especie clave na designación de diversos Lugares de
Importancia Comunitaria (L.I.C.).
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Na actualidade, mellorouse o coñecemento do salmóns dos nosos ríos, do seu hábitat,
ecoloxía e xenética; puxéronse a punto centros ictioxénicos especializados no sue cultivo para
o reforzo das poboacións salvaxes. Paralelamente levouse a cabo una reorganización das súas
pesquerías, restrinxindo ata límites razoables a súa explotación –compatibilizando a pesca
recreativa coa conservación.

Aves
As aves veñen sendo recoñecidas como o principal grupo faunístico indicador da importancia
biolóxica dun espazo. Nos concellos do territorio atopamos que nidifican 64 especies, 11 é
probable que o fagan e 8 é posible segundo o Atlas de Vertebrados de Galicia.

Táboa. Catalogación de aves. Fonte: Atlas de vertebrados de Galicia
Nome
Acanthis cannabina
Accipiter gentilis

Biotopo

B/C
HR/B/C

Acrocephalus
scirpaceus

MR/HR/C

Actitis hypoleucos

AC/MR/HR

Aegithalos caudatus

HR/C

Anas platyrhynchos

HR

Alauda arvensis

HR/C/M
C/M

Alcedo atthis

MR/HR

Alcedo atthis

MR/HR

Alectoris rufa

C/M

Anthus trivialis

B/C

Athene noctua

C/M

Buteo buteo

Lei 42/2007
Patrimonio Natural e
da Biodiversidade

AC/MR/C/M

Accipiter nisus

Apus apus

Catálogo galego
de especies
ameazadas

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Das especies de cría confirmada destacamos Phalacrocorax aristotelis clasificada no Catálogo
galego de especies ameazadas como vulnerables. Varias das especies de aves encóntranse
recollidas na Lei 42/2007 de Patrimonio Natural e da Biodiversidade no seu Anexo IV: especies
que serán obxecto de medidas de conservación especiais en canto o seu hábitat, co fin de
asegurar a súa supervivencia e súa reproducción na súa área de distribución e no Anexo V:
especies vexetais e animais de interese comunitario que requiren unha protección estricta.

B/C/M

IV
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Caprimulgus
europaeus

B/M

Carduelis chloris

HR/C

Carduelis carduelis
Certhia brachydactyla
Cinclus cinclus
Cisticola juncidis

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Columba palumbus
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AC/MR/HR/C
HR/B
HR
MR/HR
B/C

Columba livia

AC/HR

Corvus corone

B/C/M

Corvus corax

B/C/M

Coturnix coturnix

C

Cuculus canorus

B/C

Delichon urbica

HR/C

Dendrocopos major

B

Emberiza calandra

C

Emberiza citrinella

B/C

Emberiza cia

C/M

Emberiza cirlus

HR/B/C

Erithacus rubecula

HR/B/C

Falco peregrinus

AC/MR/HR/C

Falco subbuteo

HR/B

Falco tinnunculus

AC/C/M

Fringilla coelebs

HR/B/C

Galerida cristata

MR/C

Gallinula chloropus

HR/B

Garrulus glandarius

B

Hippolais polyglotta

HR/B/C

IV

Hirundo rustica

MR/C

Lanius collurio

M

Lanius excubitor

C/M

Larus argentatus

AC/C/M

Lullula arborea

B/C/M

Motacilla flava
Motacilla cinerea

HR/B
MR/HR
HR

Motacilla alba

C

Oenanthe oenanthe

M

Oriolus oriolus
Otus scops
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major

HR/B/C
B/C
B
HR/B/C/M
B
HR/B/C/M

Passer domesticus

HR/B/C

Passer montanus

C

Phalacrocorax
aristotelis

AC

Phoenicurus ochruros

AC/HR/C

Phylloscopus collybita

HR/B/C

Pyrrhula pyrrhula

HR/B/C

Pica pica

B/C/M

Picus viridis

II

HR/B/C/M

Prunella modularis

C/M

Regulus ignocapillus

B/C/M

Saxícola torquata

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Luscinia megarhynchos

IV

C/M
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Serinus serinus

B/C

Sitta europaea

B

Stretopelia decaocto

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Streptopelia turtur

B/C
B/C/M

Strix aluco

B

Sturnus unicolor

C

Sylvia atricapilla

HR/B/C

Sylvia communis

C/M

Sylvia melanocephala

M

Sylvia undata

M

Tachybaptus ruficollis

HR

Troglodytes
troglodytes

B/C/M

Turdus merula

HR/B/C

Turdus philomelos
Tyto alba
Upupa epops

IV

B/M
B/C/M
C

Biotopo: Areais e cantís costeiros (AC); Marisma (MR);Humidais e ribeiras (HR); Bosque(B);
Cultivo e pradeiras (C) e Matogueiras (M)

Mamíferos
Das 60 especies de mamíferos que se atopan en Galicia, no territorio encóntranse un total de
37. Isto quere dicir que un 61.7% das especies de mamíferos de Galicia están presentes.
Tres deles considéranse vulnerable (Anexo II) no Catalogo Galego de Especies Ameazadas.
Destacamos o Galemys pyrenaicus, Sorex granarius por tratarse dun endemismo ibérico e na
Lei 42/2007 Patrimonio Natural e da Biodiversidade encóntranse incluído no Anexo V:
especies vexetais e animais de interese comunitario que requiren unha protección estricta.
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Táboa. Catalogación de mamíferos. Fonte: Atlas de vertebrados de Galicia

Apodemus sylvaticus
Arvicola sapidus
Barbastella barbastellus

Biotopo

HR/B

Eptesicus serotinus

B/C
B/C/M

Felys sylvestris

B/M

Canis lupus

B/M

Crocidura russula

B/C/M

Crocidura suaveolens

HR/B/C

Galemys pyrenaicus

HR/B
HR/B/M

Lutra lutra

HR

Martes foina

HR

Meles meles

B/C/M

Microtus agrestis

HR/C

Myotis daubentonii

HR/B

Mus musculus
Mustela erminea
Mustela nivalis

HR/B/C/M
HR
B/C/M

Neomys anomalus

HR/B/C

Oryctolagus cuniculus

B/C/M

Pipistrellus pipistrellus

II/V

C

Mustela putorius

Plecotus auritus

V

HR

B/C/M

Genetta genetta

II

HR/B/C/M

Eliomys quercinus

Erinaceus europaeus

Lei 42/2007
Patrimonio Natural
e da Biodiversidade
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Nome

Catálogo galego
de especies
ameazadas

B
B/C
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Pitymys lusitanicus

HR/C

Rattus norvegicus

HR/C

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Rattus rattus
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C

Rhinolophus hipposideros

B/C

II

Rhinolophus ferrumequinum

B/M

II

Sorex coronatus

HR/B/C/M

Sorex granarius

HR/B/C/M

Sciurus vulgaris

B

Sorex minutus

HR/B/C

Sus scrofa

B/M

Talpa occidentalis

B/C

Vulpes vulpes

Endémica

B/C/M

Biotopo: Areais e cantís costeiros (AC); Marisma (MR);Humidais e ribeiras (HR); Bosque(B);
Cultivo e pradeiras (C) e Matogueiras (M)

3.1.2. Espazos naturais
Espazos naturais protexidos

Formando parte desta rede temos no noso territorio oito espazos destacados coas categorías
de Parque Nacional e Zona de Especial Protección dos Valores naturais, que aglutina tamén os
espazos da Rede Natura 2000 que é a rede de espazos naturais protexidos a escala da Unión
Europea (Directiva 92/43/CEE do Consello, de 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos
hábitats naturais e da fauna e flora silvestres; Directiva hábitats). Formando parte desta Rede
Natura, temos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) e Zona de Especial Protección para as
Aves (Directiva 79/409/CEE,relativa a conservación das aves silvestres).
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.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Galicia ten unha superficie de 29.574 km2. No seu territorio teñen cabida unha grande
diversidade de medios naturais grazas á súa posición xeográfica e á súa orografía. Máis dun
12% deste territorio ten algunha figura de protección, constituíndo unha Rede Galega de
espazos naturais protexidos (Lei 9/2001, de Conservación da Natureza.).

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 GDR:
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Táboa das categorías dos Espazos Naturais Protexidos do territorio. Fonte: Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Espacio Natural
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Concello

Categoría

Rede
Natura
2000

Data de
aprobación

Superficie
total (ha)

1. Marítimo Terrestre
Illas Atlánticas de
Galicia

Vigo, Bueu, Ribeira, Vilagarcía de
Arousa

PNAC

ZEC e ZEPA

01/07/2002

2.831,31

2. Río Lérez

Campo Lameiro, Cotobade e
Pontevedra

ZEPN

ZEC

02/04/2004

149,45

3. Cabo Udra

Bueu e Cangas

ZEPN

ZEC

02/04/2004

623,36

4. Costa da Vela

Cangas

ZEPN

ZEC

02/04/2004

1.418,83

5. Serra do Cando

Cotobade, Cerdedo, Forcarei e A
Lama

ZEPN

ZEC

02/04/2004

3.925,33

6. Enseada de San
Simón

Moaña, Pontevedra, Redondela,
Soutomaior e Vilaboa

ZEPN

ZEC

02/04/2004

1.109,14

7. Complexo Ons-O
Grove

Bueu, Sanxenxo, O Grove, Meaño,
Ribadumia, Cambados, A Illa de
Arousa

ZEPN

ZEC

02/04/2004

7.506,75

8. Illa de Ons

Bueu

ZEPN

ZEPA

02/04/2004

924

Categoría: Parque Nacional (PNAC), Zona de especial protección dos valores naturais (ZEPVN). Rede Natura 2000: Zona de
especial protección das aves (ZEPA) e Zona Especial de Conservación (ZEC).

Todos estes espazos protexidos están repartidos entre oito dos doce concellos do territorio e
constitúen o 7,4% de todo o territorio do GDR 15. O concello con maior superficie de zonas
protexidas en termos absolutos é A Lama, 3.388,4 Ha., o que supón o 30,3% da súa superficie
total. A continuación destaca Cerdedo con 1.198,6 Ha., seguido por Cotobade, Bueu e Cangas.

Concellos

Espacio Natural

Superficie rural
concello(ha)

Superficie do
concello dentro
da R.N.2000 (ha)

%Superficie
Concello R. N.
2000

A Lama

Serra do Cando

11.168,1

3.388,4

30,3%

Bueu

Marítimo Terrestre
Illas Atlánticas de
Galicia, Cabo Udra,
Complexo Ons-O
Grove e Illa de Ons

3.053,0

581,5

19,0%

Cangas

Cabo Udra e Costa
da Vela

3.742,0

430,5

11,5%

Cotobade

Río Lérez e Serra do
Cando

13.458,0

597,9

4,4%

Cerdedo

Serra do Cando

7.977,0

1.198,6

Vilaboa

Enseada de San
Simòn

3.685,0

69,8

1,9%

Pontevedra

Río Lérez e Enseada
de San Simón

11.560,0

71,6

0,6%

Campo Lameiro

Río Lérez

6.374,0

18,8

0,3%

Moaña

Enseada de San
Simòn

3.505,0

1,2

0,0%

Táboa de territorio do GDR 15 con Espazos Protexidos.
Espazo

Hectáreas

Territorio do GDR 15

86.380,0

Espacio Natural

6.358,3

Porcentaxe protexida

15,0%

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Táboa de concellos do GDR15 con Espazos Protexidos. Fonte: Consellería de Medio
Ambiente Territorio e infraestruturas.

7,4%
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Parque Nacional Marítimo Terrestre Illas Atlánticas de Galicia
O Parque Nacional foi declarado como tal o 1 de xullo de 2002. Atópase localizado nas Rías
Baixas e ten unha superficie de 8.332,8 ha (1.194,8 ha terrestres e 7.138 ha mariñas). A súa
composición e características atopámolas na seguinte táboa:
Táboa de composición e características do Parque Nacional Marítimo Terrestre Illas
Atlánticas de Galicia.
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1.PARQUE NACIONAL MARÍTIMO TERRESTRE ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA

Toda a área pertence á rexión eurosiberiana, provincia atlántica-europea e subprovincia
cántabro-atlántica, e adscríbese ao sector galaico-portugués. O dominio climático é o oceánico
húmido con tendencia á aridez estival. Os arquipélagos oceánicos mostran unha notoria
escaseza de precipitacións ao comparalos coas zonas continentais próximas, rexistrando
medias anuais de 800-900 mm, e acusan unha importante seca estival. As temperaturas
medias sitúanse arredor dos 14 ºC, cunha amplitude térmica de 10 a 19 ºC.
Arquipélagos
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Provincia

Ría

Concello

Superficie Protexida (ha)

1.Illas Cíes

Pontevedra

Vigo

Vigo

433 Ha terrestres e 2.658
Ha mariñas

2. Illas Ons

Pontevedra

Pontevedra

Bueu

470 Ha terrestres e 2.171
Ha mariñas

3. Illa de Cortegada

Pontevedra

Arousa

Vilagarcía
de Arousa

4. Illa de Sálvora

A Coruña

Arousa

Ribeira

43,8 Ha terrestres.
248 Ha terrestres e 2.309
Ha mariñas

Hábitats terrestres de interese comunitario (incluídos no anexo I da Directiva 92/43/CEE)
-Vexetación anual sobre reboutallos mariños acumulados.
-Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas.
-Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areosas.
-Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae).
-Mato halófilo mediterráneo e termoatlántico (Sarcocornetea fruticosi).
-Dunas móbiles embrionarias.

-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 atlánticas 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
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-Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas).

-Arrecifes.
-Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda.
-Lagoas costeiras.
Flora
O inventario florístico do conxunto dos arquipélagos de carácter oceánico (Cíes, Ons e Sálvora)
inclúe 412 especies. No arquipélago de Cortegada, en condicións ecolóxicas moi diferentes,
foron recoñecidos provisionalmente 207 taxons, algúns deles non presentes nos outros
arquipélagos. A flora do Parque Nacional, de marcado compoñente mediterráneo, destaca
polo seu gran número de elementos endémicos de diverso grao, entre os que destacan os
endemismos ibéricos occidentais e noroccidentais, así como os taxons subendémicos de área
reducida. En Cíes, Ons e Sálvora coñécese a existencia de 55 taxons de distinto grao de
endemicidade, mentres que en Cortegada están presentes polo menos outros 14. Ademais,
moitas destas plantas son exclusivas ou case exclusivas de hábitats costeiros, como os
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acantilados mariños, os areais e as marismas, nalgúns casos constituíndo ecotipos propios de
ambientes salinos e ventosos. Moitos destes taxons manteñen representacións únicas ou moi
importantes no ámbito ibérico noroccidental.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Fauna
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No que respecta á fauna de invertebrados terrestres, inventariouse gran número de especies
protexidas por diferentes convenios internacionais. Así, entre as 51 especies de artrópodos
protexidos encóntranse 2 arácnidos, 7 odonatos, 2 ortópteros, 1 mántido, 2 neurópteros, 10
coleópteros, 1 díptero, 23 lepidópteros e 2 himenópteros. A fauna de vertebrados terrestres
comprende 5 especies de anfibios, 9 de réptiles, 124 de aves e 12 de mamíferos. Todos os
arquipélagos son de elevado interese para a herpetofauna española ou galega, e mostran un
forte compoñente mediterránea. A importancia avifaunística está claramente determinada
polas importantes poboacións de aves mariñas que usan todos os arquipélagos, ben como
zonas de cría, ben como pousadoiros ou áreas de alimentación durante o inverno ou os pasos
migratorios.
Medio mariño
O medio mariño é un dos valores fundamentais do parque nacional. A súa elevada
biodiversidade, representativa dunha gran parte dos fondos atlánticos galegos, é consecuencia
das especiais condicións oceanográficas, físico-químicas e xeomorfolóxicas, factores que
redundan nunha gran variedade de hábitats e, en consecuencia, de comunidades algais e
faunísticas.
Entre os vertebrados mariños documentouse a presenza de dúas especies de tartarugas, unha
de foca e polo menos sete cetáceos.

Zona de Especial Conservación Río Lérez
Táboa de composición e características da ZEC Río Lérez. Fonte: Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible.
ZEC RÍO LÉREZ
ZONA ZEC

O rio Lérez ten a súa nacente a
900 m de altitude na Serra do
Candán,
posuíndo
unha
lonxitude de 57 km, cunha conca
de 449,5 km3 e unha
sinuosidade de 1,48 e unha
pendente media de 1,57.
Morfolóxicamente está sentado
sobre bandas de quistos
micácicos penetrados por filóns
de seixos. A zona oeste entra en
zona de granitos de dúas micas
ou feldespáticas, e cerca da
desembocadura gneis glandular.
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.
Superficie

Altitude Media

Rexión Bioclimática

Concellos

149 Ha.

66 m.

Atlántica

Pontevedra, Campo Lameiro e
Cotobade

Estratexia de desenvolvemento local participativo

ES1140002

Hábitats
-Bosques de ribeira con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae e
Salicio.
-Bosques de carballos galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica.
-Uceiras oromediterráneas endémicas con toxos.
-Uceiras secas europeas.
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Flora
Existen boas representacións de comunidades ribeireñas coma o Senecio bayonensis-Alnetum
glutinosae, sendo un curso fluvial cun bo potencial piscícola.
Fauna
-Rapina cincenta (Circus pygargus)
-Cotovía (Lullula arborea)
-Avenoiteira cincenta (Caprimulgus europaeus)

Estratexia de desenvolvemento local participativo

-Falcón pelegrino (Falco peregrinus)
-Picanzo vermello (Lanius collurio)
-Alavanco real (Anas platyrhynchos)
-Azor (Accipiter gentilis)
-Moucho de orellas (Otus scops)
-Andoriña das barreiras (Riparia riparia)
-Fulepa amarela (Hippolais polyglotta)
-Morcego grande de ferradura (Rhinolophus ferrum-equinun)
-Morcego pequeno de ferradura (Rhinolophus hipposideros)
-Lontra (Lutra lutra)
-Morcego rateiro grande (Myotis myotis)
-Salamántiga galega (Chioglossa lusitanica)
-Lagarto das silvas ( Lacerta schereiberi)
-Salmón (Salmo salar)
-Libélula (Macromia splendis)
-Vacaloura (Lucanus cervus)
-Rana ibérica
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Zona de Especial Conservación Cabo Udra
Táboa de composición e características da ZEC Cabo Udra. Fonte: Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible.
ZEC CABO UDRA
ZONA ZEC

Tramo costeiro situado na
parte externa da pequena ría
de Aldán, no que alternan
pequenas áreas acantiladas e
rochedos graníticos de baixa
altura con pequenas calas e
praias areosas encaixadas, e
que inclúe importantes
matogueiras costeiras.
Área dun gran valor
paisaxístico, localizada nun
contornodensamente
poboado.
O espazo natural esténdese ao longo dunha fronte costeira duns 8 km de lonxitude, e inclúe
unha extensión de 443 ha de augas mariñas, o que representa un 71% da superficie total do
LIC.
A área pertence á rexión eurosiberiana, provincia atlántica-europea e subprovincia cántabroatlántica, e adscríbese ao sector galaico-portugués. Dominio climático oceánico húmido con
tendencia á aridez estival, cunha precipitación media anual de 877 mm, temperatura media de
13,8 ºC e ausencia total de xeadas.
Superficie

Altitude Media

Rexión
Bioclimática

Concellos

623,36 Ha.

48 m.

Atlántica

Bueu e Cangas

Estratexia de desenvolvemento local participativo

ES1140009

Hábitats
-Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas
-Uceiras secas europeas
-Uceiras secas atlánticas costeiras de Erica vagans
-Uceiras ortomediterráneas endémicas con toxo
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Fauna
-Píldora raiada (Arenaria interpres)
-Corvo mariño real (Phalacrocorax carbo)
-Papuxa montesa (Sylvia undata)
-Lagarto das silvas (Lacerta schreiberi)

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Zona de Especial Conservación Costa da Vela
Táboa de composición e características da ZEC Costa da Vela. Fonte: Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

ZEC COSTA DA VELA
ZONA ZEC
ES1140010
Tramo
costeiro
onde
converxe o litoral aberto,
constituído principalmente
por unha fronte case lineal
de abruptos acantilados
graníticos e esquistosos, e o
litoral da ría de Vigo,
principalmente areoso e
amparado pola pantalla
protectora das próximas illas
Cíes.
Inclúe pequenos cantís da
costa cubertos por toxeiras e
praias con sistema de dunas
fixas en bo estado de
conservación.
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A área pertence á rexión eurosiberiana, provincia atlántica-europea e subprovincia cántabroatlántica, e adscríbese ao sector galaico-portugués.
Dominio climático oceánico húmido con tendencia á aridez estival, cunha precipitación media
anual de 877 mm, temperatura media de 13,8 ºC e ausencia total de xeadas.

Superficie

Altitude Media

Rexión
Bioclimática

Concello

1.419 Ha.

48 m.

Atlántica

Cangas

Hábitats
-Vexetación anual sobre reboutallos mariños acumulados
-Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas
-Dunas móbiles embrionarias
-Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas)

-Dunas con céspedes do Malcomietalia
-Uceiras secas europeas
-Uceiras secas atlánticas costeiras de Erica vagans
-Uceiras oromediterráneas endémicas con toxo
-Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinion-Holoschoenion
-Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion
dillenii

Fauna
Píldora raiada (Arenaria interpres) Corvo mariño real (Phalacrocorax carbo)

Estratexia de desenvolvemento local participativo

-Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises)

Papuxa montesa (Sylvia undata)
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Zona de Especial Conservación Serra do Cando
Táboa de composición e características da Zona de Especial Protección dos Valores Naturais
Serra do Cando. Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

ZEC SERRA DO CANDO

Estratexia de desenvolvemento local participativo

ZONA ZEC ES1140014
Serra de mediana altitude
que conta con notables
extensións de matogueira
xunto
con
pequenas
carballeiras de Quercus robur
e ripisilva. Ten ademais
pequenas superficies de
turbeiras e torgueiras con
esfagno, Sphagnum pylaisii.
A área pertence á rexión
eurosiberiana,
provincia
atlántica-europea
e
subprovincia
cántabroatlántica, adscribíndose ao
sector galaico-portugués.
Superficie

Altitude Media

Rexión Bioclimática

Concello

5.458 Ha

712 m.

Atlántica

Cerdedo, Cotobade, Forcarei,
A Lama e Beariz

Hábitats
-Estanques temporais mediterráneos
-Uceiras húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica tetralix
-Uceiras secas europeas
-Uceiras oromediterráneas endémicas con toxo
-Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
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-Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica
Flora

-Narciso (Narcissus cyclamineus)
-Salgueiro (Salix salvifolia subsp. australis)
Fauna
-Pica papuda (Anthus campestris)
-Pica dos prados (Anthus pratensis)
-Pica das árbores (Anthus trivialis)
-Lagarteiro (Falco tinnunculus)

Zona de Especial Conservación Enseada de San Simón
Táboa de composición e características da Zona de Especial Protección dos Valores Naturais
Enseada de San Simón. Fonte: Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.
ZEC ENSEADA DE SAN SIMÓN
ZONA ZEC
ES1140016
Espacio
intermareal
dominado
por
superficies lamacentoareeiras cubertas por
praderías
de
algas
(seba).
Poboación
invernante de 3.500
anátidas e boa presenza
de limícolas durante os
pasos migratorios..
Cubeta de orixe tectónica que dá lugar a unha ampla enseada, duns 8 km de lonxitude e 3,6
km de anchura máxima, no fondo da ría de Vigo. A altura máxima do LIC é de 53 m, aínda que
a media non supera 1 mA área 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 de 1.600
mm, temperatura media de 14,4 ºC e ausencia casi total de xeadas.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

-Pedreiro cincento (Oenanthe oenanthe)
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Superficie

Altitude Media

Rexión
Bioclimática

Concello

2.218 Ha.

1 m.

Atlántica

Redondela, Soutomaior,
Vilaboa, Moaña e Pontevedra

Hábitats
-Chairas lamacentas ou areosas que non están cubertas de auga cando hai marea baixa.
-Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areosas.
-Pasteiros de Spartina (Spartinion maritimi).

Estratexia de desenvolvemento local participativo

-Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae).
-Uceiras secas europeas y bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae).
Fauna
-Pato asubión (Anas penelope)
-Alavanco real (Anas platyrhynchos)
-Garza real (Ardea cinerea)
-Parrulo chupón (Aythya ferina)
-Pilro curlibico (Calidris alpina)
-Garzota (Egretta garzetta)
-Agulla colipinta (Limosa lapponica)
-Corvo mariño real (Phalacrocorax carbo)
-Píllara cincenta (Pluvialis squatarola)
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Zona de Especial Conservación Complexo Ons-O Grove
Táboa de composición e características da ZEC Complexo Ons–O Grove. Fonte: Consellería
de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

ZONA ZEC
ES1140004

O espazo natural, situado a cabalo das rías de Arousa e de Pontevedra, está constituído por
catro sectores diferenciados entre os que cabe destacar como parte do nos territorio o
arquipélago de Ons que ocupa o sur do espazo natural, na ría de Pontevedra, e tamén engloba
unha ampla superficie de augas mariñas que se estende desde o contorno de punta Faxilda, en
terra firme, ata 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, e abarca desde os 0 ata os 128 m.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

ZEC COMPLEXO ONS-O GROVE

O espazo natural pertence á rexión eurosiberiana, provincia atlántica-europea e subprovincia
cántabro-atlántica, e adscríbese ao sector galaico-portugués. O seu dominio climático é
oceánico húmido con tendencia á aridez estival. A área continental presenta unha
precipitación media anual de 1.244 mm e unha temperatura media de 14,6 ºC, con ausencia
total de xeadas. En Ons a precipitación media anual acada os 877 mm e a temperatura media
os 14 ºC.
Superficie

Altitude Media

Rexión
Bioclimática

Concello

7.506,75

8m

Atlántica

Bueu, Sanxenxo, O Grove, Meaño,
Ribadumia, Cambados, A Illa de
Arousa

Hábitats
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-Bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña, pouco profunda.
-Esteiros.
-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 reboutallos mariños acumulados.
-Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas.
-Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areosas.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

-Pasteiros de Spartina (Spartinion).
-Pasteiros 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.
-Uceiras secas europeas.
-Uceiras secas costeiras 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)
Flora
-Cytisus insularis,
-Rumex rupestris,
-Linaria arenaria,
-Angelica pachycarpa,
-Armeria pubigera subsp. pubigera,
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-Calendula suffruticosa subsp. algarbiensis,
-Leucanthemum merinoi e

-Sileneuniflora
-Zostena noltii
Fauna
-cabaliños de mar (Hippocampus ramulosus e Hippocampus hippocampus)
-agulla (Syngnathus abaster)
-esgonzo ibérico (Chalcides bedriagai)
-lagartas (Podarcis bocagei e Podarcis hispanica)
-tartarugas mariñas (Caretta caretta)

-corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis)
-corvo mariño grande (Phalacrocorax carbo)
-furabuchos balear (Puffinus mauretanicus)
-toniña ou marsopa (Phocoena phocoena)
-golfiño común (Delphinus delphis)
-arroaz (Tursiops truncatus)

Estratexia de desenvolvemento local participativo

-gaivota patiamarela (Larus michahellis)
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Zona de Especial Protección de Aves Illa de Ons
Táboa de composición e características da ZEPA Illa de Ons. Fonte: Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible.
ZEPA ILLA DE ONS

Estratexia de desenvolvemento local participativo

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). A ZEPA inclúe máis de
500 ha de augas mariñas.
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 de 877 mm, temperatura media de 14 ºC e ausencia total de
xeadas. O rango altitudinal é de 0-128 m s.n.m (Ons) e 0-68 m s.n.m. (Onza).
A área correspóndese totalmente coa IBA 002 Illas Ons, incluída no inventario
de SEO/BirdLife (1998).

ZEPA
ES0000254

Superficie

Altitude Media

Rexión Bioclimática

Concello

924 ha.

60m

Atlántica

Bueu

Hábitats
-Vexetación anual sobre reboutallos 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.
-Uceiras secas europeas.
-Uceiras secas atlánticas costeiras de Erica vagans.
Fauna
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-gaivota patiamarela, Larus michahellis
-corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis)

-gaivota escura (Larus fuscus)
-arao (Uria aalge)
-corvo mariño grande (Phalacrocorax carbo)
-furabuchos balear (Puffinus mauretanicus)
-mascatos, palleiras, carráns
-falcón peregrino (Falco peregrinus)
-pomba das rochas (Columba livia,
-andoriñón real (Apus melba)

-gralla pequena (Corvus monedula)

Estratexia de desenvolvemento local participativo

-choia (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
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Hábitats de interese comunitario
Entre os nove tipos de hábitats recollidos na Directiva Hábitats 92/43/CEE, e na súa
trasposición no anexo I: Tipos de hábitats de interese comunitario cuia conservación require
da designación de zonas de especial conservación da Lei 42/2007, do Patrimonio Natural e da
Biodiversidade, no territorio teñen presenza sete, e a súa descrición mencionase de seguido:

Táboa. Tipos de hábitas naturais de interese comunitario cuxa conservación require a
designación de zonas de especial conservación Fonte: Elaboración propia

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Hábitats costeiros e vexetacións halofíticas
CÓDIGO

HÁBITAT (*hábitat prioritario)

UBICACIÓN

1110

Bancos
de
area
cubertos
permanentemente por auga mariña,
pouco profunda.

PNAC; LICComplexo Ons- O Grove

1130

Estuarios

LICCabo Udra; LICEnseada de San
Simón; LICComplexo Ons-O Grove

1140

Chairas lamacentas ou areosas que
non están cubertas de auga cando
hai marea baixa.

LICEnseada de San Simón; LIC Complexo
Ons-O Grove

1150

*Lagoas costeiras.

PNAC; LICComplexo Ons-O Grove

1160

Grandes calas
profundas

1170

Arrecifes.

PNAC

1210

Vexetación anual sobre reboutallos
mariños acumulados.

PNAC; LICCosta da Vela; LICIlla de Ons;
LICComplexo Ons- O Grove

1230

Cantís con vexetación das costas
atlánticas e bálticas.

PNAC; LICCabo Udra; LICCosta da Vela;
LICIlla de Ons; LICComplexo Ons-O
Grove

1310

Vexetación anual pioneira con
Salicornia e outras especies de zonas
lamacentas ou areosas.

PNAC; LICComplexo Ons- O Grove

1320

Pasteiros de Spartina (Spartinion
maritimi)

LICEnseada de San Simón; LICComplexo
Ons- O Grove

1330

Pasteiros salinos atlánticos (GlaucoPuccinellietalia maritimae).

PNAC; LICEnseada de San Simón; LIC
Complexo Ons-O Grove
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e

baías

pouco

LICComplexo Ons- O Grove

1420

Mato halófilo
termoatlántico
fruticosi).

2110

Dunas móbiles embrionarias.

PNAC; LICCosta da Vela; LICIlla de Ons;
LICComplexo Ons- O Grove

2120

Dunas móbiles de litoral con
Ammophila
arenaria
(dunas
brancas).

PNAC; LICCosta da Vela; LICIlla de Ons;
LICComplexo Ons-O Grove

2130

*Dunas
costeiras
fixas
con
vexetación herbácea (dunas grises):
dunas
grises
termoatlánticas
(Crucianellion maritimae).

PNAC; LICCosta da Vela; LICIlla de Ons;
LICComplexo Ons- O Grove

2230

Dunas
con
Malcomietalia.

PNAC; LICCosta da Vela; LICIlla de Ons;
LICComplexo Ons- O Grove

2260

Dunas con vexetación esclerófila do
Cisto-Lavanduletalia.

céspedes

do

PNAC; LICComplexo Ons- O Grove

PNAC

Dunas marítimas e continentais
CÓDIGO

HÁBITAT (*hábitat prioritario)

UBICACIÓN

1420

Mato halófilo
termoatlántico
fruticosi).

PNAC; LICComplexo Ons- O Grove

2110

Dunas móbiles embrionarias.

PNAC; LICCosta da Vela; LICIlla de Ons;
LICComplexo Ons-O Grove

2120

Dunas móbiles de litoral con
Ammophila
arenaria
(dunas
brancas).

PNAC; LICCosta da Vela; LICIlla de Ons;
LICComplexo Ons- O Grove

2130

*Dunas
costeiras
fixas
con
vexetación herbácea (dunas grises):
dunas
grises
termoatlánticas
(Crucianellion maritimae).

PNAC; LICCosta da Vela; LICIlla de Ons;
LIC Complexo Ons-O Grove

2230

Dunas
con
Malcomietalia.

PNAC; LICCosta da Vela; LICIlla de Ons;
LICComplexo Ons- O Grove

2260

Dunas con vexetación esclerófila do
Cisto-Lavanduletalia.

mediterráneo e
(Sarcocornetea

céspedes

do

PNAC

Estratexia de desenvolvemento local participativo

mediterráneo e
(Sarcocornetea
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Hábitats de auga doce
CÓDIGO

HÁBITAT (*hábitat prioritario)

3150

Lagos eutróficos naturais
vexetación Magnopotamion
Hydrocharition

3170

*Pozas temporais mediterráneas

UBICACIÓN
con
ou

LIC Complexo Ons- O Grove
LIC Serra do Cando

Uceiras e matorrais de zona templada

Estratexia de desenvolvemento local participativo

CÓDIGO

HÁBITAT (*hábitat prioritario)

UBICACIÓN

*Uceiras húmidas atlánticas
meridionais de Erica cillaris e Erica
tetralix

LIC SERRA DO CANDO

4030

Uceiras secas europeas.

PNAC; LICRío Lérez; LICCabo Udra;
LICCosta da Vela; LIC Serra do Cando;
LICEnseada de San Simón; LICIlla de Ons;
LICComplexo Ons- O Grove

4040

*Uceiras secas atlánticas costeiras de
Erica vagans.

PNAC; LICCabo Udra; LICCosta da Vela;
LICIlla de Ons; LICComplexo Ons-O
Grove

4090

Uceiras oromediterráneas
endémicas con toxo

LICRío Lérez; LICCabo Udra; LICCosta da
Vela; LIC Serra do Cando

4020

Formacións herbosas naturais e seminaturais
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CÓDIGO

HÁBITAT (*hábitat prioritario)

UBICACIÓN

6420

Prados húmidos mediterráneos de
herbas
altas
do
MolinioHoloschoenion

LIC Costa da Vela; LIC Complexo Ons-O
Grove

Hábitats rochosos e covas
CÓDIGO

HÁBITAT (*hábitat prioritario)

UBICACIÓN

8230

Rochedos silíceos con vexetación
pioneira do Sedo-Scleranthion ou do
Sedo albi-Veronicion dillenii.

PNAC; LIC Serra do Cando

CÓDIGO

HÁBITAT (*hábitat prioritario)

UBICACIÓN

9230

Carballeiras galaico-portuguesas con
Quercus robur e Quercus pyrenaica.

PNAC; LIC Río Lérez; LIC Serra do Cando

91E0

*Bosques aluviais de Alnus glutinosa
e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae).

PNAC; LIC Río Lérez; LIC Serra do Cando;
LICEnseada de San Simón; LIC Complexo
Ons-O Grove

Humidais
A comunicación da Comisión (XI/721/94) ó Consello e ó Parlamento Europeo referente a “Uso
prudente e conservación dos humidais” considera que os mesmos representan un dos
hábitats máis importantes, máis ameazados e máis comúns en todos os países da Unión
Europea.
Galicia conta cun Inventario de humidais de Galicia que inclúe máis de 1.000 lugares
repartidos de forma maioritaria entre os sectores litorais, as depresións sedimentarias
interiores e as áreas de montaña sublitorais e centrais. O resto do territorio galego, e en
concreto as áreas montañosas orientais e meridionais, presentan unha menor proporción de
ecosistemas húmidos, que adoitan estar confinados en áreas con características morfolóxicas
favorables ó mantemento das achegas de auga.
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Bosques

O litoral da provincia da Coruña concentra, en consonancia coa súa maior lonxitude, o maior
número de humidais mariños e costeiros (o 70% dos humidais costeiros galegos), seguida de
Pontevedra (22%) e finalmente Lugo (8%). En Pontevedra e A Coruña encóntranse todos os
tipos de humidais mariños e costeiros incluídos en Ramsar, salvo aqueles propios de áreas
subtropicais e mediterráneas (pantanos de nipa e arrecifes de coral). En Pontevedra
establécense importantes sistemas mariños e estuarinos en torno ás Rías Baixas, como os
estuarios do Umia e do Ulla, ós que habería que unir o impresionante estuario do Miño,
marcando a fronteira con Portugal.
Na Galicia interior, as cuncas sedimentarias e os fondos dos grandes vales atlánticos albergan
unha importante representación de humidais turfófilos, higrófilos, fluviais e lacustres. En todo
o territorio de estudo localízanse 37 dos 237 humidais recollidos no Inventario de Humidais de
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Galicia da Consellería de Medio Ambiente na provincia de Pontevedra. No seguinte mapa
aparece a súa localización:

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Figura. Localización dos humidais no territorio. Fonte: Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible
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1140012

Xunqueira de Alba

48,13

529288

4699633

PO

1140013

Charca da Xunqueira de
Alba

0,60

529312

4699516

PO

1140014

Xunqueira do Lérez

13,11

530175

4698927

PO

1140017

Encoro de Pontillón de
Castro

18,30

531628

4705661

PO

1140018

Encoro de Eiras

121,10

542190

4688303

PC

1140020

Charca do Burgo

1,24

529379

4699157

PO

1140060

Ensenada de San Simón

2037,14

530075

4685671

VL-PO-MO

1140069

Lagoa dos Nenos

8,01

507997

4674678

BU

1140071

Ensenada de Campelo

66,42

525093

4698281

POI

1140072

Ría de Pontevedra

197,47

526696

4696388

PO-POI

1140081

A Lagoa

1,71

549007

4700002

AL

1140082

Cha da Ferradura

3,26

548916

4700444

AL

1140083

Campo Xuncal

3,13

549665

4701998

CO-AL

1140084

Cruz do Seixo

1,07

550714

4702921

CO-AL

1140103

Lago de Castiñeiras

0,95

526945

4690307

MA-VL

1140104

Brañas de Castiñeira

1,26

526680

4689846

MA-VL

1140105

Brañas de Corno Pineda

2,54

525058

4687100

MA

1140106

Brañas de Monte Sobreira

5,86

524561

4686543

VL

1140107

Veigas de Cabo Udra

0,07

513899

4687381

BU

1140108

Veigas de Cabo Home

0,10

511556

4680060

CN

1140109

Vilariño

0,74

514983

4680260

CN

1140110

Limens

1,51

515262

4678889

CN

1140158

Fervenza do Oitavén

0,09

549450

4692550

AL

1140161

Fervenza do Barosa

0,09

530500

4711690

BR

1140208

Lagoa da Congorza

2,60

517226

4677667

CN

1140220

Brea do Carro - 2

2,04

552704

4695040

AL
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Figura. Relación dos humidais no territorio. Fonte: Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible.
Superficie(
Cód. IHG
Nombre del humedal
UTM X
UTM Y
Concello
Ha)
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1140221

As Landras

4,17

553714

4696831

AL

1140222

O Campo

1,18

552860

4696106

AL

1140223

As Puntillas

6,78

554453

4697079

AL

1140225

Brea do Carro - 1

3,44

553016

4695117

AL

1140226

Entre os Cotos - 2

0,66

552111

4694439

AL

1140230

Chan de Vidual

1,38

554442

4692627

AL

1140231

Costa de Uxía

1,69

551841

4695362

AL

1140232

Campelo de Abaixo

1,98

552603

4693785

AL

1140233

Entre os Cotos - 1

0,41

551775

4694684

AL

1140234

Coto da Portela

1,77

554030

4693721

AL

1140235

Chan do Valdohome

13,36

555999

4691534

AL

Cod IGH: código do Inventario de Humidais de Galicia. Conc.: concellos de A Lama (AL), Barro (BR), Bueu (BU), Cangas (CN),
Cotobade (CB), Marín (MA), Moaña (MO), Poio (POI), Ponte Caldelas (PC), Pontevedra (PO) e Vilaboa (VL).

Os humidais son ecosistemas de capital importancia, non só porque agora escasean e están
ameazados, senón porque realizan funcións básicas, proporcionan recursos para moitos
intereses e axentes como apoio a actividades humanas e constitúen un valioso patrimonio
cultural e natural. Reflexo disto é que os humidais son o único grande ecosistema obxecto dun
tratado internacional, o Convenio de Ramsar. Con todo isto e coa cantidade de humidais
presentes no territorio son un potencial a ter en conta cara a súa xestión e protección.

3.1.3. Estrutura sociodemográfica
Poboación e territorio
Neste capítulo descríbense os trazos xerais da poboación do GDR 15, que alcanza as 130.851
persoas. Unha das características destacables é a súa concentración nos concellos costeiros,
dado que os concellos do interior representan só o 15,3% da poboación total malia a ter case
o 60% do territorio.

Táboa. Evolución da poboación total 2005-2015. Fonte: Padrón Municipal de Habitantes.
IGE
2005
Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
Zona Interior
Zona Litoral
GDR 15
Pontevedra
Galicia

12.528
24.849
26.103
18.415
3.408
2.166
4.658
3.026
14.889
6.515
79.372
5.947
2.333
5.956
22.106
188.059
210.165
938.311
2.762.198

2015
12.251
26.520
25.084
19.492
3.726
1.931
4.332
2.670
16.842
5.540
82.539
6.059
1.828
7.317
20.027
196.104
216.131
947.374
2.732.347

2005-2015
-2,2%
6,7%
-3,9%
5,8%
9,3%
-10,8%
-7,0%
-11,8%
13,1%
-15,0%
4,0%
1,9%
-21,6%
22,9%
-9,4%
4,3%
2,8%
1,0%
-1,1%

A suma da poboación dos concellos que conforman o GDR15, incluídas as áreas urbanas, é de
216.131 habitantes en 2015, presentando unha dinámica de crecemento da poboación
superior á da provincia e, sobre todo, á do conxunto de Galicia. Este dinamismo demográfico
está localizado nos concellos costeiros, nos que se presenta un crecemento do 4,3% entre
2005 e 2015. Pola contra, a área interior sofre unha caída da poboación: baixou un 9,4% neses
dez anos.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Outra das características salientables é o certo dinamismo poboacional do GDR, cun
crecemento global do 1,2% nunha década, pero que esconde unha clara diferenza entre unha
costa que medra e un interior que decrece notablemente.
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Táboa. Evolución da poboación rural (sen núcleo urbano de Pontevedra, Marín e Cangas)
2005-2015. Fonte: Padrón Municipal de Habitantes. IGE
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2005
Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
Zona Interior
Zona Litoral
GDR15
Pontevedra
Galicia

12.528
18.228
9.233
18.415
3.408
2.166
4.658
3.026
14.889
6.515
22.056
5.947
2.333
5.956
22.106
107.252
129.358
938.311
2.762.198

2015
12.251
19.637
8.726
19.492
3.726
1.931
4.332
2.670
16.842
5.540
20.500
6.059
1.828
7.317
20.027
110.824
130.851
947.374
2.732.347

2005-2015
-2,2%
7,7%
-5,5%
5,8%
9,3%
-10,8%
-7,0%
-11,8%
13,1%
-15,0%
-7,1%
1,9%
-21,6%
22,9%
-9,4%
3,3%
1,2%
1,0%
-1,1%

A dinámica de poboación no conxunto dos concellos é positiva, experimentando un
crecemento do 2,8% nos anos que van de 2005 a 2015. Pero este crecemento é notablemente
inferior no territorio de referencia da Estratexia, no que se exclúen os núcleos urbanos de
Pontevedra, Marín e Cangas. Neste caso, o crecemento da poboación é do 1,2%, pasando de
129.358 a 130.851habitantes entre 2005 e 2015.
Excluídos os núcleos urbanos, a área litoral experimentou un crecemento da poboación do
3,3%, polo que segue a mostrarse unha gran diferenza entre o dinamismo costeiro e a caída
da poboación nos concellos do interior. Tamén é notable o peso da poboación litoral sobre o
conxunto, xa que suman 110.824 habitantes sobre os 130.851 que son a poboación de
referencia do GDR15. Os concellos do interior suman algo máis de vinte mil persoas, cun peso
do 15,3% sobre o total de habitantes.
O crecemento na área do GDR15 supera en dúas décimas o crecemento da poboación en toda
a provincia de Pontevedra e tamén é superior ao rexistrado para Galicia no mesmo período,
que expresa unha diminución da poboación: - 1,1%.
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Nunha análise comparativa entre concellos, o que mostra máis crecemento é Soutomaior, cun
22,9% entre 2005 e 2015. Séguenlle Poio, Barro, Cangas e Moaña, con 13,1%, 9,3%, 7,7% e
5,8% respectivamente. Chama a atención que o crecemento da área rural de Cangas foi
superior ao da súa área urbana.
No que respecta aos concellos con maior caída da poboación, destaca Cerdedo, que pasa de
2.333 a 1.828 habitantes entre 2005 e 2015, cunha caída do 21,6%. Ponte Caldelas perde un
15%, A Lama un 11,8%, Campo Lameiro un 10,8%, a área rural de Pontevedra perde un 7,1%

da súa poboación e Cotobade un 7%. Destaca, na comparativa entre as dúas táboas, que a
dinámica do concello de Pontevedra no seu conxunto é positiva, cun crecemento do 4%,
mentres que a súa área rural, que é a destinataria do GDR15, experimentou unha caída do
7,1%, pasando de algo máis de vintedous mil habitantes a 20.500 entre 2005 e 2015.

Gráfico. Evolución da poboación rural entre 2005 e 2015. Fonte: Padrón Municipal de
Habitantes. IGE
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A poboación do GDR15 presenta un dinamismo equiparable ao do conxunto da provincia de
Pontevedra, mesmo algo superior. A cifra de crecemento global da poboación do GDR15
esconde unha clara diferenza entre a zona litoral, con maior peso e maior dinamismo, e a
zona interior, con menor peso da poboación e cunha progresiva perda de efectivos.
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100.000

O GDR 15 comprende un área de 863,8 quilómetros cadrados, cunha densidade de poboación
de 151,5 habitantes por quilómetro cadrado. Esta densidade de poboación é inferior á do
conxunto da provincia de Pontevedra, que ascende a 211 habitantes por quilómetro cadrado
e superior á de Galicia que é de 92,4 habitantes por quilómetro cadrado.
Pero este dato global volve esconder unha gran polarización entre a zona litoral, con maior
densidade, e a zona interior, cunha densidade de poboación moi por debaixo da galega. No
litoral hai 317,5 habitantes por Km2, por enriba da densidade na provincia, mentres nos
concellos do interior non chega aos corenta.
Excluídos os núcleos urbanos de Pontevedra, Cangas e Marín, os concellos con maior
densidade son Moaña, Cangas e Poio, con entre catrocentos noventa e cincocentos sesenta
habitantes por quilómetro cadrado. Séguenlle Bueu, Soutomaior e Marín con densidades moi
superiores á rexistrada para a provincia.
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Táboa. Poboación rural, territorio rural en Km2 e densidade de poboación nos espazos
rurais, 2015. Fonte: Padrón Municipal de Habitantes. IGE
Territorio rural Km2
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Poboación rural
Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
Zona Interior
Zona Litoral
GDR 15
Pontevedra
Galicia

12.251
19.637
8.726
19.492
3.726
1.931
4.332
2.670
16.842
5.540
20.500
6.059
1.828
7.317
20.027
110.824
130.851
947.374
2.732.347

30,8
37,5
35,4
35,1
37,6
63,8
134,7
111,8
33,9
87,0
114,5
36,9
79,8
25,0
514,7
349,1
863,8
4.494,6
29574,8

Densidade de
poboación
397,8
523,7
246,5
555,3
99,1
30,3
32,2
23,9
496,8
63,7
179,0
164,2
22,9
292,7
38,9
317,5
151,5
211,0
92,4

Doutro lado, destaca a baixa densidade de poboación nos concellos de Cerdedo, A Lama,
Campo Lameiro e Cotobade, con valores entre 22 e 33 habitantes por Km2. Ponte Caldelas,
con 63,7, tamén se sitúa por debaixo da densidade de poboación para Galicia.
Se nos centramos no tamaño do territorio, os concellos de Cotobade, Pontevedra (área rural)
e A Lama son os que teñen maior superficie, representando entre os tres o 41% do territorio
total do GDR 15. Se lles sumamos Ponte Caldelas e Cerdedo, que son os seguintes en
extensión, acadamos o 61% do total. Os nove concellos restantes (excluídos núcleos urbanos
de Cangas e Marín) teñen unha superficie de entre 25 e 38Km2cada un.

Táboa. Poboación, territorio, densidade e evolución da poboación 2005-2015 das parroquias
do concello de Barro. Fonte: Nomenclator. IGE
Parroquia
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Agudelo (San Martiño)
Barro (San Breixo)
Curro (Santa María)
Perdecanai (Santa María)
Portela (San Mamede)
Valiñas (Santo André)
Concello Barro

Km2
4,54
4,94
7,04
9,10
8,07
3,90
37,59

Poboación 2015

Densidade 2015

453
611
769
1.047
632
214
3.726

99,7
123,6
109,2
115,1
78,3
54,9
99,1

Evolución 20052015
-2,8%
-6,9%
4,2%
57,7%
-5,1%
-1,8%
9,3%

Aproximámonos agora aos datos por parroquias en cada un dos concellos. Imos presentar
primeiro os datos dos concellos do interior, para continuar cos datos dos concellos costeiros.
O concello de Barro é interior e ten unha extensión de 37,59 Km2 e 3.726 habitantes,
distribuídos en seis parroquias. A parroquia de Perdecanai é a que presenta os valores máis
altos, tanto en superficie, como en poboación e, sobre todo, en crecemento da mesma. Entre
2005 e 2015 a poboación desta parroquia acadou un crecemento do 57,7%, superando os
1.000 habitantes.

A parroquia que lle segue en peso da poboación é Curro, con 769 habitantes e un crecemento
do 4,2% na década de 2005 a 2015. O resto das parroquias presentan unha caída da
poboación para ese intervalo de tempo, sendo a parroquia de Barro a que máis decrece,
cunha perda de poboación do 6,9%.
O conxunto do concello presenta unha baixa densidade de poboaciónpropia dunha área rural
(99,1 habitantes/Km2). A parroquia con maior densidade é a de Barro (123,6 habitantes/Km2)
e a que menor densidade presenta é Valiñas (54,9 habitantes/Km2), seguida de Portela (78,3
habitantes/Km2).

Táboa. Poboación, territorio, densidade e evolución da poboación 2005-2015 das parroquias
do concello de Campo Lameiro. Fonte: Nomenclator. IGE
Parroquia
O Campo (San Miguel)
O Couso (San Cristovo)
Fragas (Santa Mariña)
Montes (San Isidro)
Morillas (Santiago)
Moimenta (Santa María)
Concello Campo Lameiro

Km2
11,90
10,27
13,33
10,89
7,45
9,90
63,74

Poboación 2015

Densidade 2015

671
221
588
143
49
259
1.931

56,4
21,5
44,1
13,1
6,6
26,2
30,3

Evolución 20052015
-5,6%
-18,8%
-10,2%
-22,7%
0,0%
-11,9%
-10,8%
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Barro é hoxe un concello máis poboado e con maior densidade de poboación que a que
presentaba cando se elaborou a anterior Estratexia de desenvolvemento rural 2017-2013,
principalmente polo efecto que tivo o gran crecemento da parroquia de Perdecanai.

Campo Lameiro é un concello interior cunha extensión territorial e 63,74 Km2, repartidos en
seis parroquias. Todas as parroquias perderon poboación entre 2005 e 2015, salvo Morillas,
que mantivo os seus 49 habitantes. A excepción desta última, as parroquias que máis
porcentaxe de poboación perderon son as que xa partían dun menor número de habitantes,
nomeadamente Montes e O Couso.
A parroquia con maior densidade de poboación é O Campo, que non alcanza os sesenta
habitantes por quilómetro cadrado. Xunto con Fragas son as dúas parroquias máis poboadas,
pero se sitúan por debaixo dos setecentos habitantes.
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A dinámica da poboación mostra un declive demográfico, que se combina cunha baixa
densidade en todas as parroquias, que significa polo tanto unha alta dispersión da poboación
no territorio.
Táboa. Poboación, territorio, densidade e evolución da poboación 2005-2015 das parroquias
do concello de Cerdedo. Fonte: Nomenclator. IGE
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Parroquia
Castro (Santa Baia)
Cerdedo (San Xoán)
Figueiroa (San Martiño)
Folgoso (Santa María)
Parada (San Pedro)
Pedre (Santo Estevo)
Quireza (San Tomé)
Tomonde (Santa María)
Concello Cerdedo

Km2
8,30
26,58
9,37
4,69
2,94
5,23
16,18
6,48
79,77

Poboación
2015
126
668
157
144
44
162
360
167
1.828

Densidade
2015
15,2
25,1
16,8
30,7
15,0
31,0
22,2
25,8
22,9

Evolución
2005-2015
-30,8%
-16,8%
-43,7%
-13,3%
-38,9%
-16,5%
-14,5%
-22,7%
-21,6%

Cerdedo é un concello interior cunha poboación total de 1.828 habitantes e un total de 8
parroquias, todas elas cunha densidade de poboación inferior aos trinta e dous habitantes por
quilómetro cadrado. Ten un importante peso no GDR 15 en canto á súa extensión territorial,
pero acusa un gran declive demográfico e unha importante dispersión da súa poboación.
Todas as parroquias experimentaron unha caída da poboación entre 2005 e 2015, con valores
que van desde o 43,7% de perda de habitantes en Figueiroa ou o 38,9% en Parada, ata o
13,3% en Folgoso.
Presenta uns trazos demográficos propios da Galicia rural interior, nos que se combina o
despoboamento e a dispersión, o que formula importantes retos desde o punto de vista do
desenvolvemento económico e da inclusión social.
Cotobade é o concello de maior extensión do GDR 15, con 134,58 quilómetros cadrados,
segundo o Nomenclator do IGE. En 2015 ten 4.332 habitantes, distribuídos ao longo de 13
parroquias, todas elas cunha baixa densidade de poboación. En especial, as parroquias de
Caroi, Corredoira, Loureiro e Sacos teñen unha densidade igual ou inferior aos 16 habitantes
por Km2.
A que presenta maior densidade é Almofrei (que tamén é a de menor extensión, con 2,28
Km2), seguida de Tenorio, que é con diferenza a parroquia máis poboada, con 1.168
habitantes e unha densidade de 75,8 habitantes por quilómetro cadrado.
A dinámica demográfica é de declive en case todas as parroquias, con valores especialmente
altos en Corredoira, que perde o 23,5% da súa poboación entre 2005 e 2015, e Aguasantas
que perde un 22,9%, ou Caroi, cunha perda do 18,5%.
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Parroquia

Km2

Aguasantas (Santa María)
Almofrei (San Lourenzo)
Borela (San Martiño)
Carballedo (San Miguel)
Caroi (Santiago)
Corredoira (San Gregorio)
Loureiro (Santiago)
Rebordelo (San Martiño)
San Xurxo de Sacos (San Xurxo)
Sacos (Santa María)
Tenorio (San Pedro)
Valongo (Santo André)
Viascón (Santiago)
Concello Cotobade

11,99
2,28
15,15
10,38
13,06
8,77
9,93
6,71
12,36
15,21
15,41
4,65
8,68
134,58

Poboación
2015
289
257
393
333
132
127
151
145
519
244
1.168
116
458
4.332

Densidade
2015
24,1
112,6
25,9
32,1
10,1
14,5
15,2
21,6
42,0
16,0
75,8
24,9
52,7
32,2

Evolución
2005-2015
-22,9%
-10,8%
1,0%
0,3%
-18,5%
-23,5%
-15,6%
-13,2%
-15,6%
-13,2%
0,6%
-15,3%
12,8%
-7,0%

Non hai ningunha parroquia que compense esta perda: Borela, Carballedo e Tenorio
incrementan a poboación de forma moi discreta, con valores que non superan o 1%. Deste
xeito, o conxunto do municipio perdeu o 7% da súa poboación entre 2005 e 2015. Coma
noutros concellos do interior que forman parte deste GDR, Cotobade presenta un declive
demográfico e unha alta dispersión da poboación.

Táboa. Poboación, territorio, densidade e evolución da poboación 2005-2015 das parroquias
do concello de A Lama.
Parroquia
Antas (Santiago)
A Barcia do Seixo (Santa Ana)
Verducido (San Martiño)
Covelo (San Sebastián)
Escuadra (San Lourenzo)
Gaxate (San Pedro)
Xende (San Paulo)
Xesta (San Bartolomeu)
A Lama (San Salvador)
Seixido (San Bartolomeu)
Concello A Lama

Km2
7,36
15,31
7,68
15,68
5,30
4,11
4,40
28,78
7,72
15,33
111,68

Poboación
2015
251
261
202
215
181
176
108
314
621
341
2.670

Densidade
2015
34,1
17,1
26,3
13,7
34,2
42,9
24,5
10,9
80,4
22,2
23,9

Evolución
2005-2015
-14,6%
-13,0%
-14,4%
-27,6%
-0,5%
-10,7%
-15,0%
-17,4%
-5,5%
-4,2%
-11,8%

A Lama é un concello interior de 111,68 quilómetros cadrados, que abrangue 10 parroquias.
Todas as parroquias presentan unha baixa densidade poboacional, sendo a máis alta a de A
Lama (San Salvador) con 80,4 habitantes por quilómetro cadrado. Tamén é común a todas as
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Táboa. Poboación, territorio, densidade e evolución da poboación 2005-2015 das parroquias
do concello de Cotobade. Fonte: Nomenclator. IGE
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parroquias unha perda de poboación entre 2005 e 2015, sendo máis acusada na parroquia de
Covelo, cun 27,6%, seguida de Xesta, cun 17,4% menos de habitantes. Estas dúas parroquias
son tamén as que presentan a densidade de poboación máis baixa, xunto coa Barcia do Seixo,
están por debaixo dos 20 habitantes por quilómetro cadrado.
En xeral, as parroquias de A Lama son pequenas en canto ao número de habitantes, todas por
debaixo dos 350, salvo A Lama (San Salvador) que ten 621. Este concello presenta o perfil dun
territorio interior en declive demográfico e con alta dispersión da poboación.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Táboa. Poboación, territorio, densidade e evolución da poboación 2005-2015 das parroquias
do concello de Ponte Caldelas.
Parroquia
Anceu (Santo André)
Castro Barbudo (Santa María)
Caritel (Santa María)
Forzáns (San Fiz)
A Insua (Santa Mariña)
Xustáns (San Martiño)
Ponte Caldelas (Santa Eulalia)
Taboadelo (Santiago)
Tourón (Santa María)
Concello de Ponte Caldelas

Km2
6,17
4,91
4,93
3,24
15,03
9,09
22,20
5,04
16,31
86,93

Poboación
2015
170
105
229
120
900
565
2.152
212
1.087
5.540

Densidade
2015
27,6
21,4
46,5
37,0
59,9
62,2
96,9
42,1
66,6
63,7

Evolución
2005-2015
-27,4%
-33,1%
-40,2%
-35,8%
-17,1%
-7,4%
-11,7%
-12,8%
-7,7%
-15,0%

Ponte Caldelas é un concello interior, cunha extensión de 86,93 quilómetros cadrados e con 9
parroquias. Ningunha delas acada os 100 habitantes por quilómetro cadrado, o que é
indicativo dunha baixa densidade de poboación.
A parroquia máis poboada é Ponte Caldelas (Santa Eulalia), con 2.152 habitantes sitúase moi
por riba da seguinte máis poboada, que é Tourón, con pouco máis de mil, ou da Insua con
900. As tres mencionadas, xunto con Xustáns, suman o 84% da poboación do concello.
As parroquias menos poboadas e con menor densidade de poboación son Castro Barbudo e
Anceu, con valores entre os 20 e os 30 habitantes por quilómetro cadrado.
Todas as parroquias presentan unha caída da poboación superior ao 7% entre 2015 e 2015,
sendo máis destacada a perda de poboación en Caritel, Forzáns e Castro Barbudo, parroquias
nas que se perdeu en torno a un terzo da poboación neste período.
Baixa densidade, alta dispersión e forte declive demográfico son os trazos que describen a
dinámica da poboación en Ponte Caldelas.

110

Táboa. Poboación, territorio, densidade e evolución da poboación 2005-2015 das parroquias
do concello de Bueu. Fonte: Nomenclator. IGE
Parroquia

Km2

Beluso (Santa María)
Bueu (San Martiño da Fóra)
Bueu (San Martiño)
Cela (Santa María)
Ermelo (Santiago)
A Illa de Ons (San Xoaquín)
Concello Bueu

9,45
6,59
0,31
6,75
3,27
4,16
30,53

Poboación
2015
2.847
3.517
3.807
1.933
75
72
12.251

Densidade
2015
301,4
533,7
12.121,6
286,3
23,0
17,3
401,3

Evolución
2005-2015
-2,8%
-5,0%
2,6%
-5,4%
-6,3%
18,0%
-2,2%

O concello de Bueu ten unha extensión de 30,53 quilómetros cadrados. Presenta unha
densidade de poboación superior á do conxunto do GDR 15, con 401,3 habitantes por Km2.
Na distribución en parroquias, destacan dúas pola súa escasa poboación e baixa densidade:
Illa de Ons (17,3 habitantes /Km2) e Ermelo (23 habitantes /Km2).
As restantes parroquias acércanse ou superan amplamente os dous mil habitantes, Cela ten
1.933, Beluso 2.847 habitantes e as outras están por enriba dos tres mil cincocentos.
A parroquia máis poboada e con maior densidade é Bueu (San Martiño), que se caracteriza
pola súa pequena extensión.
Illa de Ons e Bueu (San Martiño) son as únicas parroquias do concello que medraron en
poboación no período 2005 a 2015. As outras catro parroquias perderon poboación.

Táboa. Poboación, territorio, densidade e evolución da poboación 2005-2015 das parroquias
do concello de Cangas. Fonte: Nomenclator. IGE
Parroquia
Aldán (San Cibrán)
Cangas (Santiago e
San Salvador)
Coiro (San Salvador)
Darbo (Santa María)
O Hío (Santo André)
Concello Cangas
Concello Cangas rural

7,62

Poboación
2015
2.490

Densidade
2015
326,7

Evolución
2005-2015
-2,5%

0,61

6.883

11239,9

4,0%

6,85
6,87
16,08
38,03
37,42

6.774
7.407
2.966
26.520
19.637

988,6
1077,9
184,5
697,3
524,7

7,7%
12,6%
5,7%
6,7%
7,7%

Km2

O concello de Cangas forma parte da área costeira. Excluído o seu núcleo urbano (Santiago e
San Salvador), ten unha extensión de 37,42 Km2 e unha densidade de poboación de 524,7
habitantes por quilómetro cadrado. Como xa se indicou, xunto con Moaña, son os concellos
de máis alta densidade do GDR 15. As parroquias máis próximas ao núcleo urbano, Coiro e
Darbo, son as máis poboadas e densas, mentres que O Hío e Aldán presentan densidades de
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Presentamos agora os datos desagregados a nivel de parroquias para os concellos costeiros.
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poboación notablemente inferiores, pero sempre por enriba dos 180 habitantes por
quilómetro cadrado.
Todas as parroquias salvo Aldán experimentaron un incremento da poboación entre 2005 e
2015, con valores que van desde os 12,6 puntos porcentuais en Darbo, ata os 7,7 de Coiro, ou
os 5,7 do Hío. Aldán perdeu un 2,5% de habitantes.

Táboa. Poboación, territorio, densidade e evolución da poboación 2005-2015 das parroquias
do concello de Marín.
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Parroquia
Ardán (Santa María)
O Campo (Santa María)
Marín (San Xián)
Marín (Santa María do Porto)
Mogor (San Xurxo)
San Tomé de Piñeiro (San Tomé)
Seixo (Nosa Señora do Carme)
Concello Marín
Concello rural Marín

Km2
8,50
1,95
9,98
0,78
1,77
10,99
2,46
36,44
35,66

Poboación
2015
1.577
338
2.725
16.358
1.031
1.091
1.964
25.084
8.726

Densidade
2015
185,5
173,6
273,0
20.930,3
581,7
99,2
798,0
688,3
244,7

Evolución
2005-2015
-8,8%
-6,4%
-3,6%
-3,0%
-10,2%
-4,9%
-2,8%
-3,9%
-5,5%

O concello de Marín, excluído o seu núcleo urbano, ten unha extensión de 35,66 quilómetros
cadrados e unha densidade de poboación de 244,7 habitantes por quilómetro cadrado, con
diferenzas entre as súas 6 parroquias rurais. Excluído o núcleo urbano, Marín (San Xián) é a
máis poboada, con 2.725 habitantes, seguida de Seixo, con preto de dous mil veciños e
veciñas.
En torno ao núcleo urbano, as parroquias costeiras de Mogor e Seixo presentan unha maior
densidade de poboación, con valores de 581,7 e 798 habitantes por quilómetro cadrado,
respectivamente. Cara ao interior, contigua ao núcleo, a parroquia de Marín (San Xián) ten
unha densidade de 273 habitantes por quilómetro cadrado.
As parroquias de San Tomé de Piñeiro e O Campo presentan menor densidade, con valores de
99,2 e 173,6 habitantes por Km2, respectivamente.
Un elemento común a todas as parroquias é a perda de poboación no período de 2005 a
2015, sendo máis acusada en Mogor (un 10,2% menos de habitantes) e na parroquia de Ardán
(onde cae un 8,8%).
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Táboa. Poboación, territorio, densidade e evolución da poboación 2005-2015 das parroquias
do concello de Moaña.

Domaio (San Pedro)
Meira (Santa Eulalia)
Moaña (San Martiño)
Moaña (Virxe do Carme)
Tirán (San Xoán)
Concello Moaña

Km2
11,76
8,66
6,84
5,63
2,15
35,05

Poboación
2015
2.120
3.977
2.057
6.072
4.412
18.638

Densidade
2015
180,3
459,0
300,7
1.078,0
2.051,3
531,8

Evolución 20052015
3,9%
1,5%
3,6%
17,9%
-0,2%
6,4%

O concello de Moaña forma parte da área costeira. Ten unha extensión de 35,05 Km2 e unha
densidade de poboación de 531,8 habitantes por quilómetro cadrado. Moaña é o concello de
máis alta densidade do GDR 15, con 531,8 habitantes por quilómetro cadrado, con gran
concentración e densidade nas parroquias de Tirán e Moaña (Virxe do Carme) que superan,
respectivamente, os dous mil e os mil habitantes por quilómetro cadrado.
Salvo Tirán, todas as parroquias experimentaron un incremento da poboación entre 2005 e
2015, con valores que van desde os 17,9 puntos porcentuais en Moaña (Virxe do Carme), ata
os 3,6 de Moaña (San Martiño). Tirán perdeu apenas un 0,2% de habitantes nesa década.

Táboa. Poboación, territorio, densidade e evolución da poboación 2005-2015 das parroquias
do concello de Pontevedra.
Parroquia
Pontevedra
Alba (Santa María)
Verducido (San Martiño)
Bora (Santa Mariña)
Campañó (San Pedro)
A Canicouva (Santo Estevo)
Cerponzóns (San Vicente)
Xeve (Santo André)
Santa María de Xeve (Santa María)
Lérez (San Salvador)
Lourizán (Santo André)
Marcón (San Miguel)
Mourente (Santa María)
Ponte Sampaio (Santa María)
Salcedo (San Martiño)
Tomeza (San Pedro)
A Virxe do Camiño
Concello Pontevedra
Concello Pontevedra rural

Km2
2,67
4,01
10,11
8,01
10,12
6,42
5,80
10,76
7,24
6,05
5,21
9,45
7,81
9,39
10,21
4,15
0,85
118,27
115,60

Poboación
2015
62.039
759
919
770
1.866
242
751
1.087
862
1.729
3.105
2.177
1.999
1.051
2.109
1.024
50
82.539
20.500

Densidade
2015
23235,6
189,5
90,9
96,1
184,5
37,7
129,5
101,0
119,0
285,7
595,6
230,4
255,9
112,0
206,5
246,9
58,8
697,9
177,3

Evolución
2005-2015
8,2%
-13,7%
-10,8%
-7,8%
-6,8%
-19,1%
-8,2%
-9,3%
-10,1%
-5,4%
-6,3%
0,2%
-7,1%
-9,9%
-4,9%
-7,6%
-36,7%
4,0%
-7,1%

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Parroquia
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O concello de Pontevedra, excluído o seu núcleo urbano, ten unha extensión de 115,60
quilómetros cadrados, nas súas 16 parroquias rurais, e unha poboación de 20.500 persoas,
sendo o concello que achega o maior continxente de poboación dentro do GDR 15. Fronte a
unha dinámica urbana de crecemento, a área rural de Pontevedra caracterízase polo declive
poboacional e unha densidade de poboación relativamente baixa.
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As parroquias con menor densidade son A Canicouva e A Virxe do Camiño con 37,7 e 58,8
habitantes por quilómetro cadrado, respectivamente. Destacar que esta última parroquia ten
só 50 habitantes. Verducido e Bora atópanse tamén por debaixo dos 100 habitantes por
quilómetro cadrado. No outro extremo, Lourizán ten unha densidade de 595,6 habitantes
porKm2, sendo ademais a parroquia máis poboada (sempre excluíndo o núcleo urbano do
concello). As restantes parroquias presentan unha densidade de entre 100 e 300 habitantes
por Km2.
Salvo Marcón, que conserva a súa poboación, todas as parroquias rurais experimentan un
declive no período de 2005 a 2015, destacando a perda de poboación na parroquia de A Virxe
do Camiño, que alcanza un valor do 36,7% (como dixemos, trátase dunha parroquia moi
pequena, que quedou con só 50 habitantes). Séguenlle A Canicouva, cun 19,1%, Alba, cun
13,7% e as parroquias de Verducido e Santa María de Xeve con algo máis do 10% de perda de
habitantes entre 2005 e 2015.

Táboa. Poboación, territorio, densidade e evolución da poboación 2005-2015 das parroquias
do concello de Poio.
Parroquia
Combarro (San Roque)
Poio (San Xoán)
Poio (San Salvador)
Raxó (San Gregorio)
Samieira (Santa María)
Concello Poio

Km2
4,22
17,43
4,06
1,45
6,74
33,90

Poboación
2015
1.869
5.521
7.256
1.146
1.050
16.842

Densidade
2015
442,8
316,7
1.789,4
788,0
155,8
496,8

Evolución
2005-2015
9,6%
7,6%
23,2%
3,8%
-0,9%
13,1%

O concello de Poio é tamén costeiro e ten unha extensión de 33,9 quilómetros cadrados, que
abranguen 5 parroquias. A densidade de poboación é a terceira máis alta do GDR 15, por
detrás de Moaña e Cangas. Alcanza os 496,8 habitantes por quilómetro cadrado, destacando
a densidade das parroquias de Poio (San Salvador) e de Raxó, con valores de 1789,4 e 788
habitantes por Km2 respectivamente. A parroquia con menor densidade é Samieira, que se
sitúa por enriba dos cento cincuenta habitantes por Km2.
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A dinámica da poboación é de crecemento, salvo na parroquia de Samieira que presenta unha
leve baixada de poboación entre 2005 e 2015. Destaca o crecemento de Poio (San Salvador),
que medra un 23,2% entre 2005 e 2015. As parroquias de Combarro e Poio (San Xoán) tamén
experimentan un crecemento importante, 9,6% e 7,6% respectivamente para o período de
2005 a 2015.

Táboa. Poboación, territorio, densidade e evolución da poboación 2005-2015 das parroquias
do concello de Soutomaior.
Parroquia
Arcade (Santiago)
Soutomaior (San Salvador)
Concello Soutomaior

Km2
3,49
21,47
24,97

Poboación
2015
5.034
2.283
7.317

Densidade
2015
1.440,5
106,3
293,0

Evolución
2005-2015
35,2%
2,2%
22,9%

Dentro do concello é notable a diferenza entre a parroquia costeira de Arcade, que concentra
o 68,8% da poboación total, e a parroquia interior de Soutomaior (San Salvador), moito máis
extensa, pero con menor poboación. Así, a densidade de Arcade é de 1440,5 habitantes por
quilómetro cadrado, mentres a de Soutomaior (San Salvador) apenas supera os cen
habitantes por quilómetro cadrado.
As diferenzas tamén son significativas no crecemento da poboación. Na parroquia de Arcade
foi moi notable, cunha media de 3,5% de crecemento anual entre 2005 e 2015, mentres que
na parroquia de Soutomaior este crecemento foi de 2,2% para toda a década.

Táboa. Poboación, territorio, densidade e evolución da poboación 2005-2015 das parroquias
do concello de Vilaboa.
Parroquia
Santa Comba de Bértola
Cobres (Santo Adrán)
Santa Cristina de Cobres
Figueirido (Santo André)
Vilaboa (San Martiño)
Concello Vilaboa

Km2
4,35
8,52
7,49
3,72
12,78
36,85

Poboación
2015
845
1.432
1.274
771
1.737
6.059

Densidade
2015
194,1
168,1
170,2
207,4
136,0
164,4

Evolución
2005-2015
42,7%
-1,0%
7,7%
-6,0%
-8,9%
1,9%
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Soutomaior é o concello con menor extensión territorial do GDR 15, con 25 quilómetros
cadrados. Sen embargo é o sétimo en canto a número de poboación, con 7.317 habitantes e
unha densidade próxima aos trescentos habitantes por quilómetro cadrado. A súa dinámica
poboacional é de crecemento, sobre todo polo empuxe da parroquia de Arcade.

Vilaboa ten unha extensión de 36,85 quilómetros cadrados, repartidos en cinco parroquias,
todas elas cunha poboación superior aos 700 habitantes e unha densidade superior aos 130
habitantes por quilómetro cadrado. A máis alta densidade é a de Figueirido, con 207,4
habitantes por quilómetro cadrado.
O conxunto do municipio presenta un pequeno crecemento da poboación entre 2005 e 2015,
que esconde grandes diferenzas entre as parroquias. Destaca o forte crecemento de Santa
Comba de Bértola, parroquia interior que medra un 42,7% nese período. Tamén ten valores
positivos Santa Cristina de Cobres, cun 7,7% de crecemento de habitantes entre 2015 e 2015.
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O resto das parroquias presentan un declive da súa poboación, con valores que van desde a
perda do 8,9% en Vilaboa (San Martiño), ata a perda do 6% en Figueirido ou do 1% en Cobres
(Santo Adrán).

Poboación segundo xénero e idade
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A análise da poboación segundo xénero e idade permítenos diagnosticar que o GDR 15 se
atopa nunha transición demográfica cara unha sociedade envellecida. Dentro deste escenario
global, os concellos do interior sitúanse nun estadio moito máis avanzado desta transición o
que formula retos xa presentes para o sostenemento da actividade económica e dos servizos
de benestar nestas áreas.

Gráfico. Pirámide de poboación para o GDR 15. 2015. Fonte: Padrón Municipal de
Habitantes. IGE.
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Na comparativa entre a pirámide de poboación do GDR 15 e a do conxunto da comunidade
autónoma, observamos moita similitude, como efecto do equilibrio que se dá entre as
tendencias de envellecemento da poboación, máis acusadas no interior, e o certo dinamismo
das áreas costeiras. No territorio do GDR 15 reprodúcese a pequena escala a polarización
costa/interior que se dá no conxunto de Galicia.

116

Comparando a pirámide dos concellos costeiros do GDR 15 coa pirámide dos concellos do
interior, podemos comprobar esa polarización: mentres nos concellos do interior cobran
maior peso os continxentes de persoas maiores e redúcese o da infancia e xuventude,
tendendo cara unha pirámide invertida, nos concellos da costa obsérvase un maior peso da
infancia e a mocidade, e un peso máis discreto das persoas maiores.
En todo caso, ao estar contraídas pola base, ambas pirámides mostran unha transición
demográfica cara unha sociedade progresivamente máis envellecida.

Gráfico. Pirámide de poboación para Galicia. 2015. Fonte: Padrón Municipal de Habitantes.
IGE.
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Gráfico. Pirámide de poboación para a zona interior do GDR 15. 2015. Fonte: Padrón
Municipal de Habitantes. IGE.
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Gráfico. Pirámide de poboación para a zona litoral do GDR 15. 2015. Fonte: Padrón
Municipal de Habitantes. IGE.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Zona Litoral
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Táboa. Porcentaxe da poboación segundo idade e evolución 2005-2015. Fonte: Padrón
Municipal de Habitantes. IGE.
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19,4%
14,0%
67,0%
19,1%
12,9%
64,6%
22,5%
8,9%
57,7%
33,4%
9,6%
61,6%
28,8%
8,4%
58,1%
33,5%
15,5%
67,0%
17,5%
11,7%
63,1%
25,3%
14,2%
66,8%
19,0%
12,9%
62,6%
24,5%
6,5%
50,5%
43,0%
16,4%
66,0%
17,6%
10,3%
60,7%
29,0%
14,2%
66,7%
19,1%
13,8%
66,2%
20,0%
13,2%
65,8%
21,0%
11,9%
64,1%
24,0%

Evolución 2005-2015
Menor
15-64
Maior
15 anos
anos
64 anos
-10,6%
-6,5%
22,9%
19,6%
-0,7%
31,7%
-6,4%
-8,9%
21,1%
15,8%
-0,2%
24,8%
23,0%
5,6%
13,7%
-12,7%
-19,5%
10,1%
1,7%
-8,0%
-7,5%
-16,1%
-16,2%
-1,3%
23,3%
6,9%
33,4%
-5,3%
-20,0%
-4,3%
6,3%
-1,5%
26,5%
8,0%
-7,3%
31,0%
-12,6%
-29,4%
-11,7%
49,6%
17,5%
23,3%
-1,2%
-13,7%
-2,0%
8,6%
-1,5%
26,6%
7,9%
-2,7%
21,8%
4,4%
-4,4%
19,7%
4,3%
-6,0%
11,7%

Se analizamos a proporción entre os grandes continxentes de idade, vemos que en todos os
concellos a poboación menor de 15 anos ten menos peso que os maiores de 64 e que o
continxente de 15 a 64 anos non supera en ningún caso o 68% do peso da poboación. Os
valores na área do GDR 15 son máis próximos aos provinciais que aos do conxunto de Galicia.

Se atendemos á evolución destes continxentes nos concellos costeiros, na década que vai de
2005 a 2015, vemos como a poboación maior foi gañando peso, ao ser o intervalo que máis
creceu. A única excepción entre os costeiros é o concello de Soutomaior, que experimentou
un notable crecemento da infancia.
Os concellos do interior presentan, en xeral, un perfil de maior grao de avellentamento e,
polo tanto, un menor peso da infancia. En especial Cercedo, cun 6,5%, e os concellos de A
Lama, Campo Lameiro e Cotobade con valores entre os oito e os dez puntos porcentuais.
No continxente de 15 a 64 anos, tres destes concellos amosan valores inferiores ao 60%. Son
Cerdedo, onde este continxente representa pouco máis da metade da poboación, A Lama e
Campo Lameiro. Xunto con Cotobade, son os concellos onde a porcentaxe de poboación
maior de 64 anos é máis alta. Dita porcentaxe chega ao 43% en Cerdedo, o 33,5% e 33,4% na
Lama e en Campo Lameiro, respectivamente, e o 28,8% en Cotobade.
Os outros dous concellos interiores, Barro e Ponte Caldelas, están nunha situación ponte
entre a costa e o interior, con valores moi parecidos aos do concello costeiro de Vilaboa.
Destaca o incremento da poboación infantil no concello de Barro, cun incremento do 23%
entre 2005 e 2015. A infancia é o continxente que máis medra neste concello, fronte ao de
persoas maiores, que medra un 13,7% e o das persoas entre 15 e 64 anos que se incrementa
nun 5,6%.
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Na comparativa entre concellos, os do litoral presentan un maior peso da infancia (menores
de 15 anos). En Soutomaior a infancia representa o 16,4% da poboación, en Poio o 15,5% e en
Pontevedra, Moaña, Cangas e Marín en torno ao catorce por cento. En canto á poboación
maior (de máis de 65 anos), todos os concellos costeiros presentan un peso por debaixo do
vinte por cento, a excepción de Vilaboa, cun 24,5%, e de Bueu, que ten un 20,7% de
poboación maior.

Toda a área do GDR 15 está xa nun estado avanzado de transición demográfica cara unha
sociedade máis avellentada. No caso dos catro concellos de interior mencionados (Cerdedo, A
Lama, Campo Lameiro e Cotobade), o avellentamento e o declive son especialmente
acusados, o que formula o reto e a necesidade de buscar estratexias de desenvolvemento
específicas, que tomen en consideración esta situación e poidan ser viables neste escenario.
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Táboa. Porcentaxe da poboación segundo xénero e evolución 2005-2015. Fonte: Padrón
Municipal de Habitantes. IGE.
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Porcentaxe 2015
Homes
Mulleres
49,2%
50,8%
49,3%
50,7%
50,2%
49,8%
48,9%
51,1%
49,5%
50,5%
47,7%
52,3%
48,5%
51,5%
48,5%
51,5%
49,4%
50,6%
48,6%
51,4%
47,3%
52,7%
48,4%
51,6%
46,7%
53,3%
49,7%
50,3%
48,5%
51,5%
48,5%
51,5%
48,5%
51,5%
48,4%
51,6%
48,2%
51,8%

Evolución 2005-2015
Homes
Mulleres
-2,1%
-2,4%
6,1%
7,3%
-3,6%
-4,2%
6,3%
5,4%
11,4%
7,4%
-10,7%
-10,9%
-2,3%
-11,0%
-6,5%
-16,2%
13,6%
12,6%
-15,5%
-14,4%
3,5%
4,4%
0,2%
3,5%
-18,9%
-23,9%
24,2%
21,6%
-7,2%
-11,4%
4,1%
4,4%
3,0%
2,7%
1,1%
0,8%
-1,0%
-1,1%

Nunha análise da poboación municipal segundo xénero, obsérvase que, en todos os concellos
salvo nun, hai un pequeno desequilibrio a favor das mulleres, propio da súa maior esperanza
de vida. O concello de Marín é o único no que o peso dos homes supera en 4 décimas ao das
mulleres. Os concellos nos que a proporción de mulleres é maior son, por esta orde, Cerdedo,
Pontevedra e Campo Lameiro. Veremos na táboa seguinte como en Pontevedra este maior
peso feminino descansa non só na maior esperanza de vida das mulleres, senón tamén na
maior importancia do continxente de 15 a 64 anos. A cidade atrae en maior medida ás
mulleres en idade de traballar que aos homes.
En canto á evolución, nos concellos da Lama e Cotobade apréciase unha importante diferenza
entre a perda de poboación feminina e a masculina, no decenio 2005 a 2015. A porcentaxe de
perda de poboación feminina (16,2% na Lama e 11% en Cotobade) é moi superior á
porcentaxe de perda de poboación masculina (6,5% na Lama 2,3 en Cotobade). En Cerdedo,
no mesmo sentido, a diferenza é de 5 puntos porcentuais. No concello de Barro prodúcese un
crecemento da poboación, que se presenta máis intenso nos homes, sendo 4 puntos superior
ao crecemento do número de mulleres. Polo tanto, nos concellos do interior, durante a
década de 2005 a 2015 diminuíu o peso relativo das mulleres.
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Táboa. Porcentaxe da poboación segundo xénero e grupos de idade en 2015. Fonte: Padrón
Municipal de Habitantes. IGE.
De 16 a 64 anos
Homes
Mulleres
33,1%
32,3%
33,7%
32,8%
33,8%
31,9%
33,3%
32,8%
33,3%
30,6%

Máis de 64 anos
Homes
Mulleres
8,9%
11,9%
7,9%
10,8%
8,4%
10,9%
8,1%
10,9%
9,1%
13,3%

4,9%

4,5%

30,1%

27,1%

12,7%

20,7%

5,3%
4,7%
8,6%
6,4%
7,7%
6,9%
3,2%
8,9%
5,6%
7,8%
7,6%
7,3%
6,5%

5,0%
4,1%
7,8%
6,3%
7,4%
6,7%
3,3%
8,4%
5,3%
7,3%
7,1%
6,8%
6,2%

32,2%
29,9%
33,1%
32,0%
31,9%
31,6%
25,9%
33,3%
31,3%
32,7%
32,6%
32,3%
31,5%

28,7%
27,8%
33,1%
30,1%
34,0%
30,3%
24,6%
31,7%
28,8%
33,1%
32,7%
32,6%
31,8%

11,0%
13,9%
7,8%
10,2%
7,7%
10,0%
17,6%
7,5%
11,6%
8,0%
8,4%
8,8%
10,1%

17,8%
19,6%
9,7%
15,1%
11,3%
14,6%
25,4%
10,1%
17,4%
11,1%
11,7%
12,3%
13,9%

Cando analizamos a combinación das variables de xénero e idade a nivel de concellos,
podemos contrastar como o maior peso da poboación feminina ten relación directa co
envellecemento da poboación, dada a maior esperanza de vida das mulleres. En efecto, no
continxente de maiores de 64 anos é onde se destaca a diferenza de peso entre homes e
mulleres, cunha distancia de 3,3 puntos porcentuais para o conxunto do GDR 15.
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Menores de 16 anos
Homes
Mulleres
7,2%
6,6%
7,7%
7,1%
7,9%
6,9%
7,5%
7,3%
7,1%
6,6%

Esta distancia é maior no caso dos concellos do interior que, agregados, presentan un peso
das mulleres maiores de 64 anos do 17,4% da poboación, mentres que os homes das mesmas
idades supoñen un 11,6% da poboación (unha distancia, polo tanto, de 5,8 puntos
porcentuais). Vemos como esta distancia é maior canto máis avellentado é o concello, como é
o caso de Cerdedo, Campo Lameiro, A Lama e Cotobade.
Sen embargo, tamén observamos como no concello de Pontevedra as mulleres de 15 a 64
anos representan o 34% da poboación, fronte aos homes, que supoñen un 31,9%. Fronte aos
outros concellos, onde o peso neste continxente de idade é sempre algo superior para os
homes (ou igual, no caso de Poio), en Pontevedra unha parte do maior peso da muller a nivel
municipal está relacionado co continxente en idade de traballar, e non só co das persoas
maiores. Como xa dixemos, a zona urbana atrae a poboación feminina en idade de traballar
cunha forza algo superior á de atracción de homes: o éxodo rural ten un pequeno sesgo
feminino.
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Indicadores demográficos
O perfil demográfico descrito ata agora concrétase empregando os indicadores de
envellecemento, índice de dependencia global e índice de recambio da poboación en idade
activa. En Galicia, no ano 2014, o índice de envellecemento situouse en 149,3, o que significa
que por cada 100 persoas menores de 20 anos había 149 maiores de 64 anos. O GDR 15
presenta un índice de envellecemento menor, sendo tamén inferior ao da provincia. Sen
embargo, nos concellos do interior, este índice alcanza as 209,1 persoas maiores de 64 anos
por cada 100 menores de 20.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Gráfico. Índice de envellecemento en 2005 e 2014. Fonte: Indicadores demográficos. IGE.
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Na comparativa cos datos de 2005 é visible como o índice de envellecemento medrou en
todos os territorios de referencia, o que establece unha pauta clara de transición demográfica
cara unha sociedade cada vez máis envellecida.
En 2014, os concellos con maior índice de envellecemento son Cerdedo, con 643,9 persoas
maiores de 64 anos por cada 100 persoas menores de 20 anos, A Lama, con 305,8, Campo
Lameiro, con 264,8 e Cotobade con 234,8. Os de menor índice son Poio e Soutomaior. Este
último é o único concello no que o índice de envellecemento decreceu entre 2005 e 2014.
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O índice de dependencia global é a relación entre os grupos de poboación potencialmente
dependentes (poboación menor de 15 anos e poboación maior de 64 anos) e o grupo de
poboación en idade potencialmente activa (poboación de entre 15 e 64 anos). Este índice
experimentou un incremento entre 2005 e 2014 en todos os concellos, sendo destacadas as
subidas nos concellos de Campo Lameiro, Vilaboa, Cangas, Moaña, Marín, Ponte Caldelas e
Poio.

Índice de envellecemento
Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
Zona Interior
Zona Litoral
Pontevedra
GDR15
Galicia

2014
113,0
100,6
98,9
101,0
125,8
264,8
234,8
305,8
85,7
171,7
95,2
142,9
643,9
85,4
209,1
100,7
117,0
108,3
149,3

2005
83,6
78,5
75,1
84,7
121,7
195,5
223,8
236,0
73,3
156,0
79,3
110,1
472,5
95,5
192,8
82,0
96,0
90,7
129,2

Índice de dependencia
global
2014
2005
48,9
43,9
48,1
39,9
49,0
42,6
48,3
40,7
54,8
50,2
66,1
57,6
62,1
61,7
71,9
65,8
48,2
41,2
56,9
49,6
48,5
42,1
65,7
47,3
84,4
79,3
51,2
46,3
72,9
68,8
58,9
53,7
50,9
44,3
60,1
55,2
55,1
48,5

Índice de recambio da
poboación en idade activa
2014
2005
135,9
95,2
135,0
91,8
115,5
80,8
153,0
89,5
149,4
90,6
189,8
154,2
202,1
142,8
247,5
173,2
123,4
93,7
184,9
121,2
129,3
85,4
182,3
97,6
457,5
217,9
126,1
108,3
150,7
95,9
112,4
66,7
142,4
97,1
115,5
69,3
160,7
113,5

Os concellos de Cerdedo e A Lama presentan os maiores índices con 84,4 e 71,9 persoas
potencialmente dependentes por cada 100 persoas potencialmente activas, respectivamente.
Séguenlles Vilaboa e Campo Lameiro con índices de 65,7 e 66,1. Os concellos con menor
índice de dependencia global son Cangas, Poio, Moaña e Pontevedra, con valores entre 48,1 e
48,5 persoas potencialmente dependentes por cada 100 persoas potencialmente activas.
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Táboa. Índice de envellecemento, índice de dependencia global e índice de recambio da
poboación en idade activa 2005-2015. Fonte: Indicadores demográficos. IGE.

O índice de recambio da poboación en idade activa é a relación entre a poboación de entre 60
e 64 anos e a poboación de entre 15 e 19 anos. Mide a capacidade dunha poboación para
substituír aos individuos que se van xubilando. Todos os concellos mostran un déficit de
capacidade, xa que a poboación de entre 60 e 64 anos é sempre maior que a poboación de 15
a 19 anos. Tamén é destacable que esta capacidade se perdeu en moitos concellos, no
período que vai de 2005 a 2014, o que demostra un afondamento global da área do GDR 15
na transición demográfica xa comentada.
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Movementos de poboación.
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Na década anterior á crise iniciada en 2007, os movementos migratorios cumprían un papel
compensatorio respecto da caída da natalidade e o envellecemento da poboación. A
poboación estranxeira ocupaba os rangos de idade activa e presentaba maiores taxas de
fecundidade, polo que incidía tamén no aumento da natalidade. Freaba, polo tanto, o ritmo
do envellecemento da poboación. Sen embargo, durante a crise foi caendo a inmigración e
comezouse a experimentar un saldo migratorio negativo, o que se traduce nun afondamento
no ritmo de envellecemento.
O saldo migratorio é a diferenza entre o número de novas e novos poboadores e as persoas
que emigran cara outros territorios. Para o conxunto do GDR 15, o saldo migratorio mantense
en valores positivos ata o ano 2012, mostrando unha evolución de caída progresiva. En 2013
e 2014 dito saldo toma valores negativos, o que significa que nestes anos é maior o número
de persoas que marchan que o das persoas que se incorporan á área do GDR 15.
A evolución dos concellos urbanos e a dos concellos rurais segue certo paralelismo, se ben o
pico de saldo migratorio máis alto prodúcese en 2006 no interior e en 2008 na costa. Outra
diferenza é que, no ano 2014, o saldo migratorio é positivo nos concellos do interior.

Gráfico. Saldo migratorio 2005-2014. Fonte: Estatísticas movementos migratorios. IGE.
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O conxunto do GDR 15 gañou 6.747 persoas por movementos migratorios entre o 1 de
xaneiro de 2005 e o 31 de decembro de 2014. Desa cifra, 609 persoas corresponden aos
concellos do interior. Sen embargo, se collemos os dous últimos anos, do 1 de xaneiro de
2014 ao 31 de decembro de 2014, produciuse unha perda de 451 persoas, das cales 13
corresponden ao interior.

Dentro dos concellos costeiros, o de Marín experimenta un saldo migratorio de – 1.178
persoas, entre o 1 de xaneiro de 2005 e o 31 de decembro de 2014, mostrando valores
negativos case todos os anos da década analizada. Pola súa parte, Bueu presenta saldos
negativos entre 2005 e 2008, en 2010 e en 2014, perdendo en conxunto 192 habitantes por
movementos migratorios en toda a década.

Táboa. Saldo migratorio 2005-2014 segundo concellos. Fonte: Estatísticas movementos
migratorios. IGE.
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2008

2009
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2012
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Acumulado

-33
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-22

16

40

32
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1.142
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316

-347

-104

6.747
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6.061

6.051

6.099
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-170
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17.810

10.698
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O outro concello cun saldo global negativo é Campo Lameiro, que foi experimentando saldos
negativos en seis dos dez anos de referencia.
Pola súa parte, os concellos que presentan un saldo migratorio máis positivo son Pontevedra,
Poio, Soutomaior e Cangas. Se atendemos só aos dous últimos anos, vemos como hai sete
concellos que manteñen un saldo positivo: Vilaboa gaña 90 habitantes, Poio 60, Barro 45,
Cotobade 41, Pontevedra 39, Cangas 31 e Cerdedo 18 habitantes entre o 1 de xaneiro de 2013
e o 31 de decembro de 2014.
O saldo vexetativo é a diferenza entre o número de nacementos e o número de defuncións,
para un período concreto. Neste indicador obsérvase unha gran diferenza entre a zona
costeira e a zona interior, diferenza que vai reducíndose ao longo da década. Os concellos do
interior presentan sempre saldos negativos, o que significa que se producen máis defuncións
que nacementos. Nos concellos da costa, o saldo vexetativo é positivo, pero caendo ao longo
da década, ata chegar a un dato negativo en 2014.
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Gráfico. Saldo vexetativo 2005-2014. Fonte: Movemento natural da poboación. IGE.
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Observamos como o GDR 15 presenta un diferencial co conxunto da provincia de Pontevedra
e con Galicia que vai acurtándose pouco a pouco. O dinamismo dos primeiros anos é
substituído por un crecemento vexetativo negativo máis acorde cos valores provinciais e
autonómicos que xa se viñan apuntando desde 2005.
En agregado, na zona interior as defuncións superan aos nacementos en 1.318, mentres que
na zona costeira, os nacementos superan ás defuncións en 2.492. Sen embargo, se analizamos
só os últimos dous anos, o saldo positivo do litoral é de só 46, mentres que no interior o saldo
é negativo, cun valor de -261. Isto significa que o saldo vexetativo das zonas de costa xa non
compensa o dato do interior nestes últimos dous anos.
A caída do saldo vexetativo prodúcese de forma acusada entre os anos 2010 e 2012. A partir
deste ano, mantense ou sube discretamente, pero dentro xa dunha dinámica que non garante
a reposición das defuncións con novos nacementos. Como vimos, este saldo vexetativo
negativo non é compensado polo saldo migratorio, senón que se ve afectado por el: as
persoas que migran adoitan presentar maiores taxas de fecundidade, polo que o seu
movemento afecta á natalidade.
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2005
6
48
65
26
-7

2006
-11
63
34
23
-16

2007
12
34
51
14
-24

2008
2
59
47
30
12

2009
-14
62
15
46
-16

2010
14
43
14
14
21

2011
21
-5
-17
-1
21

2012
-12
-18
-20
17
-13

2013
-31
10
-21
-10
-8

2014
-24
-8
-39
16
5

-19

-17

-24

-9

-17

-10

-11

-23

-15

-20

-46
-40
64
-7
118
-18
-33
24
-152
333
181
-102
-8286

-34
-31
50
-9
159
-11
-19
34
-126
341
215
-117
-7997

-49
-32
99
-22
157
-14
-37
9
-188
362
174
-161
-8407

-51
-25
60
-19
247
-6
-26
45
-118
484
366
548
-6454

-36
-37
64
-28
210
-29
-11
53
-145
407
262
24
-7643

-13
-33
56
-4
167
-30
-18
40
-57
318
261
-227
-7702

-45
-29
22
-19
116
-20
-25
67
-108
183
75
-539
-8285

-48
-32
19
-32
46
-22
-15
8
-163
18
-145
-1.169
-9782

-43
-37
32
-23
88
-35
-20
28
-146
61
-85
-1.473
-10706

-25
-32
31
-26
15
-39
-17
33
-115
-15
-130
-1.212
-10299

Ademais de Pontevedra, os concellos que presentan un saldo vexetativo positivo en 2013 e
2014 son Soutomaior e Poio. En Cangas e en Moaña, o saldo agregado destes dous últimos
anos ten tamén signo positivo, aínda que con valores moi discretos. Nestes dous últimos anos,
o concello cun saldo vexetativo máis negativo é Vilaboa, seguido da Lama e Cotobade.
A área do GDR 15 presenta unha porcentaxe de poboación estranxeira inferior ao galego e ao
da provincia de Pontevedra, cun 2,8%. Mesmo nos concellos do litoral, cun valor superior ao
dos concellos interiores, non se supera os 3% de poboación estranxeira sobre a poboación
total. Por concellos, son Soutomaior e Marín os que presentan maior presenza porcentual de
persoas estranxeiras, cun 4,2 e un 3,5% respectivamente.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Táboa. Saldo vexetativo 2005-2014 segundo concellos. Fonte: Movemento natural da
poboación. IGE.
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Táboa. Poboación estranxeira 2015 e evolución 2005-2015. Fonte: Padrón Municipal de
Habitantes. IGE.
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Total poboación
Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
Zona Interior
Zona Litoral
GDR15
Pontevedra
Galicia

12.251
26.520
25.084
19.492
3.726
1.931
4.332
2.670
16.842
5.540
82.539
6.059
1.828
7.317
20.027
196.104
216.131
947.374
2.732.347

2015
Total
estranxeiros
140
624
877
264
34
22
52
84
512
91
2.872
200
31
310
314
5.799
6.113
31.967
90.641

Porcentaxe
1,1%
2,4%
3,5%
1,4%
0,9%
1,1%
1,2%
3,1%
3,0%
1,6%
3,5%
3,3%
1,7%
4,2%
1,6%
3,0%
2,8%
3,4%
3,3%

Evolución 20052015
27,3%
43,8%
-10,2%
2,7%
78,9%
29,4%
6,1%
-20,8%
48,0%
2,2%
13,7%
-32,7%
106,7%
54,2%
6,4%
11,6%
12,3%
17,4%
30,7%

A poboación estranxeira do GDR 15 presenta un perfil diferenciado en relación á provincia de
Pontevedra e a Galicia, cun maior peso da poboación de orixe africana, e un peso menor da
poboación doutros países europeos. Se en Pontevedra e en Galicia a poboación doutros
países europeos supón cerca do 45% da poboación estranxeira, no GDR o valor está máis
próximo ao 30%: 29,2% no litoral e 55,1% no interior.
Esta diferenza porcentual compénsase coa poboación africana, cun peso tamén próximo ao
30% no GDR 15, mentres que na provincia ou en Galicia non chega ao 15%. No interior, sen
embargo, a porcentaxe de poboación africana sobre o total da estranxeira descende ao 7,3%.
Os concellos que presentan maior porcentaxe de poboación africana son Vilaboa, Marín e
Soutomaior.
Polo tanto, a poboación estranxeira no GDR 15 ten á americana como o seu principal
continxente, moi equilibrado co europeo e o africano, a moita distancia da poboación asiática,
que representa un 6,1% (valor superior ao provincial e galego).
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Táboa. Distribución da poboación estranxeira segundo orixe. 2015. Fonte: Padrón Municipal
de Habitantes. IGE.
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63,6%

Total África

Total
América

Total Asia

Oceanía e
apátridas

7,1%
25,8%
59,7%
4,9%
23,5%

28,6%
27,2%
18,9%
33,3%
29,4%

10,7%
4,6%
3,5%
6,4%
0,0%

0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%

63,6%

0,0%

36,4%

0,0%

0,0%

67,3%
52,4%
32,0%

63,5%
51,2%
29,9%

1,9%
7,1%
22,9%

30,8%
39,3%
42,2%

0,0%
1,2%
2,9%

0,0%
0,0%
0,0%

58,2%

53,8%

4,4%

33,0%

4,4%

0,0%

26,7%
20,5%
35,5%
29,7%

24,6%
20,0%
32,3%
28,1%

22,0%
62,5%
12,9%
40,3%

43,1%
13,0%
51,6%
24,5%

8,2%
3,0%
0,0%
5,5%

0,1%
1,0%
0,0%
0,0%

55,1%

52,5%

7,3%

36,0%

1,6%

0,0%

29,2%
30,6%
44,0%
43,7%

27,1%
28,4%
41,9%
41,4%

29,4%
28,3%
14,6%
13,8%

34,8%
34,9%
36,3%
37,1%

6,3%
6,1%
4,9%
5,2%

0,2%
0,2%
0,2%
0,1%

Educación e nivel económico.
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53,6%
40,9%
17,8%
55,3%
47,1%

Total Unión
Europea
(UE-28)
50,7%
39,1%
15,3%
52,7%
47,1%

Total
Europa

Mentres o nivel educativo é algo superior ao galego, no GDR 15 o nivel económico sitúase un
pouco por debaixo e sufriu con maior impacto a crise. Este impacto económico da crise ten o
seu indicador máis destacado no número de persoas en risco de pobreza, que se incrementou
de modo moi significativo e se sitúa entre un 17 e un 20% da poboación do GDR 15.
Outro elemento destacado é a diferenza de renda entre os concellos do interior e os da costa:
nos concellos do interior a renda media anual sitúase entre catro e cinco mil euros por
debaixo da renda media na costa.
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Gráfico. Nivel de estudos da poboación 2011. Fonte: Censo de Poboación e Vivendas. INE.
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O nivel de estudos da poboación do GDR 15 en 2011 é moi semellante ao do conxunto de
Galicia e ao da provincia de Pontevedra, sendo o continxente máis destacado o das persoas
con estudos de segundo grao, é dicir, as que teñen estudos de formación profesional ou
bacharelato (entre outros estudos medios). Representan o 47,2% da poboación do GDR 15.
A porcentaxe de persoas con estudos de terceiro grao, é dicir, con estudos universitarios, é un
pouco superior no GDR 15 respecto da provincia e da comunidade autónoma, ascendendo ao
15,2%.
Nos concellos do interior, o peso da poboación con estudos universitarios é sensiblemente
menor, representando o 10,7% da poboación. Nesta área, os valores das persoas sen estudos
e analfabetas son algo superiores aos do conxunto do GDR 15, de Pontevedra e de Galicia,
fenómeno relacionado co maior índice de envellecemento.

Táboa. Nivel de estudos da poboación 2011. Fonte: Censo de Poboación e Vivendas. INE.
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Gráfico. Evolución da renda per cápita. Fonte: Contas de asignación da renda por concellos.
IGE.

A renda per cápita presenta uns valores e unha evolución moi parellos aos do conxunto da
provincia e levemente inferiores aos valores de Galicia. A nivel local, temos só datos ata 2009,
presentándose unha evolución positiva que foi ralentizada a partir de 2007. Previsiblemente,
o impacto da crise afecta negativamente ao nivel de renda per cápita nos anos 2010 ata a
actualidade.
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Táboa. Evolución da renda per cápita 2005-2009. Fonte: Contas de asignación da renda por
concellos. IGE.
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GDR15
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Galicia

2005
10.039,50
10.583,11
10.160,94
10.522,84
10.248,46

2006
10.977,09
11.365,34
10.848,61
11.859,64
10.600,46

2007
11.899,10
12.222,39
11.638,39
12.728,39
11.591,84

2008
12.345,18
12.749,69
12.141,79
13.033,35
12.347,36

2009
12.603,08
13.217,37
12.252,09
12.698,27
12.341,53

8.986,05

9.167,00

10.340,26

10.213,92

10.426,64

8.360,24
6.638,22
12.352,73

9.059,44
6.928,89
13.532,32

9.405,41
7.500,50
14.497,74

10.081,62
7.954,46
15.530,03

10.596,46
8.166,88
15.930,01

7.579,98

8.367,70

9.417,89

9.412,97

9.838,20

14.367,56
10.638,18
6.662,96
10.178,18

15.305,92
11.263,98
7.248,53
11.302,35

16.426,24
12.594,49
7.548,39
12.690,22

16.724,18
13.551,46
7.760,76
13.301,41

17.233,34
13.651,63
7.717,64
13.122,62

8.048,86

8.618,58

9.373,34

9.697,42

9.994,73

12.266,23
11.822,63
11.746,84
12.097,52

13.165,88
12.693,40
12.788,49
13.183,50

14.204,81
13.704,04
13.735,13
14.156,65

14.694,34
14.180,40
14.154,08
14.676,18

14.979,34
14.474,11
14.302,75
14.965,44

O nivel de renda per cápita é máis baixo nos concellos do interior, cun diferencial de entre
4.000 e 5.000 euros anuais en relación coa costa, diferencial que vai medrando sensiblemente
no período 2005 a 2008. De entre os concellos do interior, destacan a baixas rendas per cápita
nos concellos de Cerdedo, A Lama e Ponte Caldelas. Os valores máis altos rexístranse nos
concellos de Pontevedra e Poio.
O indicador da renda municipal dos fogares sérvenos para comparar os datos municipais cos
do conxunto de Galicia. Os concellos cun valor superior a 100, presentan unha renda per
cápita superior á galega, mentres que os que ofrecen un valor inferior a 100 sitúanse por
debaixo desa media.
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2005
83,0%
87,5%
84,0%
87,0%
84,7%
74,3%
69,1%
54,9%
102,1%
62,7%
118,8%
87,9%
55,1%
84,1%
66,5%
101,4%
97,7%
97,1%
100,0%

2006
83,3%
86,2%
82,3%
90,0%
80,4%
69,5%
68,7%
52,6%
102,6%
63,5%
116,1%
85,4%
55,0%
85,7%
65,4%
99,9%
96,3%
97,0%
100,0%

2007
84,1%
86,3%
82,2%
89,9%
81,9%
73,0%
66,4%
53,0%
102,4%
66,5%
116,0%
89,0%
53,3%
89,6%
66,2%
100,3%
96,8%
97,0%
100,0%

2008
84,1%
86,9%
82,7%
88,8%
84,1%
69,6%
68,7%
54,2%
105,8%
64,1%
114,0%
92,3%
52,9%
90,6%
66,1%
100,1%
96,6%
96,4%
100,0%

2009
84,2%
88,3%
81,9%
84,9%
82,5%
69,7%
70,8%
54,6%
106,4%
65,7%
115,2%
91,2%
51,6%
87,7%
66,8%
100,1%
96,7%
95,6%
100,0%

Con este indicador vemos como a renda per cápita dos concellos do litoral é moi semellante á
galega, mentres que os concellos do interior presentan menos de 67 puntos en toda a
secuencia temporal de 2005 a 2009. Os concellos de Cerdedo e A Lama teñen pouco máis da
metade da renda per cápita galega, e os concellos de Ponte Caldelas, Campo Lameiro e
Cotobade sitúanse por debaixo do 71%.
Salvo Pontevedra e Poio, todos os concellos presentan valores inferiores ao de Galicia, o que
indica unha concentración da renda na área urbana.
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Táboa. Evolución do Indicador de Renda Municipal dos Fogares 2005-2009. Fonte: Contas
de asignación da renda por concellos. IGE.

O produto interior bruto per cápita mostra uns valores inferiores aos galegos en toda a área
do GDR 15. A diferenza é máis acusada nos concellos do interior. Para 2012, a distancia entre
os concellos do interior e Galicia é de máis de 6.700 euros, mentres que a diferenza entre os
concellos do litoral e Galicia é un pouco superior a 3.000 euros.
A evolución foi negativa no período de 2010 a 2012, descendendo o PIB per cápita en Galicia,
no conxunto do GDR 15 e en cada un dos seus concellos.
Os concellos con maior peso no PIB, despois de Pontevedra, son Marín, Cangas e Moaña. Se
observamos o PIB per cápita, despois de Pontevedra sitúanse A Lama, Vilaboa, Marín e Barro.
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Gráfico. Produto Interior Bruto per cápita. Fonte: Produto Interior Bruto Municipal. IGE.
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Táboa. Produto Interior Bruto total e per cápita. Fonte: Produto Interior Bruto Municipal.
IGE.
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Miles de euros
2012
2010
145.712,00
153.236,00
327.255,00
333.671,00
390.549,00
433.403,00
226.600,00
245.596,00
58.859,00
61.385,00

Euros por habitante
2012
2010
11.856,00
12.538,00
12.482,00
12.825,00
15.524,00
16.904,00
11.609,00
12.700,00
15.793,00
16.850,00

27.686,00

29.219,00

13.733,00

14.316,00

48.853,00
55.439,00
199.204,00

51.113,00
59.896,00
212.353,00

11.095,00
19.459,00
11.857,00

11.567,00
20.790,00
12.946,00

72.830,00

73.169,00

11.813,00
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96.570,00
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1.890.849,00
103.931,00
22.376,00
70.343,00

22.573,00
16.149,00
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23.958,00
17.400,00
10.075,00
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283.216,00

297.158,00
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3.540.002,00
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3.740.540,00
57.052.549,00
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Táboa. Evolución da taxa de risco de pobreza. Fonte: Enquisa estrutural a fogares. IGE.
2007
Comarca O
Morrazo
Comarca
Pontevedra
Provincia
Pontevedra
Galicia

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

14,6

11,9

15,5

22,1

15,5

22,5

19,4

20,4

13,2

11,9

11,3

13,3

15,1

18,1

18,4

17,0

16,2

13,3

15,0

16,7

18,5

19,3

18,5

19,8

14,6

13,9

14,3

14,3

15,7

16,5

16,6

16,4

Considérase en risco de pobreza aquela persoa que vive nun fogar onde o ingreso
dispoñible por persoa adulta sitúase baixo o limiar de pobreza, é dicir por debaixo do 60%
da mediana do ingreso galego. Entre 2007 e 2014, esta taxa incrementouse en 1,8 puntos
para o conxunto de Galicia, de forma que o 16,4% da poboación está en risco de pobreza.
No caso do GDR 15, dita taxa é superior e viuse incrementada no período analizado: na
comarca de Pontevedra alcanza o 17%, crecendo 3,8 puntos desde 2007, e na comarca do
Morrazo supera o 20%, cun crecemento de 5,8 puntos desde 2007. Vemos como no GDR
15 se partía de taxas de risco de pobreza semellantes ou inferiores á galega en 2007, pero
este índice disparouse nos sete anos seguintes.
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Están dispoñibles os datos da taxa de risco de pobreza ata 2014, a nivel comarcal, provincial e
galego, o que nos dá unha visión máis clara do impacto da crise económica no territorio. É
preciso salientar que dous concellos do GDR 15 (Cerdedo e Soutomaior) quedan fóra das
comarcas de Pontevedra e O Morrazo, polo que non se inclúen nesta análise.
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3.1.4. Mercado laboral
Afiliación.
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A primeira aproximación ao mercado laboral do GDR 15 facémola a través dos datos de
afiliación á seguridade social, que nos indican a evolución do volume de persoas
ocupadas. O período analizado amósanos os anos centrais da crise económica, que
comeza a impactar na ocupación no ano 2008, incide na destrución de emprego ata 2013
e mostra un cambio de tendencia a partir de 2014, sen recuperar os valores iniciais.
Se en 2006 había 76.238 persoas afiliadas á seguridade social, ao final do período eran
7.465 persoas menos. O diferencial entre 2007 e 2013 mostra unha perda de 12.635
afiliacións.

Gráfico. Evolución da afiliación á Seguridade Social no GDR 15. Fonte: Tesourería Xeral da
Seguridade Social. IGE.
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A porcentaxe de perda de afiliación no GDR 15 entre 2006 e 2015 é semellante á
experimentada en Galicia, e inferior á provincial. Os concellos que presentan unha maior
caída porcentual son Campo Lameiro, A Lama, Cotobade e Marín. No outro extremo,
Soutomaior é o único concello que presenta un incremento na afiliación para este
período, crecendo un 3,3%.
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2015
Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
GDR15
Pontevedra
Galicia

3.740
8.451
7.188
6.556
1.240
519
1.270
547
5.786
1.637
26.833
2.046
468
2.493
68.774
308.263
920.981

Peso relativo
5,4%
12,3%
10,5%
9,5%
1,8%
0,8%
1,8%
0,8%
8,4%
2,4%
39,0%
3,0%
0,7%
3,6%
100,0%

Evolución 2006-2015
-11,2%
-7,1%
-16,0%
-11,2%
-1,6%
-29,0%
-18,9%
-27,6%
-4,9%
-13,7%
-8,7%
-13,5%
-11,4%
3,3%
-9,8%
-14,6%
-9,8%

Despois de Pontevedra, os concellos con maior número de persoas afiliadas á seguridade
social son Cangas, Marín, Moaña e Poio. Os concellos do interior teñen un peso relativo
pequeno, sumando, entre todos eles un 8,3% da afiliación. Nos concellos da costa,
Vilaboa e Soutomaior son os que teñen un menor peso, con valores do 3 e o 3,6%,
respectivamente.
O réxime de afiliación á seguridade social maioritario no GDR 15 é o réxime xeral, que
representa un 71,3% do total da afiliación, un valor algo superior ao galego. Os concellos
de Pontevedra e Soutomaior son os que presentan porcentaxes de afiliación ao réxime
xeral máis altas.
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Gráfico. Afiliación á Seguridade Social segundo concellos, peso relativo e evolución 20062015. Fonte: Tesourería Xeral da Seguridade Social. IGE.

A porcentaxe de persoas afiliadas ao réxime de autónomos non alcanza o vinte por cento
no conxunto do GDR 15, sendo inferior á galega. Todos os concellos do interior presentan
porcentaxes superiores, destacando A Lama, onde o réxime de autónomos representa o
34,9% da afiliación, ou Cerdedo, cun 29,9%.
Sendo unha área costeira, o peso do réxime especial do mar é 3,3 puntos superior ao
galego, alcanzando o 5,4% da afiliación. No concello de Bueu, este réxime supera o 16%,
no de Cangas chega ao 10,3% e nos de Moaña, Poio, Marín e Vilaboa situase entre o 8,5 e
o 7,7%.
Cun valor xeral para o GDR 15 un pouco superior ao galego, destaca o peso do réxime
especial de empregados do fogar nos concellos de Campo Lameiro e Cotobade, con
valores por enriba do 5%. Podemos vincular este peso ao grao de envellecemento da
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poboación e ás necesidades de apoio doméstico derivadas del (por situacións de
dependencia).
O réxime especial agrario é o de menor peso global, cun 0,1% para o GDR. Só supera o 1%
no concello de Barro.
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Táboa. Afiliación á Seguridade Social segundo réxime.
Seguridade Social. IGE.
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Nunha aproximación á afiliación en función do xénero, destácanse dous elementos. O
primeiro é o impacto diferencial da crise na destrución de emprego (medido polas
afiliacións), que afectou de modo máis acusado ao emprego masculino que ao emprego
feminino. Para os concellos do GDR 15, entre 2006 e 2015,as afiliacións baixaron un 20%
no caso dos homes fronte a un 4% no caso das mulleres.
A segunda é que, a pesar desta maior caída do emprego masculino, mantense unha lixeira
diferenza nas porcentaxes de ocupación de homes e mulleres, sendo a afiliación á
seguridade social masculina o 51% do total.
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Nos concellos de Pontevedra, Cerdedo e Poio, sen embargo, é algo superior o peso das
mulleres no total de afiliación. Pola contra, os concellos que presentan maior diferenza,
sempre a favor da afiliación masculina, son A Lama, Bueu, Cotobade e Barro.

Táboa. Afiliación á Seguridade Social segundo xénero. Evolución 2006-2015 e peso relativo.
Fonte: Tesourería Xeral da Seguridade Social. IGE.
2015
Mulleres
1.645
4.011
3.372
3.237
557

Total
3.740
8.451
7.188
6.556
1.240

Evolución 2006-2015
Homes
Mulleres
-21,4%
6,4%
-18,3%
9,5%
-25,9%
-1,1%
-21,3%
2,4%
-13,4%
18,3%

284

236

519

-35,2%

-19,6%

-29,0%

54,6%

45,4%

707
311
2.886

563
236
2.900

1.270
547
5.786

-24,5%
-36,1%
-14,2%

-10,6%
-12,3%
6,6%

-18,9%
-27,6%
-4,9%

55,7%
56,9%
49,9%

44,3%
43,1%
50,1%

889

749

1.637

-20,5%

-3,9%

-13,7%

54,3%

45,7%

13.001
1.053
233
1.358
35.073
164.415
474.185

13.832
994
235
1.135
33.700
152.025
446.796

26.833
2.046
468
2.493
68.774
316.440
920.981

-19,3%
-25,8%
-17,0%
-3,7%
-20,0%
-27,0%
-18,3%

4,2%
5,0%
-5,1%
13,1%
4,0%
0,0%
1,3%

-8,7%
-13,5%
-11,4%
3,3%
-9,8%
-14,0%
-9,8%

48,5%
51,4%
49,7%
54,5%
51,0%
52,0%
51,5%

51,5%
48,6%
50,3%
45,5%
49,0%
48,0%
48,5%

Total
-11,2%
-7,1%
-16,0%
-11,2%
-1,6%

Porcentaxe 2015
Homes
Mulleres
56,0%
44,0%
52,5%
47,5%
53,1%
46,9%
50,6%
49,4%
55,1%
44,9%

Gráfico. Afiliación á Seguridade Social segundo idade. Fonte: Tesourería Xeral da Seguridade
Social. IGE.
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Na comparativa por idade, o GDR presenta unha maior porcentaxe de afiliación no
continxente de 25 a 44 anos, que representa o 53,4% da afiliación total, situándose por
enriba dos valores provincial e galego. Na poboación de menos de 25 anos, o peso é
semellante ao galego, por debaixo do valor provincial.
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Táboa. Afiliación á Seguridade Social segundo idade. Fonte: Tesourería Xeral da Seguridade
Social. IGE.
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Pontevedra
Vilaboa
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Soutomaior
GDR15
Pontevedra
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Menor 25 anos
5,2%
3,0%
4,0%
3,8%
4,3%
3,7%
3,5%
5,2%
3,8%
5,7%
3,4%
4,0%
5,0%
3,8%
3,7%
4,6%
3,7%

25-44
57,7%
55,9%
54,0%
55,0%
56,7%
52,5%
52,9%
45,1%
53,1%
53,5%
51,2%
50,3%
51,1%
61,3%
53,4%
44,2%
51,4%

44-59 anos
32,2%
36,1%
36,3%
35,6%
32,1%
36,1%
34,2%
38,7%
35,6%
34,1%
37,2%
38,6%
32,9%
31,2%
36,0%
42,8%
37,3%

Maior 59 anos
4,9%
5,0%
5,7%
5,6%
6,9%
7,7%
9,4%
11,0%
7,5%
6,6%
8,2%
7,1%
11,0%
3,7%
6,9%
8,4%
7,6%

Os concellos que presentan un maior peso na afiliación das persoas de entre 25 e 44 anos
son Soutomaior, Bueu, Barro, Cangas e Moaña, con valores do 61,3 ao 55%.
Comparativamente, os concellos de Cerdedo e A Lama presentan a maior porcentaxe no
continxente de maiores de 59 anos, que chega ao 11% nos dous casos.
En todos os casos, destaca a baixa inserción laboral da mocidade.
O sector servizos é o que máis emprego achega, acadando o 73,9%. Este valor é 2,4
puntos superior ao galego e 2,7 puntos superior ao da provincia de Pontevedra. Pola súa
parte, o peso da industria é inferior ao galego e ao provincial.
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Gráfico. Afiliación á Seguridade Social segundo sector. Fonte: Tesourería Xeral da
Seguridade Social. IGE.
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Xa vimos, ao analizar o réxime de cotización, que a pesca tiña unha presenza significativa
no GDR 15. Analizada de forma agregada, xunto coa agricultura, representa o 6,1% das
afiliacións no GDR 15, valor superior ao provincial e un pouco por debaixo do galego. Os
concellos con maior peso do sector primario son Bueu, cun 15,7% e A Lama, cun 11,6%.
Táboa. Afiliación á Seguridade Social segundo sector. Fonte: Tesourería Xeral da Seguridade
Social. IGE.

Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
GDR15
Pontevedra
Galicia

Agricultura e
pesca
15,7%
9,7%
7,8%
8,2%
6,3%
4,7%
5,1%
11,6%
9,2%
3,5%
2,0%
8,6%
7,2%
5,2%
6,1%
5,0%
6,6%

Industria
13,1%
15,1%
13,5%
21,0%
15,8%
14,9%
12,0%
9,6%
9,5%
14,9%
8,9%
16,9%
12,1%
17,8%
12,5%
16,7%
14,1%

Construción
8,0%
6,6%
6,7%
7,0%
12,8%
15,8%
13,2%
9,1%
8,5%
9,5%
6,4%
10,1%
17,1%
7,2%
7,4%
7,0%
7,6%

Servizos
63,1%
68,5%
71,9%
63,6%
65,1%
64,6%
69,7%
69,5%
72,7%
71,8%
82,7%
64,1%
63,5%
69,8%
73,9%
71,2%
71,5%

Estratexia de desenvolvemento local participativo

20,0%
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Xa apuntamos que o peso da industria é relativamente baixo no GDR 15, en relación aos
valores provinciais. Sen embargo, algúns concellos superan amplamente ditos valores. É o
caso de Moaña, onde a industria representa o 21% da afiliación. Tamén de Soutomaior
(cun 17,8%) ou de Vilaboa (cun 16,9%).
A construción representa o 7,4% das afiliacións no GDR 15, destacando nos concellos
interiores de Cerdedo (cun 17,1%), Campo Lameiro (cun 15,8%), Cotobade (cun 13,2%) ou
Barro (cun 12,8%).
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O alto peso do sector servizos vese moi influenciado polo concello de Pontevedra, que
presenta un valor de 82,7%. Xunto con Poio, Marín e Ponte Caldelas son os únicos
concellos con valores superiores ao galego e ao provincial no que respecta ao peso do
sector servizos.
Gráfico. Evolución 2009-2015 da afiliación á Seguridade Social segundo sector. Fonte:
Tesourería Xeral da Seguridade Social. IGE.
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Entre 2009 e 2015, o sector dos servizos é o único que experimentou un moderado
crecemento en número de afiliacións no conxunto dos concellos do GDR 15. A
construción foi o que perdeu máis afiliación, cunha porcentaxe de caída do 40,4%,
seguido do sector primario, que perdeu o 27,7% da súa afiliación no período 2009 a 2015.
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Paro rexistrado e demandantes.

Así, entre 2007 e 2013 experiméntase unha forte subida do paro rexistrado, que parte de
valores inferiores ao 10% e acada valores superiores ao 16% no GDR 15. A partir de 2013
experiméntase un cambio de tendencia, diminuíndo o paro rexistrado, pero manténdose
en 2015 en valores superiores ao 14%. A curva de evolución é semellante á provincial e á
galega, se ben o paro é máis intenso que en Galicia e algo menor que o provincial.

Gráfico. Evolución 2005-2015 da taxa de paro rexistrado. Fonte: Paro rexistrado. Consellería
de Emprego, Economía e Industria. IGE.
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Se ata aquí analizamos a ocupación, a través dos datos de afiliación á seguridade social,
pasamos agora a analizar o paro, a partir dos datos de paro rexistrado do servizo público
de emprego. A porcentaxe de paro rexistrado é a porcentaxe de persoas demandantes de
emprego rexistradas no servizo público de emprego, en relación ao conxunto da
poboación de 16 a 64 anos. A evolución de dita porcentaxe é paralela á evolución das
afiliacións que xa analizamos, pero de signo contrario.
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En 2015, o número de demandantes de emprego nos concellos do GDR 15 ascende a
20.376 persoas, o que ofrece unha porcentaxe de paro rexistrado do 14,4%. O paro máis
alto rexístrase en Ponte Caldelas, Campo Lameiro e Soutomaior.
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Táboa. Demandantes de emprego, evolución 2005-2015, e taxa de paro rexistrado. Fonte:
Paro rexistrado. Consellería de Emprego, Economía e Industria. IGE.
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Os concellos que experimentaron un maior crecemento do paro rexistrado entre 2005 e
2015 foron Barro (cun incremento do 136%), Poio (90,3%), Cotobade (85,2%) e A Lama
(78,5%). Pola súa parte, Cangas e Cerdedo son os únicos concellos nos que o crecemento
do paro rexistrado foi inferior ao do conxunto de Galicia.
Gráfico. Demandantes de emprego segundo xénero. 2015. Fonte: Paro rexistrado.
Consellería de Emprego, Economía e Industria. IGE.
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Homes

Mulleres

En case todos os concellos, o peso das mulleres é superior ao dos homes entre as persoas
demandantes de emprego rexistradas no servizo público, con valores para o conxunto do
GDR 15 moi semellantes aos provinciais e aos galegos.
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Xa vimos na análise da afiliación á seguridade social segundo xénero, como a crise incidira
de forma máis forte na caída de afiliacións dos homes, en relación ás mulleres. Na
evolución do paro rexistrado, volvemos observar esta tendencia, xa que en todos os
concellos a subida do número de demandantes de emprego foi inferior no caso das
mulleres. Para o conxunto do GDR 15, o paro rexistrado masculino subiu un 92%, mentres
que o paro rexistrado feminino creceu un 31,5% no período 2005 a 2015.
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Táboa. Porcentaxe de paro rexistrado en 2015 segundo xénero e evolución 2005-2015 do
paro rexistrado segundo xénero. Fonte: Paro rexistrado. Consellería de Emprego, Economía
e Industria. IGE.

Sen embargo, a pesar desta evolución diferencial, o paro feminino segue a ser superior ao
paro masculino, cunha porcentaxe do 15,5% fronte ao 13,3%, respectivamente. En Ponte
Caldelas este diferencial é moito maior, sendo o paro rexistrado feminino do 22,4% (a
porcentaxe de paro masculina é do 15,6%). Soutomaior tamén presenta unha forte
diferenza, de máis de 6 puntos porcentuais. En Bueu, Cangas e Marín, a diferenza é
superior a 3 puntos porcentuais.
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Gráfico. Evolución de demandantes de emprego segundo idade. 2005-2015. Fonte: Paro
rexistrado. Consellería de Emprego, Economía e Industria. IGE.
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Chama a atención o feito de que o número de demandantes de emprego menores de 25
anos decrecera na década de 2005 a 2015.

Táboa. Porcentaxe de paro segundo idade en 2015. Fonte: Paro rexistrado. Consellería de
Emprego, Economía e Industria. IGE.
Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
GDR15
Pontevedra
Galicia

De 16 a 24 anos
6,3%
5,3%
5,4%
6,5%
11,8%
10,5%
9,2%
10,5%
6,9%
10,3%
5,7%
9,9%
5,4%
9,1%
6,3%
6,5%
6,0%

De 25 a 44 anos
15,3%
17,5%
15,8%
16,2%
17,1%
15,2%
15,9%
17,1%
14,8%
19,1%
15,7%
16,8%
11,6%
15,7%
16,0%
15,9%
14,3%

De 45 a 64 anos
11,8%
15,0%
13,4%
16,9%
16,1%
21,6%
16,9%
15,5%
13,2%
21,1%
14,9%
15,5%
9,7%
20,0%
15,1%
16,8%
14,7%

Total
12,6%
15,0%
13,4%
15,4%
16,1%
17,7%
15,6%
15,6%
13,2%
18,9%
14,1%
15,4%
10,1%
16,6%
14,4%
15,1%
13,5%

En efecto, vemos como a porcentaxe de demandantes de emprego en relación ao
conxunto da poboación de 16 a 24 anos presenta valores inferiores ao 12% en todos os
concellos. Hai que tomar en conta que moitas persoas destas idades atópanse estudando,
polo que a taxa de paro será notablemente superior (non contamos con datos da taxa de
paro xuvenil a nivel municipal).
É significativo o desemprego entre as persoas de 45 e máis anos. Para o conxunto do GDR
15 a porcentaxe de paro neste intervalo de idade é do 15,1%, valor inferior ao provincial,
pero superior ao galego. En Campo Lameiro, Ponte Caldelas e Soutomaior dita porcentaxe
iguala ou supera o 20%.
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Gráfico. Demandantes de emprego por actividade económica. 2015. Fonte: Paro rexistrado.
Consellería de Emprego, Economía e Industria. IGE.

As porcentaxes de demandantes de emprego por actividade económica son moi
semellantes entre o GDR 15, a provincia de Pontevedra e Galicia e gardan paralelismo co
peso dos sectores na economía.
O peso das persoas sen emprego anterior é do 8,7% no GDR 15, seis e sete décimas por
enriba dos valores de Pontevedra e Galicia. Tamén está algunhas décimas por enriba no
peso da hostalaría, da construción e do sector primario.
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Táboa. Porcentaxe de demandantes de emprego segundo actividade económica. Fonte:
Paro rexistrado. Consellería de Emprego, Economía e Industria. IGE.
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Agricultura,
gandería,
silvicultura
e pesca

Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
GDR15
Pontevedra
Galicia

Industria

9,0%
7,8%
6,5%
5,6%
5,3%
6,1%
2,2%
5,4%
3,9%
4,3%
1,9%
6,1%
2,2%
4,1%
4,5%
4,0%
3,6%

Enerxía

11,3%
10,7%
10,1%
17,4%
11,1%
14,8%
12,3%
4,6%
8,4%
13,4%
8,7%
15,2%
10,9%
12,5%
10,7%
13,2%
12,2%

Construc.

0,4%
0,2%
0,2%
0,3%
0,5%
1,0%
0,5%
0,8%
0,1%
0,6%
0,4%
1,0%
0,0%
0,4%
0,3%
0,3%
0,5%

Hostalaría

10,0%
8,5%
9,2%
9,8%
15,3%
20,4%
17,7%
9,5%
14,2%
12,6%
13,3%
15,7%
28,3%
9,8%
11,9%
11,2%
12,4%

12,5%
13,8%
12,9%
9,7%
10,5%
7,1%
9,9%
10,4%
16,2%
14,2%
12,9%
8,3%
13,0%
16,0%
12,8%
12,0%
11,4%

Resto
servizos

48,4%
52,0%
51,0%
50,6%
49,2%
42,3%
49,6%
59,8%
47,0%
44,8%
53,8%
44,1%
42,4%
51,1%
51,2%
51,1%
51,6%

8,6%
7,2%
10,1%
6,7%
8,2%
8,7%
9,0%
10,4%
10,3%
10,2%
9,1%
9,5%
5,4%
6,6%
8,7%
8,1%
8,2%

Gráfico. Evolución dos demandantes de emprego segundo actividade económica 2006-2015.
Fonte: Paro rexistrado. Consellería de Emprego, Economía e Industria. IGE.
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Os dous sectores que experimentaron un maior aumento do desemprego entre 2005 e 2015
foron o da hostalaría e o da construción, cun incremento de máis do 123% en ambos casos,
moi superior ao do conxunto da provincia e ao galego. O desemprego na industria
incrementouse nun 34,8%. No resto de actividades o crecemento foi inferior ao provincial e
ao galego. O número de demandantes sen emprego anterior baixou nun 8,4% entre 2005 e
2015, unha baixada que foi do 13,2% na provincia de Pontevedra e dun 18,2% en Galicia.
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3.1.5. Análise sectorial
Neste capítulo imos analizar a actividade económica nos diferentes sectores, dando especial
importancia ao sector primario e as actividades vinculadas. Veremos que o GDR 15 ten un
perfil propio no que respecta á agricultura, cun peso significativo da vide, e no que atinxe á
gandería, cun peso significativo da actividade avícola e do gando vacún de carne.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Tamén veremos a importancia do sector forestal que abrangue a maior parte da superficie
dos concellos do GDR 15. A pesca ten un peso moi importante no sector primario do GDR 15 e
no conxunto da súa economía, con importancia do marisqueo e a pesca de baixura.

Sector agroforestal
A superficie forestal arborizada representa máis da metade do territorio do GDR 15
(48.800,5Ha.), mentres que a superficie agraria útil (SAU) supón un 11,5% do mesmo, con
case dez mil Ha.
Os concellos que achegan máis superficie forestal (incluíndo arborizada, pasteiro,
arbustivo e mato) son Cotobade, A Lama, Pontevedra e Cerdedo, con entre sete e once
mil hectáreas cada un. Ponte Caldelas é o concello con máis superficie agraria útil, con
2.165,5 Ha., seguida de Campo Lameiro, con 1.300,4 Ha.

Gráfico. Distribución de terras segundo tipo de superficie. 2011. Fonte: Superficies agrícolas.
Consellería de Medio Rural.
14%

12%

18%

56%
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SAU

Forestal Arborizado

Pasteiro, Pasteiro Arbustivo e Mato

Outras Superficies

Táboa. Distribución de terras segundo tipo de superficie por concello, en hectáreas. 2011.
Fonte: Superficies agrícolas. Consellería de Medio Rural.
SAU

Barro
Bueu
Campo Lameiro
Cangas
Cerdedo
Cotobade
Lama, A
Marín
Moaña
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Soutomaior
Vilaboa
GDR15

623,5
446,0
1.300,4
539,4
775,9
611,6
413,4
304,3
291,0
951,2
2.165,5
602,7
346,0
602,7
9.973,7

2.805,6
1.592,2
4.215,2
1.722,2
5.255,9
7.159,3
3.724,5
2.259,3
2.185,6
2.294,6
4.185,2
7.530,3
1.250,7
2.619,8
48.800,5

Pasteiro,
Pasteiro
Arbustivo e
Mato

75,5
539,7
792,0
604,1
1.938,4
3.633,7
4.910,0
221,2
368,0
87,0
1.813,2
431,1
353,3
169,7
15.936,9

Forestal Total

2.881,1
2.131,8
5.007,2
2.326,3
7.194,4
10.793,1
8.634,6
2.480,5
2.553,5
2.381,6
5.998,4
7.961,4
1.603,9
2.789,5
64.737,3

Outras
Superficies

259,7
505,9
70,9
943,2
12,3
2.063,7
2.128,4
863,3
662,8
88,6
535,4
3.272,0
549,5
296,1
12.252,0

Superficie
rural concello

3.760,0
3.080,0
6.380,0
3.750,0
7.980,0
13.470,0
11.180,0
3.540,0
3.510,0
3.390,0
8.700,0
11.450,0
2.500,0
3.690,0
86.380,0

Táboa. Porcentaxe de Superficie Agraria Útil e superficie forestal sobre total superficie.
2011. Fonte: Superficies agrícolas. Consellería de Medio Rural.
%SAU
Barro
Bueu
Campo Lameiro
Cangas
Cerdedo
Cotobade
Lama, A
Marín
Moaña
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Soutomaior
Vilaboa
GDR15

%Forestal
16,6%
14,5%
20,4%
14,4%
9,7%
4,5%
3,7%
8,6%
8,3%
28,1%
24,9%
5,3%
13,8%
16,3%
11,5%

76,6%
69,2%
78,5%
62,0%
90,2%
80,1%
77,2%
70,1%
72,8%
70,3%
68,9%
69,5%
64,2%
75,6%
74,9%

%SAU + Forestal
93,2%
83,7%
98,9%
76,4%
99,9%
84,7%
80,9%
78,7%
81,0%
98,3%
93,8%
74,8%
78,0%
91,9%
86,5%
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A suma da superficie agraria útil e a superficie forestal acada un peso do 86,5% no GDR
15. Nos concellos de Cerdedo, Campo Lameiro e Poio, este valor supera o 97%. Polo peso
relativo da superficie agraria útil, destacan Poio, Ponte Caldelas e Campo Lameiro,
sempre por enriba do 20%, mentres que por superficie forestal destacan Cerdedo e
Cotobade, por enriba do 80%.

Táboa. Distribución dos grupos de cultivo segundo comarcas en Ha. 2011. Fonte: Superficies
agrícolas. Consellería de Medio Rural.
Cultivos herbáceos (Ha)
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Cereais
gran

Comarca
O
Morrazo
Comarca
Pontevedra
Comarca
Tabeirós-Terra
de Montes
Comarca Vigo
Provincia
Pontevedra
Galicia

Cultivos
forraxeiros

Tubérculos

Cultivos leñosos (Ha)

Leguminos
as gran

Hortícolas,
flores e
viveiros

Froiteiras

Castiñeiro

Viñedo

Total

173,8

80,4

108,6

12,7

135,5

204,2

11,3

360,0

1.086,5

16,0%

7,4%

10,0%

1,2%

12,5%

18,8%

1,0%

33,1%

100,0%

597,2
21,5%

149,1
5,4%

192,4
6,9%

31,9
1,1%

312,5
11,2%

320,9
11,5%

70,9
2,6%

1.106,0
39,8%

2.780,8
100,0%

424,8

3.538,2

124,2

32,2

142,5

200,7

109,6

312,9

4.885,1

8,7%

72,4%

2,5%

0,7%

2,9%

4,1%

2,2%

6,4%

100,0%

756,2
17,2%

297,9
6,8%

452,7
10,3%

41,3
0,9%

638,0
14,5%

335,3
7,6%

45,2
1,0%

1.832,4
41,7%

4.398,9
100,0%

6.506,0

25.762,9

3.158,3

290,9

3.203,8

2.314,6

807,9

12.142,6

54.186,9

12,0%

47,5%

5,8%

0,5%

5,9%

4,3%

1,5%

22,4%

100,0%

40.429,6
9,5%

286.939,0
67,2%

20.258,2
4,7%

2.109,0
0,5%

15.772,0
3,7%

12.142,4
2,8%

24.367,5
5,7%

24.836,6
5,8%

426.854,2
100,0%

Os datos de cultivos están dispoñibles a nivel comarcal. Recollemos aquí os datos das
comarcas de Pontevedra e O Morrazo, que inclúen a todos os concellos do GDR 15, salvo
dous: Cerdedo, que pertence á comarca de Tabeirós-Terra de Montes, e Soutomaior, que
pertence á comarca de Vigo. Como referencia, incorporamos na táboa os datos de ditas
comarcas, que deben ser tomados con reserva, xa que inclúen a moitos outros concellos que
non forman parte do GDR 15.
Mentres que en Galicia os cultivos aos que se lles dedican máis hectáreas son os forraxeiros
(67%), nas comarcas do Morrazo e Pontevedra, o seu peso é inferior ao 8%. Pola contra, o
viñedo ten un peso notable nestas dúas comarcas, con valores de entre o 33 e o 40%, mentres
que en Galicia só representa o 5,8%. Ademais do viñedo, tamén hai máis presenza dos cultivos
hortícolas, das froiteiras e dos cereais de gran, en comparación co conxunto da comunidade
autónoma.
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Gráfico. Distribución porcentual dos grupos de cultivo segundo comarcas en Ha. 2011.
Fonte: Superficies agrícolas. Consellería de Medio Rural.
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A comarca de Tabeirós-Terra de Montes, á que pertence Cerdedo, presenta unha
distribución de cultivos máis parecida á galega, con alto peso dos cultivos forraxeiros. Na
comarca de Vigo, á que pertence Soutomaior, tamén se dá un forte peso do viñedo.

Táboa. Distribución dos cultivos de gran e forraxeiros segundo comarcas en Ha. 2011. Fonte:
Superficies agrícolas. Consellería de Medio Rural.
Millo
gran

Comarca
O
Morrazo
Comarca
Pontevedra
Comarca
Tabeirós-Terra
de Montes
Comarca Vigo
Provincia
Pontevedra
Galicia

Trigo

Outros
cereais
gran

Millo

Pradeiras

Col
forraxeira

Outras
forraxeiras

Total

173,8

0,0

0,0

0,5

0,4

69,3

10,2

254,2

593,2

0,0

4,0

1,4

14,7

106,0

26,9

746,3

397,7

27,0

0,0

973,7

2.485,9

55,5

23,1

3.963,0

750,1

4,3

1,9

7,0

59,2

183,5

48,2

1.054,1

6.113,2

307,8

84,9

5.368,9

19.096,5

853,5

443,9

32.268,8

19.629,6

13.955,3

6.844,7

69.951,7

208.654,4

4.568,4

3.764,5

327.368,6

O millo é o cultivo predominante de entre os de gran e forraxeiros, nas comarcas do
Morrazo e Pontevedra (tamén na de Vigo, mentres que na de Tabeirós-Terra de Montes
predominan as pradeiras).
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Segundo datos da Consellería de Medio Rural o número de explotacións ascende a 5.860, das
cales 3.856 son de carácter gandeiro e 2.004 agrícolas. O conxunto de explotacións do GDR 15
representa o 13,7% das explotacións da provincia e o 4,3% galego. Os concellos de
Pontevedra de Ponte Caldelas, Vilaboa e Cotobade teñen un maior número de explotacións.
Hai que indicar que o número de explotacións facilitadas pola Consellería de Medio Rural
difire do número establecido polo Censo Agrario, debido fundamentalmente a que son anos e
fontes diferentes.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

O territorio do GDR ten unha porcentaxe baixa de explotacións catalogadas como prioritarias
(que son fundamentalmente de carácter familiar ou asociativo), sendo menor a súa presenza
que no caso da provincia e galego.
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Gráfico. Número de explotacións. 2015. Fonte: Consellería de Medio Rural.
Barro
Bueu
Campo Lameiro
Cangas
Cerdedo
Cotobade
A Lama
Marín
Moaña
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Soutomaior
Vilaboa
GDR 15
Pontevedra
Galicia

Agrícolas
200
136
119
88
38
147
39
141
64
100
222
305
117
288
2.004
18.183
47.727

Ganadeiras
266
192
247
226
144
397
191
342
124
162
413
769
121
262
3.856
24.709
88.118

Totais
466
328
366
314
182
544
230
483
188
262
635
1.074
238
550
5.860
42.892
135.845

Prioritarias
5
0
2
1
7
9
6
0
0
1
1
3
0
1
36
1.582
15.668

% Prioritarias
1,1%
0,0%
0,5%
0,3%
3,8%
1,7%
2,6%
0,0%
0,0%
0,4%
0,2%
0,3%
0,0%
0,2%
0,6%
3,7%
11,5%

Gráfico. Distribución porcentual das explotacións agrarias por superficie. 2009. Fonte: Censo
Agrario. Consellería de Medio Rural.
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No GDR 15, o tamaño das explotacións agrarias é menor que no conxunto da provincia e
que no conxunto de Galicia. Máis do 80% das explotacións teñen menos de 5 Ha.

Táboa. Distribución porcentual das explotacións agrarias por superficie. 2009. Fonte: Censo
Agrario. Consellería de Medio Rural.

Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
GDR15
Pontevedra
Galicia

Explotación
s sen terras

Explotación
s con terras

Entre 0,1 e
4,9 Ha

1
0
5
3
4
13
14
8
1
3
16
4
4
3
79
565
2.203

16
9
90
21
202
126
232
139
14
142
189
46
109
27
1.362
13.641
78.971

13
8
77
21
178
112
192
93
13
117
170
43
73
23
1.133
9.128
37.857

Entre 5 e
9,9 Ha

0
1
6
0
16
10
21
21
0
12
10
2
14
3
116
1.829
15.297

Entre 10 e
19,9 Ha

2
0
5
0
6
3
12
9
1
2
7
1
15
1
64
1.397
13.503

Entre 20 e
49,9 Ha

1
0
1
0
2
1
6
13
0
4
1
0
6
0
35
1.033
10.033

Maior ou
igual a 50
Ha

0
0
1
0
0
0
1
3
0
7
1
0
1
0
14
254
2.281

Total

17
9
95
24
206
139
246
147
15
145
205
50
113
30
1.441
14.206
81.174
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En conxunto, hai 1.441 explotacións agrarias, das cales 246 están no concello de
Cotobade, 206 en Barro, 205 en Pontevedra, entre 100 e 150 nos concellos de A Lama,
Ponte Caldelas, Campo Lameiro e Cerdedo e menos de 100 nos restantes concellos.
Ningún concello presenta un perfil no que sexan maioritarias as grandes explotacións, se
ben A Lama é a que presenta o maior número de explotacións por enriba das 10 Ha.
Táboa. Distribución das unidades de gando. 2009. Fonte: Censo Agrario. Consellería de
Medio Rural.
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7
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0
24
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8
5
1
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1

0
5
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2
1
0
2
0

0
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9
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1
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0
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0
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0
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2.418
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0
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9
537
51.817
264.777

2
9
355
2.151
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5
6.662
57.149
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0
0
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Bovinos
Barro
Bueu
Campo
Lameiro
Cangas
Cerdedo
Cotobade
Lama, A
Marín
Moaña
Pontevedra
Poio
Ponte
Caldelas
Soutomaior
Vilaboa
GDR15
Pontevedra
Galicia

Ovinos

Caprinos

Porcinos

Equinos

Aves

Total
5.180
19

As unidades de gando constitúen un indicadorque se obtén aplicando un coeficiente a
cada especie e tipo, para agregar nunha unidade común diferentes especies. Os
coeficientes empregados son:
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Vacas leiteiras 1

Leitóns 0,027

Outras vacas 0,8

Outros porcinos 0,3

Bovinos machos de 24 meses e máis 1

Equinos 0,8

Bovinos femias de 24 meses e máis 0,8

Galiñas 0,014

Bovinos de 12 a menos de 24 meses 0,7

Poliñas destinadas á posta 0,014

Bovinos de menos de 12 meses 0,4

Polos de carne e galos 0,007

Ovinos 0,1 Caprinos 0,1

Pavos, patos, ocas e pintadas 0,03

Porcas nais 0,5

Outras aves 0,03

Porcas para reposición 0,5

Coellas nais 0,02

Na gandería, o subsector con maior peso é o avícola que, en unidades de gando,
representa o 58,4% do total no GDR 15. A actividade avícola concéntrase no concello de
Barro (4.993 unidades), seguido de Campo Lameiro (963) e Cotobade (557).
O gando bobino representa un 30,2%, con 3.450 unidades. O concello con maior
concentración de gando bobino é A Lama, con 1.558 unidades, seguido de Cotobade
(533) e Cerdedo (510).
No que respecta ao porcino, representan o 4,7% do total do gando, medido en unidades,
concentrándose no concello de Poio, con 299 unidades.

70,0%
59,8%

60,0%
50,0%

58,4%

44,2%

40,0%
30,0%

30,2%

27,9%

25,3%
20,8%

20,0%

16,2%

10,0%
2,0% 1,2%

0,0%
Bovinos
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1,5% 0,6% 0,2%
0,3%

Caprinos
GDR15

Porcinos
Pontevedra

3,1%
1,0% 1,3%

Equinos

0,9% 0,3%
0,3%

Aves

Coellas nais

Galicia
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Gráfico. Distribución porcentual das unidades de gando. 2009. Fonte: Censo Agrario.
Consellería de Medio Rural.

A evolución da gandería reflicte un notable decrecemento na área do GDR 15 entre 1999
e 2009, con caídas superiores ao sesenta e cinco por cento en equinos, ovinos, porcinos e
aves. Pola súa parte, o gando bobino decrece un 19,8% nese período. Nunha
aproximación por concellos, atopamos algunhas evolucións en positivo, como o
crecemento do gando bobino no concello da Lama, o caprino en Cerdedo, o porcino en
Poio ou as aves en Cotobade e, sobre todo, en Barro, onde tamén crecen as coellas nais.
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Táboa. Evolución das unidades de gando 1999-2009. Fonte: Censo Agrario. Consellería de
Medio Rural.
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Bovinos
Barro
Bueu
Campo Lameiro
Cangas
Cerdedo
Cotobade
Lama, A
Marín
Moaña
Pontevedra
Poio
Ponte Caldelas
Soutomaior
Vilaboa
GDR15
Pontevedra
Galicia

Ovinos

-81,7%
-84,6%
-57,9%
-92,9%
-35,4%
-31,5%
86,6%
-53,3%
-86,8%
-55,7%
-80,3%
-17,3%
-57,7%
-72,5%
-19,8%
-4,1%
-11,1%

Caprinos

-81,9%
-66,7%
-60,0%
-100,0%
-63,6%
-64,1%
-90,5%
-83,3%
-87,5%
-86,3%
-96,4%
-72,0%
-81,8%
-96,2%
-77,5%
-67,8%
-44,5%

Porcinos

-60,0%
-100,0%
0,0%
-100,0%
66,7%
-42,9%
-33,3%
-80,0%
-100,0%
-86,7%
-100,0%
-8,3%
-100,0%
-50,0%
-38,5%
-59,5%
-27,6%

Equinos

-76,2%
-97,9%
-88,6%
-100,0%
-86,5%
-84,6%
-89,5%
-78,6%
-98,0%
-89,8%
59,9%
-75,7%
-96,1%
-95,9%
-73,2%
-37,3%
-19,0%

Aves

-72,6%
-97,7%
-78,5%
-100,0%
-82,6%
-80,3%
-80,3%
-88,8%
-89,8%
-88,5%
-88,9%
-74,4%
-87,5%
-81,6%
-83,1%
-67,3%
-58,2%

384,3%
-97,6%
-52,3%
-99,7%
-82,1%
52,6%
-80,4%
-87,3%
-97,4%
-99,4%
-99,7%
-96,6%
-94,7%
-92,1%
-68,4%
-10,9%
5,4%

Gráfico. Evolución 2005-2014 do número de explotacións de vacún. Fonte: Censo Agrario.
Consellería de Medio Rural.
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Coellas
nais
127,3%
-9,1%
-75,0%
-100,0%
-100,0%
-83,3%
-100,0%
-50,0%
-11,9%
-73,9%
-100,0%
-80,0%
-100,0%
-100,0%
-42,7%
-41,8%
-35,8%

Pontevedra

Galicia

Con datos máis actualizados, podemos observar como o gando vacún representa a
principal actividade gandeira en Galicia, se ben experimentou un notable decrecemento
en unidades no período 2005 a 2014, pasando de 58.034 a 39.479, unha caída do 32%. A
provincia e, sobre todo, o GDR 15 parten dun peso relativo menor e experimentan unha
perda máis acentuada de unidades de gando vacún. No caso da provincia, a caída é do
34,7% entre 2005 e 2014. No caso do GDR 15 baixa das 1.958 ás 1.151 unidades, o que
supón un 41,2% de descenso. En todos os casos, a perda é gradual, nunha liña
descendente sen picos notables.

Táboa. Unidades de gando vacún e evolución 2005-2014. Fonte: Censo Agrario. Consellería
de Medio Rural.
46
7
133
33
79
99
139
108
30
93
212
83
71
18
1.151
8.553
39.479

Peso relativo 2014
4,0%
0,6%
11,6%
2,9%
6,9%
8,6%
12,1%
9,4%
2,6%
8,1%
18,4%
7,2%
6,2%
1,6%
100,0%

2005-2014
-9,8%
-65,0%
-46,8%
-19,5%
-18,6%
-34,0%
-42,3%
-13,6%
-63,9%
-35,0%
-55,6%
-49,1%
-12,3%
-48,6%
-41,2%
-34,7%
-32,0%
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2014
Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
GDR15
Pontevedra
Galicia

Dita perda porcentual de gando vacún foi máis acusada nos concellos de Cangas e Poio
(superior ao 60%), así como no de Pontevedra (-55,6%) . Vilaboa, Soutomaior, Marín e
Cotobade perden entre un corenta e un cincuenta por cento. A pesar desta acusada
baixada, os concellos de Pontevedra, Cotobade e Marín son os que presentan un peso
relativo maior do gando vacún no conxunto do GDR 15, seguidos de A Lama, Campo
Lameiro e Ponte Caldelas.
As explotacións de vacún teñen unha media de 5,5 vacas, fronte a unha media en Galicia
de 16,6. Isto indica un tamaño moi pequeno e un modelo de explotación familiar que
pode ser de autoconsumo en moitos dos casos. O concello con maior tamaño das
explotacións, tal como vimos tamén co tamaño das terras, é A Lama, con 10,4 de media.
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Táboa. Tipoloxía de gando vacún e vacas por explotación. 2014. Fonte: Consellería do
Medio Rural. Rexistros administrativos.
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Barro
Bueu
Campo
Lameiro
Cangas
Cerdedo
Cotobade
Lama, A
Marín
Moaña
Poio
Ponte
Caldelas
Pontevedra
Soutomaior
Vilaboa
GDR15
Galicia

Explotac.
con vacas
10
2

Vacas de
leite
1
0

Vacas de
carne
15
12

16
12

Vacas por
explotación
1,6
6,0

74

5

143

148

2,0

1
68
119
104
4
2
4

0
7
8
2
2
1
0

1
603
546
1.079
2
4
5

1
610
554
1.081
4
5
5

1,0
9,0
4,7
10,4
1,0
2,5
1,3

60

4

209

213

3,6

39
6
11
504
32.983

3
1
3
37
336.981

62
24
10
2.715
212.113

65
25
13
2.752
549.094

1,7
4,2
1,2
5,5
16,6

Total vacas

Táboa. Tipoloxía de gando porcino. 2014. Fonte: Sector porcino industrial. Consellería do
medio rural.

Barro
Bueu
Campo Lameiro
Cangas
Cerdedo
Cotobade
Lama, A
Marín
Moaña
Poio
Pontecaldelas
Pontevedra
Soutomaior
Vilaboa
GDR15
Galicia

Prazas de
reprodutoras
70
0
0
0
0
0
0
0
0
480
0
0
0
75
625
107.239

Prazas de cebo
600
0
0
0
0
0
0
0
0
2.600
0
0
0
150
3.350
808.063

Cerdedo presenta unha media de 9 vacas por explotación. Por número de vacas, despois
de A lama e Cerdedo, sitúase Cotobade. A maior distancia os concellos de Ponte Caldelas
e Campo Lameiro. En todos eles predominan as vacas de carne sobre as de leite.
No gando porcino hai 3.350 prazas de cebo, distribuídas nos concellos de Poio, e en
menor medida Barro e Vilaboa, onde tamén hai prazas reprodutoras.

Gráfico. Número de UTAS por concello. 2009. Fonte: Censo Agrario. Consellería de Medio
Rural.
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Unha UTA equivale ao traballo que realiza unha persoa a tempo completo ao longo dun ano.
O indicador das UTAs permítenos abordar o impacto do sector agrario no emprego. Como xa
vimos, é un impacto pequeno: os concellos con máis UTAs son Cotobade, Pontevedra e Barro,
pero todos eles presentan números inferiores a duascentas tres. O total das UTAs no GDR 15
é de 1.308.
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202
200

A evolución entre 1999 e 2009 é de notable caída, xa que se partía de máis de 6.800. Esta
caída é superior, en porcentaxe, á experimentada na provincia e no conxunto de Galicia. Os
concellos con maior caída porcentual son os costeiros de Bueu, Cangas, Moaña e Soutomaior.
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Táboa. Evolución do número de UTAS por concello 1999-2009. Fonte: Censo Agrario.
Consellería de Medio Rural.
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1999
Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
GDR15
Pontevedra
Galicia

236
319
620
311
879
263
702
216
265
399
1.687
366
229
314
6.806
46.060
193.573

2009
15
10
109
21
188
135
202
103
24
111
201
50
119
20
1.308
15.729
87.433

Evolución
-93,6%
-96,9%
-82,4%
-93,2%
-78,6%
-48,7%
-71,2%
-52,3%
-90,9%
-72,2%
-88,1%
-86,3%
-48,0%
-93,6%
-80,8%
-65,9%
-54,8%

Pola súa significación cualitativa, cómpre sinalar como se incrementaron as explotacións con
selos ecolóxicos desde a precedente estratexia de desenvolvemento rural. Se daquela
contabilizaban seis establecementos rexistrados polo Consello Regulador da Agricultura
Ecolóxica de Galicia, agora hai 12, incluídos tres que traballan produtos do mar con selo
ecolóxico: elaboración de conservas e semiconservas da pesca en Vilaboa e dous en Cangas:
un de mexilón e outros de sardiñas en conserva. No concello de Pontevedra hai 5
establecementos, dedicados ás hortalizas e froitas, a manipulación e conservación de carnes,
setas e mel, produción de mazás e elaboración de pan. Na Lama tamén hai un
establecemento de elaboración de pan baixo o selo do CRAEGA. En Campo Lameiro un
establecemento de manipulación e envasado de ovos e en Cotobade e Bueu dous
establecementos de hortalizas.
Por outra parte, xa indicamos o gran peso do terreo forestal no GDR 15. En relación á
actividade forestal, cómpre sinalar que existen no GDR 15 220 Montes Veciñais en
Mancomún, cunha superficie total de 41.196,7 Ha. Cotobade e A Lama son os concellos onde
a superficie de monte mancomunado é maior, seguidos de Cerdedo, Ponte Caldelas e Campo
Lameiro. Máis de 50 destes montes teñen algunha figura de ordenación.
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Táboa. Montes veciñais e superficie declarada. Fonte: Rexistro de montes veciñais.
Consellería de Medio Rural.
Superficie declarada (Ha)
5
5
5
3
8
31
17
10
6
36
32
6
39
17
220

227,4
834,5
1.123,0
1.541,3
1.492,0
3.866,9
8.242,7
8.009,2
1.319,6
4.314,6
3.307,9
1.197,5
4.559,9
1.160,3
41.196,7

Táboa. Montes veciñais con instrumentos de ordenación. Fonte: Rexistro de montes
veciñais. Consellería de Medio Rural.
Concello
Barro
Barro
Barro
Campo Lameiro
Campo Lameiro
Campo Lameiro
Campo Lameiro
Cangas
Cangas
Cerdedo
Cerdedo
Cerdedo
Cerdedo
Cerdedo
Cerdedo
Cerdedo
Cerdedo
Cotobade
Cotobade
Lama (A)
Lama (A)
Marín

Nome
Curro
Perdecanai
Curro
Coto de Xesta e Batán
Outeiro Sordo, Lagoa e devesa
Purrido e Coto Da Gándara
Ardegán e Castiñeira
Montes de Darbo
Montes de Hio
Xangal
Xangal
Loureiro
Loureiro
Barcia, Batan e Baiuca
Insua e Milladoiro
Abaixo e Outeiro de Pena Grande
Xangal
Viascon
Aguasantas
A Lama
Berducido
Ardán

Superficie
(ha)
255,15
398,33
255,15
171,00
183,34
85,00
33,00
163,00
358,29
87,61
82,00
125,91
120,34
316,28
60,71
37,00
82,18
473,17
693,42
328,53
534,63
85,27

Tipo
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Plan Técnico de Xestión
Plan Técnico de Xestión
Plan Técnico de Xestión
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Plan Técnico de Xestión
Proxecto de Ordenación
Plan Técnico de Xestión
Plan Técnico de Xestión
Plan Técnico de Xestión
Plan Técnico de Xestión
Plan Técnico de Xestión
Plan Técnico de Xestión
Plan Técnico de Xestión
Proxecto de Ordenación
Plan Técnico de Xestión
Proxecto de Ordenación
Plan Técnico de Xestión

Data
06/11/2012
02/05/2000
06/11/2012
30/04/2004
30/04/2004
08/01/2007
11/03/2016
23/03/2004
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Nº montes clasificados
Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
GDR15

09/03/2005
11/03/2016
26/09/2005
12/06/2012
19/11/2009
10/05/2012
14/09/2015
07/11/2000
05/10/2009
12/06/2007
12/05/2011
14/04/2005
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Marín
Marín
Moaña
Moaña
Moaña
Moaña
Moaña
Poio
Poio
Pontecaldelas
Pontecaldelas
Pontecaldelas
Pontecaldelas
Pontecaldelas
Pontecaldelas
Pontecaldelas
Pontecaldelas
Pontecaldelas
Pontecaldelas
Pontecaldelas
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra

Pontevedra

Pontevedra
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Piñeiro
Montes de Marín
Domaio
Moaña
Faro Aveloso
Faro Aveloso
Domaio
San Xoán de Poio
San Salvador de Poio
Laxoso
Laxoso
Taboadelo
Paradela
Gradín
Baltar
Insua
Buchabade
Rebordelo
Roca
Mirón
Loureda, San Cibrán e Carrasco
Salgueiral
Baliñas, Cotadoiro, Montiño e
Pardécelas
Campo Outeiro, Certán e Gato
Morto
Das Pías, Das Cháns e Xanego,
Balado e Xunto O Río Lérez
Castro Ou Lampán
Loureda, Pazos, Costa de Barcia,
Monte de Carrasco, Beleitar e
Portela
Candeira e Insua Do Pego, Mexón,
Pesqueira, Costa de Malvar e Chan
de Liñaza, Pardellas e Riveira,
Outeiro Do Castro, Barreira, A
Barca, Costa Da Barc
Pedreira, Amproa, Castro Ou Senín,
Villaverde, Montiño, Freixeiro e
Montecelo
Superficie total

525,76
288,24
574,99
278,99
413,75
399,20
582,79
615,00
27,00
404,00
398,00
238,70
91,90
82,00
272,00
149,00
169,00
127,48
65,10
102,00
73,56
98,48

Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Plan Técnico de Xestión
Plan Técnico de Xestión
Proxecto de Ordenación
Plan Técnico de Xestión
Plan Técnico de Xestión
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación
Proxecto de Ordenación

05/11/2001
31/08/2015
23/03/2004
27/07/2015
23/03/2004
23/03/2004
24/03/2004
29/04/2004
29/04/2004
10/07/2007
02/09/2009
31/05/2012
29/01/2016
16/12/2004
16/12/2004

40,00

Proxecto de Ordenación

26/01/2005

393,60

Proxecto de Ordenación

26/01/2005

87,90

Proxecto de Ordenación

26/01/2005

15,30

Proxecto de Ordenación

26/01/2005

266,20

Proxecto de Ordenación

26/01/2005

407,20

Proxecto de Ordenación

26/01/2005

38,20

Proxecto de Ordenación

26/01/2005

11246,02

18/05/2010
24/10/2014
29/06/2009
10/01/2011
07/06/2012

Sector pesqueiro.
O sector pesqueiro constitúe unha actividade significativa na economía galega e, en
particular, no GDR 15. Ademais da facturación directa pola pesca extractiva, o marisqueo
e a acuicultura, incide noutros sectores como a industria conserveira, os estaleiros ou o
turismo. As catro lonxas máis destacadas do GDR 15 polo importe das descargas son a de
Cangas, a de Campelo (en Poio), a de Marín e a de Bueu.

Gráfico. Importe das descargas en lonxa. 2015. Fonte: Plataforma de pesca de Galicia.
Consellería de Mar.
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3.083.797,72
2.748.436,63

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00

1.210.632,27

1.162.186,65

1.000.000,00
500.000,00

503.133,68 484.452,54

217.085,10

0,00

Estratexia de desenvolvemento local participativo
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En 2015, o GDR 15 achegaba o 3,5% do importe das descargas en lonxa de toda Galicia.
Sen embargo, cómpre destacar que dito sector experimentou unha evolución negativa no
período 2005 a 2015, xa que partía de representar o 5,8%, con máis de vinte tres millóns
e medio de euros, e baixou ata algo menos de dezaseis millóns, mentres que o importe
das descargas en lonxa se incrementou no conxunto de Galicia. Este descenso é moi
salientable en Pontevedra (Mercado) e en Marín, mentres que as lonxas de Cangas e
Arcade (no concello de Soutomaior), experimentaron un crecemento no importe das
descargas entre 2005 e 2015.
O perfil de especies ofrece, en relación a Galicia, un menor peso do peixe, e un maior
peso dos bivalvos, cefalópodos e crustáceos.
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Táboa. Evolución do importe das descargas en lonxa. 2005-2015. Fonte: Plataforma de
pesca de Galicia. Consellería de Mar.
Importe en €
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2015
Arcade (Soutomaior)
Cangas
Moaña
Vilaboa
Aldán-Hio (Cangas)
Bueu
Campelo (Poio)
Marín
Pontevedra (Mercado)
GDR 15
Galicia

1.162.186,65
3.305.618,68
1.210.632,27
484.452,54
503.133,68
2.748.436,63
3.121.834,79
3.083.797,72
217.085,10
15.837.178,06
458.194.924,41

1085279,77
2.810.617,69
1.230.335,01
NC
572.624,86
3.183.702,25
3.579.756,36
10.527.403,96
770.374,03
23.760.093,93
412.558.601,66

7,1%
17,6%
-1,6%
NC
-12,1%
-13,7%
-12,8%
-70,7%
-71,8%
-33,3%
11,1%

Gráfico. Principais grupos de especie descargados en lonxas. 2015. Fonte: Plataforma de
pesca de Galicia. Consellería de Mar.
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0,5%
3,3%
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15,2%
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Evolución
2005-2015

2005

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

GDR 15

Se analizamos os caladoiros aos que están adscritas as embarcacións, vemos que se trata
maiormente de caladoiros nacionais, en liña co que sucede no conxunto de Galicia. En
Cangas e Marín atopamos tamén embarcacións que faenan en caladoiros comunitarios e
internacionais, pero cun peso marxinal no conxunto.

Táboa. Embarcacións segundo tipo de caladoiro.2016. Fonte: Rexistro de Buques.
Consellería de Mar.
Auxiliares

Arcade
Cangas
Domaio (Pontevedra)
Meira
Moaña
San Adrián
Santa Cristina de Cobres
Aldán - Hío
Bueu
Campelo
Combarro
Pontevedra
Raxo
Marín
GDR 15
Galicia

0
21
2
2
58
7
0
19
38
0
21
1
5
0
174
1.288

Caladoiro
comunitario
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
72

Caladoiro
intern.
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
13
103

Caladoiro
nacional
62
141
0
2
110
3
13
23
124
33
54
8
10
35
618
4.258

Total
62
167
2
4
168
10
13
42
162
33
75
9
15
47
809
5.721

Táboa. Porcentaxe de embarcacións segundo tipo de caladoiro.2016. Fonte: Rexistro de
Buques. Consellería de Mar.
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76,4%

80,0%

74,4%
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Táboa. Persoas socias segundo xénero por confrarías. 2015. Fonte: Rexistro de confrarías.
Consellería de Mar.
Número
Mulleres
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Homes
Arcade
Cangas
Moaña
Vilaboa
Aldán-Hío
Bueu
Lourizán
Marín
Pontevedra
Raxó
GDR15
Galicia

63
213
131
19
57
190
31
27
115
57
903
9.485

Total

112
33
135
58
17
21
110
3
247
34
770
4.468

Porcentaxe
Homes
Mulleres

175
246
266
77
74
211
141
30
362
91
1.673
13.953

36,0%
86,6%
49,2%
24,7%
77,0%
90,0%
22,0%
90,0%
31,8%
62,6%
54,0%
68,0%

O peso da muller no sector da pesca, segundo os datos achegados polas Confrarías, é do
46% para o conxunto do GDR 15, un peso significativamente superior ao galego. Destaca
a presenza da muller nas confrarías de Lourizán, Vilaboa, Pontevedra e Arcade, con pesos
de entre o 78 e o 64%.
Este peso da muller ten relación coa importancia do sector do marisqueo a pe, altamente
feminizado. No GDR 15 son 611 as persoas adscritas a esta actividade. A unha distancia
considerable, séguenlle as actividades de artes menores, marisqueo a flote e outras artes,
con entre 239 e 205 persoas socias.
Gráfico. Persoas socias das confrarías segundo tipo de actividade desenvolta. 2015. Fonte:
Rexistro de confrarías. Consellería de Mar.
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Emprego e empresas sectorial.
Ademais das actividades directas relacionadas coa agricultura, a actividade forestal ou a
pesca, podemos analizar outras actividades vinculadas a elas, como a industria da
alimentación, a industria da madeira ou o turismo, entre outras.

Barro
Bueu
Campo Lameiro
Cangas
Cerdedo
Cotobade
Lama, A
Marín
Moaña
Pontevedra
Poio
Ponte Caldelas
Soutomaior
Vilaboa
GDR 15
Pontevedra
Galicia

Agricultura
, gandaría,
caza

Silvicultura
e explot.
forestal

Industria
da aliment.

Industria
da madeira
e da cortiza

Servizos de
aloxam.

Servizos de
comidas e
bebidas

Afiliacións
totais 2015

45
17
13
16
29
41
60
46
26
151
49
31
7
11
541
6.468
39.677

28
8
10
8
5
19
2
17
12
76
17
16
9
9
235
892
3.688

60
199
25
375
9
38
16
264
368
508
146
50
47
112
2.214
10.308
27.800

17
16
6
12
2
12
3
19
8
68
16
38
12
12
238
1.970
7.937

10
23
3
97
3
9
13
43
25
258
96
19
29
19
647
3.385
8.700

78
289
29
614
44
84
43
508
447
1.782
444
154
256
114
4.887
20.983
63.084

1.240
3.740
519
8.451
468
1.270
547
7.188
6.556
26.833
5.786
1.637
2.493
2.046
68.774
308.263
920.981
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Táboa. Persoas afiliadas á Seguridade Social por actividades económicas vinculadas ao
sector agrario e forestal, industria da alimentación, industria da madeira e turismo. 2015.
Fonte: Tesourería Xeral da Seguridade Social. IGE.

Os datos de afiliación á seguridade social poden achegarnos ao peso destas actividades
no emprego, que ascende en conxunto ao 7,1% do total de afiliacións totais. Por tipos de
actividades, a que máis peso ten son os servizos de comidas e bebidas, con 4.887
afiliacións, seguida da industria alimentaria, con 2.214. Un segundo grupo de actividades
serían as relacionadas cos servizos de aloxamento e as vinculadas á agricultura, gandería
e caza con 647 e 541 persoas afiliadas, respectivamente. A suma da industria da madeira
e a silvicultura e explotación forestal acada as 473 afiliacións.
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Táboa. Porcentaxe de persoas afiliadas á Seguridade Social por actividades económicas
vinculadas ao sector agrario e forestal, industria da alimentación, industria da madeira e
turismo sobre o total. 2015. Fonte: Tesourería Xeral da Seguridade Social. IGE.
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0,3% 0,3% 0,4%

0,3%

0,9%
0,6%

0,9%

1,1%0,9%

0,0%
Agricultura,
gandaría, caza

Silvicultura e
explotación
forestal

Industria da
alimentación

GDR15

Industria da
madeira e da
cortiza

Pontevedra

Servizos de
aloxamento

Servizos de
comidas e
bebidas

Galicia

Táboa. Número e porcentaxe sobre o total das empresas do sector primario. 2014. Fonte:
Directorio Central de Empresas. IGE.
Número

Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
GDR15
Pontevedra
Galicia

Agricultura,
gandaría,
caza

Silvicultura
e
explotación
forestal

17
8
34
21
25
14
41
68
24
35
94
7
28
8
424
4.941
32.039

4
2
4
3
7
6
10
0
6
3
21
2
2
4
74
286
1.364

Porcentaxe
Pesca e
acuicultura

186
249
69
290
0
2
0
1
401
3
154
124
0
79
1.558
5.692
10.776

Total

207
259
107
314
32
22
51
69
431
41
269
133
30
91
2.056
10.919
44.179

Agricultura,
gandaría, caza e
servizos
relacionados
con elas

Silvicultura
e
explotación
forestal

8,2%
3,1%
31,8%
6,7%
78,1%
63,6%
80,4%
98,6%
5,6%
85,4%
34,9%
5,3%
93,3%
8,8%
20,6%
45,3%
72,5%

1,9%
0,8%
3,7%
1,0%
21,9%
27,3%
19,6%
0,0%
1,4%
7,3%
7,8%
1,5%
6,7%
4,4%
3,6%
2,6%
3,1%

Pesca e
acuicultura

89,9%
96,1%
64,5%
92,4%
0,0%
9,1%
0,0%
1,4%
93,0%
7,3%
57,2%
93,2%
0,0%
86,8%
75,8%
52,1%
24,4%

Se atendemos ao número de empresas en cada unha das actividades do sector primario,
comprobamos que o 75,8% son empresas do sector da pesca, o 20,6% son empresas da
agricultura, gandería, caza e servizos relacionados e o 3,6% están vinculadas á silvicultura
e ao sector forestal. Con 74 empresas, esta última actividade presenta un peso superior
ao do conxunto da provincia e ao do conxunto de Galicia. Poio é o concello con maior
número de empresas do sector primario, con 431, das cales 401 son da pesca. As
empresas da pesca superan o 85% do total de empresas do sector primario tamén nos
concellos de Cangas, Vilaboa, Moaña, Bueu e Soutomaior. O concello con maior número
de empresas forestais é Cotobade, seguido de Pontevedra. A Lama é o maior en canto a
empresas da agricultura, gandería, caza e servizos relacionados.

Serradura e
cepilladura da
madeira
Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
GDR15
Pontevedra
Galicia

2
2
0
0
3
1
0
0
0
1
3
1
0
0
13
87
361

Fabricación de
produtos de
madeira, cortiza,
cestaría e
espartaría
2
5
3
4
4
0
2
0
7
3
16
1
0
2
49
322
926

Fabricación de
mobles
3
5
8
1
1
2
1
0
2
2
18
5
0
0
48
276
1.082

Total

7
12
11
5
8
3
3
0
9
6
37
7
0
2
110
685
2.369
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Táboa. Empresas do sector da madeira. 2014. Fonte: Directorio Central de Empresas. IGE.

Dentro do sector industrial da madeira, para o ano 2014 temos datos do número de
empresas de serradura e cepilladura da madeira (13 empresas no GDR 15), de fabricación
de produtos de madeira e derivados (49 empresas) e de fabricación de mobles (48
empresas). Cangas, Marín e, sobre todo, Pontevedra son os concellos con máis empresas
destas actividades.
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Gráfico. Distribución dos establecementos turísticos do GDR15. 2013. Fonte: Directorio de
empresas e actividades turísticas. Consellería de Cultura e Turismo.
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Con 402, no GDR 15, os establecementos de turismo rural son 38, por detrás de hoteis,
65, e pensións, 50. Se medimos o número de prazas, vemos que en Campo Lameiro,
Cotobade, A Lama e Cerdedo, o turismo rural é o que ten máis peso.
Pola súa parte, as prazas en hoteis concéntranse en Poio e Pontevedra, con un peso
tamén importante nos concellos de Cangas e Vilaboa.
No GDR 15 hai 6.509 prazas de aloxamento en 168 establecementos, o que ofrece unha
media de 38,7 prazas en cada establecemento. Se nos cinguimos aos hoteis, son 65 con
3.563 prazas, o que sitúa a media por hotel en 54,8 prazas. En canto á evolución, a nivel
conxunto do GDR 15 foi positiva, cun crecemento do número de prazas de hotel do 25,1%
e un crecemento de prazas de aloxamento do 47.5%.

Táboa. Distribución do número de prazas en aloxamentos turísticos. 2013. Fonte: Directorio
de empresas e actividades turísticas. Consellería de Cultura e Turismo.

Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo
Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte
Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
GDR15
Pontevedra
Galicia

Pensións

Turismo rural

Campamentos
de turismo

Apartamentos
turísticos

Total

143
311
117
126
0

53
111
36
110
30

40
65
6
16
8

0
1.004
0
347
0

0
88
0
52
0

236
1.579
159
651
38

0

10

28

0

0

38

36
0
1.315

8
17
76

54
20
36

0
0
0

0
0
241

98
37
1.668

74

95

31

0

0

200

1.051
248
7
135
3.563
27.045
56.374

220
15
19
12
812
4.761
25.183

12
42
22
22
402
2.156
7.319

0
0
0
0
1.351
17.305
34.977

0
0
0
0
381
2.484
5.049

1.283
305
48
169
6.509
53.751
128.902

Táboa. Establecementos e prazas en aloxamentos turísticos e hoteis. Evolución 2005-2013.
Fonte: Directorio de empresas e actividades turísticas. Consellería de Cultura e Turismo.
2013
Establecem
entos
Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo
Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte
Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
GDR15
Pontevedra
Galicia

Prazas

Hoteis

Praza hoteis

Evolución 2005-2013
Prazas
Total prazas
hoteis

7
30
7
12
3

236
1.579
159
651
38

2
6
3
2
0

143
311
117
126
0

38,0%
13,4%
205,8%
117,0%
NP

0,0%
-7,2%
154,3%
293,8%
NP

4

38

0

0

375,0%

NP

9
3
38

98
37
1.668

3
0
23

36
0
1315

15,3%
-50,7%
79,9%

24,1%
-100,0%
46,6%

7

200

2

74

143,9%

45,1%

29
8
4
7
168
950
3.002

1.283
305
48
169
6.509
53.751
128.902

15
4
1
4
65
415
894

1051
248
7
135
3563
27045
56374

45,0%
20,1%
65,5%
10,5%
47,5%
30,3%
52,6%

19,6%
3,3%
0,0%
0,0%
25,1%
23,1%
26,4%
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Hoteis
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Tecido empresarial.
Para aproximarnos ao sector industrial e ao de servizos, imos analizar os datos do
Directorio central de empresas, que nos indica que, en número de empresas, o sector
máis relevante no GDR 15 é o sector servizos, co 68,9%, valor superior ao galego e ao da
provincia. Tamén é superior ao galego o peso do número de empresas da construción,
mentres que o sector primario e a industria presentan valores inferiores aos galegos.
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Por número de empresas, A Lama é o concello con maior peso do sector primario, cun
42,6%, seguido de Cerdedo e Poio. En Cerdedo e Cotobade, o peso das empresas da
construción sitúase en torno ao vinte por cento.
Táboa. Distribución das empresas segundo sector de actividade. 2014. Fonte: Directorio
Central de Empresas. IGE.

Bueu
Cangas
Marín
Moaña
Barro
Campo Lameiro
Cotobade
Lama, A
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra
Vilaboa
Cerdedo
Soutomaior
GDR15
Pontevedra
Galicia

Agricultura e
pesca
23,3%
14,3%
7,8%
21,9%
10,9%
19,6%
19,8%
42,6%
28,8%
10,5%
4,0%
25,6%
29,7%
16,8%
12,8%
13,9%
18,1%

Industria,
incluída a enerxía
5,3%
4,1%
6,3%
7,1%
8,8%
11,6%
5,8%
3,7%
3,8%
5,1%
4,1%
6,7%
5,9%
3,0%
4,8%
6,4%
6,1%

Construción
13,6%
11,5%
14,2%
12,3%
18,0%
14,3%
19,5%
13,0%
13,8%
16,1%
13,1%
16,6%
20,8%
14,0%
13,5%
12,9%
12,9%

Servizos
57,8%
70,1%
71,8%
58,7%
62,2%
54,5%
54,9%
40,7%
53,6%
68,3%
78,8%
51,1%
43,6%
66,2%
68,9%
66,9%
62,8%

De forma semellante á do conxunto da provincia e a Galicia, o perfil empresarial
dominante é o da microempresa, é dicir, aquela que ten menos de 10 persoas
empregadas.
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Gráfico. Distribución das empresas segundo tipoloxía. 2014. Fonte: Directorio Central de
Empresas. IGE.
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Táboa. Distribución das empresas segundo principais actividades do sector industrial. 2014.
Fonte: Directorio Central de Empresas. IGE.
GDR 15

Fabricación
de
produtos
metálicos
Industria da alimentación
Outras industrias
Industria da madeira e da
cortiza,
Reparación e instalación de
maquinaria
Fabricación de mobles
Confección de roupa de vestir
Fabricación doutros produtos
minerais non metálicos
Artes gráficas e reprodución
de soportes gravados
Xestión auga e tratamento de
residuos
Outras
industrias
manufactureiras
Industrias extractivas
Industria téxtil
Total

Número
Pontevedra

Galicia

GDR 15

Porcentaxe
Pontevedra

Galicia

142

834

2.441

18,3%

16,7%

16,4%

117
64

674
761

2.318
1.837

15,0%
8,2%

13,5%
15,2%

15,5%
12,3%

62

409

1.287

8,0%

8,2%

8,6%

96

501

1.250

12,3%

10,0%

8,4%

48
61

276
300

1.082
1.000

6,2%
7,8%

5,5%
6,0%

7,3%
6,7%

45

323

931

5,8%

6,5%

6,2%

56

285

833

7,2%

5,7%

5,6%

22

193

705

2,8%

3,9%

4,7%

34

187

586

4,4%

3,7%

3,9%

8
23
778

122
132
4.997

333
319
14.922

1,0%
3,0%
100,0%

2,4%
2,6%
100,0%

2,2%
2,1%
100,0%
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20,0%
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No GDR 15, o sector industrial representa un 4,8% do número de empresas, cun total de
778. As actividades con máis peso, por número de empresas, son a de fabricación de
produtos metálicos, a industria da alimentación e a reparación e instalación de
maquinaria. Tamén son relevantes as outras industrias, a industria da madeira e a
confección de roupa.
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Táboa. Distribución das empresas segundo principais actividades do sector servizos. 2014.
Fonte: Directorio Central de Empresas. IGE.

Venta e reparación de vehículos
Comercio por xunto
Comercio a retallo
Transporte terrestre e por tubaxe
Servizos de comidas e bebidas
Actividades auxiliares aos servizos
financeiros e aos seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades xurídicas e de
contabilidade
Servizos técnicos de arquitectura e
enxeñaría
Educación
Actividades sanitarias
Outros servizos persoais
Resto actividades servizos
Total

GDR15

Número
Pontevedra

355
1.029
2.685
558
1.433

1.953
6.218
11.398
3.372
6.465

5.808
15.404
31.883
10.170
19.736

3,2%
9,3%
24,3%
5,0%
13,0%

3,7%
11,8%
21,7%
6,4%
12,3%

3,8%
10,1%
20,9%
6,7%
13,0%

279

1.461

4.289

2,5%

2,8%

2,8%

424

1.795

5.143

3,8%

3,4%

3,4%

684

3.189

9.425

6,2%

6,1%

6,2%

487

2.034

6.342

4,4%

3,9%

4,2%

363
537
546
1.683
11.063

1.717
2.063
2.462
8.387
52.514

5.317
6.408
7.541
24.916
152.382

3,3%
4,9%
4,9%
15,2%
100,0%

3,3%
3,9%
4,7%
16,0%
100,0%

3,5%
4,2%
4,9%
16,4%
100,0%

Galicia

GDR15

Porcentaxe
Pontevedra

Galicia

Seguindo co indicador do número de empresas, destaca o comercio a retallo, onde se
sitúan o 24.3% das empresas de servizos. Este valor é superior ao provincial e ao galego.
En segundo lugar están os servizos de comidas e bebidas, cun 13%, valor semellante ao
galego.
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3.1.6. Patrimonio e recursos culturais.
O patrimonio cultural da zona territorial que comprende o GDR Pontevedra-Morrazo ten
marcados contrastes a un dobre nivel. Así, por unha banda habería que diferenciar entre o
patrimonio asociado a un contexto urbano, como é o caso de Pontevedra, co relacionado con
entornos claramente ruraís como Cerdedo ou Campo Lameiro. Por outra, a dicotomía entre a
zona do litoral e do interior tamén é funcional á hora de diferenciar entre diferentes tipos de
patrimonio.

Concello

Campo Lameiro

Cangas

BIC
Area de gravados rupestres de Paredes-Praderrei
Gravado rupestre en Paredes: Outeiro do Cogoludo
Gravado rupestre no Coto de Penalba: Pedra da serpe
Gravado rupestre no Monte Ardegán: Rozas
Gravado rupestre no Monte Ardegán: Espedregueira
Gravado rupestre no Monte Ardegán: Rozas. Monte das Pías
Gravado rupestre no Monte Fontela: Pedra da Bullosa
Gravado rupestre: A Pedrosa
Gravado rupestre: Chan de Carballeda
Gravado rupestre: Laxe da Forneiriña
Gravado rupestre: Laxe da Ponte de Pena Furada
Gravado rupestre: Laxe da Rotea de Mendo
Gravado rupestre: Laxe do Pombal
Gravado rupestre: Outeiro das Ventaniñas
Gravado rupestre: Outeiro Furado
Gravado rupestre: Pedra Escorregadeira da Raposeira
Gravado rupestre: Pena da Carballeira do Pombal
Gravado rupestre: Rega Vales ou Regato do Palmar
Gravado rupestre: Saídos de Rozas. Outeiro do Testo
Gravados rupestres: Campo Matabois 1
Gravados rupestres: Campo Matabois 2
Gravados rupestres: Campo Matabois 3
Gravados rupestres: Campo Matabois 4
Gravados rupestres: Campo Matabois 5
Gravados rupestres: Campo Matabois 6
Gravados rupestres: Campo Matabois 7
Gravados rupestres: Campo Matabois 8
Gravados rupestres: Campo Matabois 9
Castro do Facho de Donón
Gravado rupestre en Piñeiro: O Lago
Gravado rupestre en Donón: As Cortes
Gravado rupestre en Donón: Cabo do Home. Monte do Facho
Gravado rupestre en Donón: Outeiro do Mouro
Gravado rupestre en Nerga: Eirexiña ou As Aeiras
Gravado rupestre en Piñeiro: Prado do Pazo

Clasificación
Zona arqueolóxica
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Zona arqueolóxica
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
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A continuación, sinálase os Bens de Interese Cultural catalogados pola Consellería de Cultura
da Xunta de Galicia na zona:
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Cerdedo

Cotobade

Lama, A

Marín
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Gravado rupestre: Castelo
Gravado rupestre: Monte Peralta
Gravado rupestre: Pombal
Gravado rupestre en Tamonde: A Laxa. Veiga do Chan
Gravado rupestre: Fraga das Ferraduras
Gravado rupestre: Montes de Parada
Gravado rupestre en Atalaia: Portela da Laxe
Gravado rupestre en Casanova: Portooval
Gravado rupestre en Costa: Laxe das Coutadas
Gravado rupestre en Cutian, Fonte Moscosa, Outeiro dos Soles:
Pedras do Regato da Raposeira
Gravado rupestre en Cutián: Coto do Pandeiro
Gravado rupestre en Fentáns: Chan da Balboa. Rozas Vellas
Gravado rupestre en Fentáns: Coto da Casa Vella
Gravado rupestre en Fentáns: Laxe da Portela de Rozas Vellas
Gravado rupestre en Fentáns: Laxe do Cebros
Gravado rupestre en Fentáns: Laxe do Coto da Braña
Gravado rupestre en Fentáns: Laxe do Cuco
Gravado rupestre en Fentáns: Pedra das Ferraduras
Gravado rupestre en Fentáns: Pedra do Outeiro da Mo. Laxe da
Casa da Vella
Gravado rupestre en Fonte do Lagarto: Pedra do Coto do
Outeiro
Gravado rupestre en Monte da Rocha: Laxe das Chaves de San
Pedro
Gravado rupestre en Monte da Rocha: Montiño
Gravado rupestre en Outeiro do Cuco: Laxe do Cuco
Gravado rupestre no Castro da Cividade: Pedra dos Mouros ou
Eira dos Mouros
Gravado rupestre no Monte Churumal: Pedra Redonda das
Cuadas dos Mouros
Gravado rupestre: Carballeira de San Xusto
Gravado rupestre: Eira dos Mouros
Gravado rupestre: Laxe
Gravado rupestre: Laxe da Portela da Crus
Gravado rupestre: Monte Pedreira
Gravado rupestre: Pedra do Lombo da Costa
Gravado rupestre: Peniceira
Gravado rupestre: Ermida de Santo Antonio
Chan de Castiñeiras 2 ou Mámoa de Pedralonga
Chan de Castiñeiras 2 ou Mámoa de Pedralonga
Gravado rupestre en Catoarena: Pornedo
Gravado rupestre nas Fontiñas: Pedra dos Mouros
Gravado rupestre: A Carrasca
Gravado rupestre: A Subidá
Gravado rupestre: Carballas
Gravado rupestre: Carballeda
Gravado rupestre: Champás
Gravado rupestre: Finca de Cazolas

Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento

Poio

Ponte Caldelas

Pontevedra

Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Conxunto histórico
Monumento
Monumento
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Moaña

Gravado rupestre: Godalleira
Gravado rupestre: Laberinto de Mogor
Gravado rupestre: Moreira
Gravado rupestre: Os Campiños
Gravado rupestre: Outeiro
Gravado rupestre: Sobre Champás
Gravado rupestre: Teixugueira. Monte de Arriba
Chan de Arquiña
Gravado rupestre en Reibón: Pozo Garrido
Gravado rupestre no Castro de Montealegre: O Degoladoiro
Gravado rupestre: A Pegada de San Pedro
Gravado rupestre: Os Remedios ou Os Castros
Gravado rupestre: Pedra dos Barcos
Gravado rupestre en Lagoa, Camiño da Bioqueira: Outeiro dos
Carballiños
Gravado rupestre en Monte do Cruxeiro: Outeiro da Burata
Gravado rupestre en Montecelo: Laxe das Lebres
Gravado rupestre en Montecelo: Laxe do Xugo. Laxe das
Picadas
Gravado rupestre en Montecelo: Pedra Grande de Montecelo
Gravado rupestre en Outeiro da Pedra Furada: Pedra
Escorregadoira
Gravado rupestre en Teixugueira: Pedra da Miñota
Gravado rupestre en Teixugueira: Pedra da Tomada da Xirona
Gravado rupestre: Finca Esperón
Gravado rupestre: Lourido
Mosteiro de San Xoán de Poio
Pobo de Combarro
Gravado rupestre: Coto das sombriñas. Outeiro do Pio. Outeiro
de Siribela
Gravado rupestre: Pena de Chan Grande
Gravado rupestre: Tomada de Martínez. Mato dos Couselos.
Pedra dos Couselos
Barrio antigo da cidade de Pontevedra
Convento - igrexa de San Francisco de Pontevedra
Gravado rupestre en Rañadoiro: Chan das Cruces
Gravado rupestre nas Eiriñas, Xartán, Gato Morto: Penedo do
Argoenxa
Gravado rupestre: A Esculca. Lastra. Laxe do Outeiro do Mato
das Cruces
Gravado rupestre: Cachada do Vello
Gravado rupestre: Carballeira. Finca de dona María
Gravado rupestre: Carramal. Pozo de Escribana. Penedo de
Vilar de Matos
Gravado rupestre: Casaldourado
Gravado rupestre: Cova Penedo do Mato Fondo
Gravado rupestre: Pedra do Casal
Gravado rupestre: Praceres
Gravado rupestre: Regato dos Buracos. Outeiro da Mina

Monumento
Conxunto histórico
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
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Igrexa de Santa María a Maior de Pontevedra
Mosteiro de San Salvador de Lérez e o seu contorno
Museo provincial de Pontevedra
Ruínas do convento de Santo Domingo de Pontevedra
Santuario da Nosa Señora do Refuxio A Divina Peregrina
Gravado rupestre Outeiro dos apañados
Gravado rupestre: Outeiro da Mina
Gravado rupestre: Outeiro das Laxes I
Gravado rupestre: Outeiro das Laxes II
Gravado rupestre: Paredes
Gravado rupestre: Puncariño
Gravado rupestre: Travexada
Mámoa do Rei ou Chan de Castiñeiras 1
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Vilaboa

Monumento
Conxunto histórico
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento
Monumento

A maiores dos Bens de Interese Cultural pódense destacar os seguintes recursos patrimoniais
segundo concello:

1. Barro.
O concello de Barro linda polo sur cos municipios de Poio e Pontevedra, polo leste co de
Moraña, polo norte co de Portas e polo oeste, con Meis.
O municipio está encravado nunha zona de pouca altitude con cumes que apenas superan os
350 metros, pero o punto máis alto é o monte Acibal (541 metros). En todo o territorio vanse
mesturando a chairas con pequenos outeiros. Os pequenos regueiros que percorren o
municipio déixanlle as súas augas ao río Chaín, que cruza o territorio de sur a norte para
envorcar as súas augas no río Umia.
O concello é, ademais, zona de colleita e elaboración de viño albariño. Pero tamén o é de bo
augardente, co que se acostuma a realizar grandes queimadas.

Arquitectura relixiosa.


Igrexa parroquial de San Martiño de Agudelo, alto obrigado no camiño portugués de
peregrinación a Santiago. Trátase dun templo de construción románica do século XII,
estilo ao que pertencen a porta occidental e o ábsida de forma semicircular. A portada
principal, sita na fachada occidental, crese que foi obra do mestre Mateo, artífice do
Pórtico da Gloria da catedral de Santiago.
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Igrexa Parroquial de Curro, de comezos do século XVI, que presenta algúns elementos do
románico. É de estilo oxival tardío que forma un harmonioso conxunto co seu adro e
cruceiro.



Igrexa Parroquial de San Breixo de Barro: Realizada en 1603 e reformada no 1763. Igrexa
dunha nave rectangular con ábside sobreelevado cuberto a catro augas e con
contrafortes laterais na nave. A torre que alberga é de 1894.



Igrexa parroquial de Santa María de Perdecanai. Posúe un retablo barroco e un



Igrexa parroquial de San Mamede de Portela.



Igrexa parroquial de San Andrés de Valiñas



Capela das Dores.



Capela das Virtudes.



Capela do Pazo de San Antonio.



Capela de San Mauro.

Arquitectura civil


Casa de Vista Real, situada na parroquia de San Martiño de Agudelo, que foi construída a
finais do século XVI aínda que posteriormente reformada no século XVIII.



Casa da Torre, antiga casa reitoral hoxe tansformada en granxa. No portón da entrada hai
un escudo coas armas de Castro, Caamaño, Mosquera, Xil e brasóns alusivos ao
pontificado e á Inquisición.



Pazo de Santo Antoniño, tamén coñecido como o Pazo da Crega. Esta construción destaca
sobre todo pola súa chimenea almenada e polo hórreo e o pombal que abeira a súa
herdade.



Casa natal de Ángel María José Amor Ruibal, unha das figuras universais do pensamento
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campanario lateral moi decorado do século XVIII.

galego. Esta edificación foi recentemente restaurada.


Casa Reitoral de Agudelo. Casa de mampostería de estrutura complexa. Destaca a
balconada rematada lateralmente por un arco.



Casa da Granxa.



Casa Señorial de Barro.
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Patrimonio arqueolóxico


Castro da Chan de Güimil e no castro do Monte Setefontes demostran que os primeiros
asentamentos humanos na zona estaban vencellados á cultura castrexa e corroboran a
existencia do que pode ser o castro máis grande de Galicia. Segundo expertos
arqueólogos, os restos deste castro poden datar do século II dC e do I aC e polo seu
tamaño o xacemento corresponde ao dunha gran cidade, quizais integrada na Vía XIX
romana de Brácara Augusta a Asturica Augusta.



Castros de Curro e de Barro, así como a coñecida como “Pedra do home”, situada no

Estratexia de desenvolvemento local participativo

lugar de Triabá en Perdecanai. Trátase dun conxunto de pedras singulares no que destaca
unha de grande tamaño que apoia a súa base sobre rocha e descansa a parte máis alta
sobre outra pedra deixando un oco polo que antes podían pasar carros. Hoxe a xente
pasa a pé e segundo relatan os veciños, un home viviu debaixo dela noutra época
lonxana.

Patrimonio etnográfico
O municipio de Barro conta cun especial complexo etnográfico á beira do río Barosa. No
enclave coñecido como “Parque natural do río Barosa”, nos remansos e fervenzas que se
forman, esténdense un conxunto de dezasete muíños que producen admiración aos
visitantes. É moi chamativa a súa situación destas construcións así como o son que se
producen coa caída da auga.
Por outra banda, en todo o concello existen numerosos petos de ánimas e cruceiros. Entre os
primeiros hai que salientar o situado en Porráns cuxo motivo iconográfico aparece presidido
por un Cristo acompañado de San Francisco á dereita e a Virxe do Carme á esquerda. Da corda
que suxeitan agárranse cinco ánimas para poder conseguir librarse do lume que as atormenta.
Este peto tiña un caixón de esmolas, pero na actualidade só conserva o oco. O retablo é de
pedra, antigamente pintado de ocre, pois aínda se poden ver os restos desta cor.
Asemade, o número de cruceiros que podemos atopar nestas terras é bastante xeneroso: o
cruceiro de Setefontes, en Güimil, o de Valiñas, o de Triabá en Perdecanai ou o da Torre do
Curro son só algúns dos máis significativos. Pero destacan pola súa importancia os “cruceiros
do Camiño Portugués”. En total son catro monumentos: o de Güimil, o de Lardoeira, o de
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Valbón e o de Agudelo (a carón da igrexa).

Patrimonio natural
A condición de concello de interior fai de Barro un enclave natural de singular beleza,
marcado polo verde dos seus montes e prados, todos eles de grande fertilidade.
Un dos paraxes máis fermosos do concello ten como escenario as augas do río Ameixeira que
configuan unha magnífica fervenza de distintos niveis, con caídas irregulares sobre un terreo
marcadamente rocoso. Este salto de auga recibe o nome de Parque Natural do río Barosa.
As marxes do río perfílanse cunha interminable sucesión de fermosas variedades autóctonas
cantidade de arbustos como o rusco, o sabugueiro, a xesta... Veciños e curiosos desprázanse a
este lugar para gozar dun día apacible nun marco inigualable nas áreas de descanso e
merendeiro. O visitante ademais poder darse un baño nas pozas que se forman.
O sendeirismo é unha das actividades deportivas que se poden practicar no concello. É o
mellor xeito para coñecer os máis agochados recunchos. Son moi fermosas e variadas as vistas
panorámicas e dun grande valor paisaxístico.
Igualmente, o Camiño Portugués de peregrinación a Santiago de Compostela atópase cruzado
de sur a oeste. Ao longo do camiño, atópanse antigos cruceiros, regatos, áreas de descanso,
así como un albergue para peregrinos, xa que Barro é parada obrigada para o descanso de
camiñantes.

Festas
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de flora galega con salgueiros, freixos, loureiros, carballos..., ademais dunha xenerosa

Festa do Viño. Celébrase o terceiro fin de semana de xuño en Perdecanai. Dende 1980, a
inciativa da Corporación Municipal e dos recolectores da zona, celébrase a festa do viño
de Barro, na Plaza de San Antoniño. Reforzada cunha semana cultural que organiza o
concello para potenciar a festa, ademáis declara día festivo local. En vísperas desta festa
celébranse catas previas dos viños presentados (branco, tinto e do país) nas que
participan os recolectores. O domingo realízase a cata final na que intervén un xurado
experto que outorga o seu fallo recoñecendo aos mellores.



Festival Internacional do Folclore. Celébrase no mes de xullo



Romería de San Cibrán. Celébrase en Agudelo o terceiro domingo de xullo.



Romería de San Breixo. Ten lugar o primeiro domingo de outubro.



Festa de San Martiño. Celébrase o 11 de novembro en Agudelo.



Festa das Virtudes. Ten lugar o 2 de febreiro.
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Festa das Dores. Celébrase en Barro o domingo seguinte á Pascua. Tamén existe a mesma
celebración na parroquia de Portela o primeiro domingo de setembro e en Perdecanai
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durante a segunda quincena de setembro.


Festa de Santa María. Ten lugar en Curro e Perdecanai o 15 de agosto.



Festa de San Sebastián. Celébrase en Perdecanai o 20 de xaneiro.



San Andrés. O 30 de novembro celébrase en Valiñas.



San Mauro. Celébrase en Portela o domingo seguinte a Pascua.



San Mamede. Ten lugar o 7 de agosto en Portela.

2. Bueu.
O Concello de Bueu está integrado na Comarca do Morrazo, limitando ao sur cos concellos de
Cangas, ao leste co de Marín e Moaña e ao oeste coa ría de Aldán. Ao norte da localidade
atópase bañado pola ría de Pontevedra, onde se atopa a Illa de Ons, que forma parte do
Parque Nacional das Illas Atlánticas.
A súa principal fonte de riqueza é a pesca, mentres que os cultivos adícanse esencialmente ao
autoconsumo. A pesca de arrastre foi desprazando á de ardora, para a que se utiliza ado
cerco, que antano facía de Bueu un dos portos máis importantes polo seu impulso da
industria conserveira.
A vila de Bueu estrutúrase en tres parroquias: Santa María de Beluso, Santa María de Cela e
San Martiño de Bueu.

Arquitectura relixiosa.
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Igrexa de San Martiño, reconstruída no século XIX a partires dun antigo templo románico
do cal se conservan algunhas pedras, ten tres naves e ábsida rectangular con fachada
neoclásica.
Igrexa parroquial de Santa María de Beluso, templo do século XVI famoso porque o seu
campanario foi destruído en varias ocasións pola acción dos raios.
Hermida de San Mamede, do século XVII, onde son de interese a sacristía, o altar
churrigueresco e unha inscrición de 1726 labrada no arco triunfal. A importancia do
templo e do entorno reside ademais en que aparecen citados en varias cantigas da época
medieval.
Capela de San Cosme e San Damián.
Igrexa románica de Cela, do século XII, dunha nave e ábsida rectangulares. Na fachada do
templo destaca a porta cos arcos apuntados e un curioso tímpano no que aparece a figura
dun encarapuchado flanqueado por leóns, mentres que o dintel está decorado con tres
cruces románicas.
Igrexa de Santiago de Hermelo, que foi refundada no século XII. O interior do templo
alberga unha inscrición pétrea latina que data a súa reconstrución no ano 1102.













Porto da vila. Reúne a un gran número de barcos pesqueiros que dan vida á súa
importante lonxa do peixe, onde se realizan subastas a diario sendo o gran referente o
polbo fresco. Na mesma franxa litoral sitúanse a Praza de Abastos e o Centro Social do
Mar, onde se celebran a maior parte das actividades culturais do Concello.
Museo Massó. Inaugurado polo inventor Gugliemo Marconi en 1928, naceu pola
iniciativa da familia catalá que deu noves ás industrias conserveiras máis dinámicas da
comarca.. A colección, que constitúe un auténtico referente da cultura mariñeira,
abarca desde restos arqueolóxicos, como ánforas romanas, ata antigos instrumentos
de navegación, sen esquecer a cartografía náutica e os libros incunables, auténticas
xoias bibliográficas entre as que destacan Cosmographia, de Ptolomeo (1490) e Tabla
de la diversidad de los Días, de Nebrija (1499). As dúas salas de exposicións albergan
ademais unha carpintería de ribeira e modelos de embarcacións antigas, así como
pezas da xa desaparecida fábrica de Massó, que poñen de manifesto o
desenvolvemento do sector conserveiro e baleeiro ao longo do século XIX O museo
acolle tamén unha colección de cadros do pintor galego Urbano Lugrís, que conta en
Bueu con outra obra de su autoría. Tratase da capela de Santos Reis, construción
ubicada en O Valado que reflexa as características da arquitectura e da escultura do
artista
Pazo de Santa Cruz ou de Quitapesares, do século XVII, situado no Alto da
Carrasqueira.
Casa dos Picos ou Pazo do Casal. No lugar de A Graña, xunto á estrada que une Bueu
e Cangas, atópase o pazo máis antigo da vila, cuxa construción remóntase ao século
XV. Tratase da Casa dos Picos ou Pazo do Casal, onde se conta que descansou a raíña
dona Urraca.
Pazo de Castrelo. Ao outro lado do val, no Monte do Roxo, ubícase o Pazo de
Castrelo.
Casa do Pracer.
Casa da Torre
Pazo de Ouril.
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Arquitectura civil.

Patrimonio etnográfico.
O rural de Bueu reúne numerosas mostras da arquitectura e escultura tradicional. Boa parte
das casas contan co seu propio hórreo, estruturas de pedra nas que se gardaba o gran, sobre
todo de millo ademais de patacas. Algúns hórreos teñen a particular característica de contar
cun reloxo de sol.
Bueu é tamén terra de cruceiros, tanto xunto aos templos relixiosos como nos cruces de
camiños. A capelas de San Mamede, San Cosme e Santos Reis teñen os seus propios cruceiros,
entre os que tamén destacan o de Morouzos, en Castiñeiras, e o de A Esculca, en Hermelo,
antigua parroquia e coto prioral da vila. A famosa Cruz de Hermelo situase no lugar de A
Esculca, un fantástico mirador natural de onde se pode contemplar a ría de Pontevedra, a ría
de Vigo e a de Arousa nos días despexados.
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Patrimonio natural.
Monte de Chans, onde hai habilitada unha área recreativa e de paseo, cunhas marabillosas
vistas sobre a vila e a ría de Pontevedra.. A axeitada altura con respecto ao nivel do mar
convérteo nun lugar ideal para a práctica do parapente.
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Destacan as seguintes praias:


Lapamán



Muíño Vello.



Covelo.



Pedreira.



Portomaior.



Agrelo.



Loureiro.



Petís.



Pescadoira.



Banda do Río.



Robaleira.



Beluso.



Roiba.



Sartaséns.



Tuia



Mourisca



Pedróns.



Ancouradoiro.



Lagos.



Areas de Bon.



Reventóns.

Festas.
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Santos Reis: 6 de xaneiro.
Enterro do Paxaro de Mal Agoiro: Entroido.
Encontro Degustación do Millo Corvo de Meiro: última semana de marzo.
Corpus Chisti de Bueu:confección de alfombras florais. O domingo seguinte ao propio
xoves.
Festa do Viño Tinta Femia en Cela: Primeira semana de xullo.
Virxe do Carme de Bueu con Romaría Marítima:16 de xullo.
Santiago de Hermelo: romaría tradicional, a pe rememorando os dereitos de presentación
e primicias ante o priorato benedictino.











Sanamedio: romaría de orixe medieval onde aínda se celebra poxa pública das dávidas
recibidas.
Patronais de Beluso e Cela: comezan o 15 de agosto.
Festa dos Mozos de Cela: último domingo de agosto.
Nosa Sra do Carme de Cela: penúltimo domingo de agosto.
Romaría de San Lourenzo de Cela: 10 de agosto.
Santa Ifixenia no Pazo de Santa Cruz: 22 de setembro.
San Mariño, patronato de Bueu: 11 de novembro.
San Cosme e San Damián: (Hermida pertencente a Coiro que festexan en A Portela).
Festa dos Vellos ou do Churrasco: (Resille-Cela). Variable, aínda que soe celebrarse a
finais de maio, principios de xuño.
Festa do Polbo: Primeira semana de setembro.

3. Campo Lameiro
O municipio de Campo Lameiro ten unha extensión de 63,94 quilómetros cuadrados, cunha
altitude de 350 m sobre o nivel do mar; linda ao norte co Concello de Cuntis; ao sur co Río
Lérez; ao leste coa Estrada e Cerdedo e ao oeste con Moraña.
O pico máis alto é o monte da Conla, cunha altura de 800m. O río máis importante é o Lérez, e
como afluentes O Calvos e o Meneses.
Os seus importantes restos arqueolóxicos falan da antiga ocupación do municipio, datada en
torno ao ano 3200 ac. A grande cantidade de pedras gravadas e a riqueza dos motivos, fan de
Campo Lameiro a Capital da Arte Rupestre.

Arquitectura relixiosa


Estratexia de desenvolvemento local participativo



Igrexa de San Miguel do Campo. Igrexa de orixe románico do século XII, de cuxa época
conserva a ábsida semicircular cun fermoso vano e traballada cornixa. No interior posúe
un arco triunfal e un faxón con tendencia oxival, ambos decorados e sostidos por curiosos
chapiteis.



Igrexa de Santa Mariña de Fragas. Igrexa parroquial de bela ubicación sobre o val. Portada
románica do século XII. O máis interesante dela é o tímpano, no que aparece a figura dun
bispo bendicindo cun báculo entre dous acólitos que levan un libro e unha cruz.



Santa María de Moimenta. Obra do século XVIII. Construíuse en gran parte grazas as
donacións do capitán José Antonio Cerviño. Como dato curioso comentar que os santos
que figuran no altar corresponden os nomes dos fillos e escravos que tiña o doante e a
súa muller en Manila.



Ermida de San Antoniño de Penalba, ubicada no sobre o castro que lle da nome.
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Arquitectura civil.
Dentro do concello de Campo Lameiro encóntranse fermosas casas solariegas e pazos, que
dan mostra das familias nobres que existiron neste concello.
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Distínguense con claridade do entorno polo seu tamaño, suntuosidade e os seus rasgos
señoriais que se poden ver nos escudos que adornan os seus muros. As mais destacadas son:


Casa das Cruces



Pazo de Ameixeiriñas



Pazo de Formigueira



Casa da Betarra

Patrimonio arqueolóxico.
Aínda que existen petroglifos en toda a fachada atlántica, é en Campo Lameiro onde
atopamos a maior concentración e variedade temáticas. Por elo denomínase a Capital Galega
de Arte Rupestre, dado que máis de 600 pedras catalogadas así o atestiguan.
Os complexos de gravados rupestres de Campo Lameiros foron declarados Monumentos
Históricos Artísticos en 1974. Nestes momentos atópase en proxección a construción do
Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre que comprende a creación dun Centro de
Interpretación e Documentación deste tipo de arte e o acondicionamento das insculturas
rupestres da zona para unha mellor conservación e identificación.
Os máis importantes son os seguintes:


Complexo Inscultórico Rupestre nº1, que se compón de dous gravados principais: a Pedra
Escorregadoira de Raposeira e a Pena da Carballeira do Pombal.



Petroglifo Chan da Lagoa.



Petroglifo de Paredes.



Petroglifo Laxe da Rotea de Mendo



Petroglifo Outeiro de Chan da Lagoa



Petroglifo Pedra Boullosa



Petroglifo Pedra da Serpe



Petroglifo Pedra de San Francisco



Petroglifos do Campo de Matabois

Patrimonio etnográfico.
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Peto de ánimas de San Miguel do Campo. Peto pechado coroado anteriormente por
unha pequena cruz a agora sen ela. Hornacina ampla e profunda arqueado por arriba que
se adorna con sendas prolongacións en forma de orella. Caixón de limosnas na parte
central da mesa, xusto por diante da hornacina.

Patrimonio natural.
Este concello pontevedrés alberga multitude de rincóns para perderse e viaxar ó pasado
contemplando os gravados rupestres e os castros; así como un amplo abanico de actividades
e opcións para disfrutar duns días apacibles, cheos de bos momentos que os farán
inolvidables.Varias zonas de recreo encóntranse repartidas ó longo deste vasto concello:



Carballeira de Rozas. Situada na parroquia de Cousa, esta magnifica carballeira
centenaria posúe mesas, zona infantil e parrillas, o que a converte nun estupendo
lugar para disfrutar unha relaxada xornada campestre.



Área recreativa de Lodeiro. Situada na parroquia de San Miguel de Campo, é
couto de pesca e refuxio de pescadores.



Praia fluvial de Lodeiro.



Praia Fluvial de Redonde.

Festas.


Festa da Augardente. Celébrase o último fin de semana de xuño. É o escaparate para
exhibir os mellores productos da comarca no referente á producción de augardente e
convertiuse nos últimos anos nunha cita obrigada para os productores destes exquisitos
licores.



Cabalgata de Reis. 5 de xaneiro



Desfile de Carnaval. 28 de febreiro



Festa de San Xoxé en Chacente. 19 de marzo



Festa de San Benito en Parada. 21 de marzo



Ciclo de cine galego. 17 de maio



Carreira Popular de Campo Lameiro. Maio



Festas Patronais de San Isidro Labrador. 15 de maio



Festa de San Antonio de Penalba. 13 de xuño



Certame de Corales. 21 de xuño



Festa do Santísimo Sacramento en San Cristovo de Couso. 22 xuño



Certame de Bandas. 28 de xuño



Festa de San Bieito de Parada. 11 de xullo



Festas Patronais de Santa Mariña de Fragas. 17, 18 e 19 de xullo.



Festas Patronais de Santiago de Morillas. 25 de xullo.



Festas Patronais de San Cristovo de Couso. 27,28 e 29 de xullo.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

testemuña da unión do río Lérez co seu afluente o río Meneses. Ten un afamado
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Festas Patronais na honra a Sta Ana. 26 de xullo



Festas Patronais de San Pedro de Parada. 1 de agosto



Festas Patronais de Santa Mª de Muimenta. 15,16 e 17 de agosto.



Festa do Santísimo Sacramento de Sta Mariña de Fragas. 1º Fin de semana de agosto.



Festa do Santísimo Sacramento de San Miguel de Campo Lameiro. Último fin de semana
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de agosto.


Festa do cazador. 1º domingo de setembro.



Festas Patronais de San Miguel de Campo Lameiro. Último fin de semana de setembro.



Festa de S. Roque en Campo Lameiro. 30 de setembro.

4. Cangas

O Concello de Cangas do Morrazo está situado no extremo sudoeste da península do mesmo
nome, en pleno corazón dasRías Baixas galegas, entre as rías de Vigo e Pontevedra e
flanqueado polas Illas Cíes e Ons.
Para descubrir toda a súa riqueza, compre dar unha volta polas súas cinco parroquias: Aldán,
Darbo, Hío, Coiro e Cangas. Hai que tomarse un tempo e gozar duns días nesta terra,
descubrir as súas xentes e as súas tradicións, a beleza das praias e da paisaxe, a rica
gastronomía e o abondoso patrimonio histórico artístico.
Cangas goza dun clima excepcional de tipo oceánico, húmido, con invernos moi suaves e
veráns secos e cálidos. Testemuño do anterior é a temperatura media anual que acada os 16º
C; sendo a temperatura media en xaneiro entre 10 e 12º C, e nos meses de verán entre 20 e
22º.

Arquitectura relixiosa.
Cangas contou dende épocas moi antigas cunha serie de lugares, moitos deles de orixe
precristián, onde se levantaron capelas e ermidas que conservaban no seu interior imaxes
sagradas para os cangueses.
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Estas imaxes protexían sobre todo de enfermidades como a peste e a lepra, que asolaron a
vila en varias ocasións. Co fin de evitar a presenza destes enfermos na vila, estas construcións
situábanse normalmente fora dos núcleos urbanos. Hoxe en día consérvanse moitas delas,
sendo de interese turístico polas romarías que se celebran nos seus adros. En cada unha das
parroquias pertencentes o municipio de Cangas atopamos exemplos de distintas épocas e
estilos, dende o románico ó barroco.


Capela de San Cosme e San Damián.Está situada na zona de Parada, na mesma estrada
que nos leva a Bueu pola Portela. Data do ano 1708 e ten un marcado estilo barroco,
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cunha soa nave rectangular. A súa porta principal está presidida por un grande escudo, así
mesmo posúe unha porta lateral adintelada. A festividade destes dous santos celébrase a
principios de setembro, son os patróns dos médicos e boticarios respectivamente, sendo
representado San Cosme cunha vaixela de vidro e San Damián con instrumental de botica
dentro dunha caixa.
Capela do Espíritu Santo.Situada no barrio do mesmo nome, foi fundada no ano 1606 por
un importante mercador da época. O seu estilo e barroco como se pode ver na súa planta
basilical, e nos recentes engadidos na fachada. Ten unha sala ó lado do altar maior, a
modo de sancristía. A finais do mes de maio, no Pentecostes, os fregueses van render
culto o santo en busca da curación de problemas do peito tales como asma, tos,
catarro,….etc.
Capela de Santo Domingo e Santa Isabel. Fundada no ano 1718 pola familia Hormaeche
esta ermida situase nos límites da parroquia de Coiro coa freguesía de Tirán. O igual que
as outras capelas, consta dunha soa nave co teito de dúas augas. Tiña unha finalidade
sinxelamente onomástica ós seus fundadores: Domingo de Horeche e Isabel de Oitabén.
Capela de San Pedro. Foi probablemente no século XVI cando aparece citada no libro de
visitas do ano 1598 nun informe realizado polo Bispo compostelán referíndose á mesma.
Trátase dunha capela de estilo renacentista con trazos sinxelos, sendo o seu estado actual
froito de varias reformas, que deixan o descuberto a súa última restauración no 1993. A
ermida
comparte
a
vocación
a
San
Pedro
e
San
Isidro.
A imaxe de San Pedro, duns 50 cm. de altura, foi doada no ano 1820 por unha das familias
acomodadas da época. Este santo está representado cunhas chaves na man, símbolo das
portas do ceo, e cun libro na outra como símbolo da penitencia.
A imaxe de San Isidro, máis recente, entre os séculos XIX e XX, lévana en procesión nun
carro de bois adornado con espigas, por ser o defensor das colleitas agrícolas na Idade
Media. A San Pedro Mariñeiro pídenlle, sobre todo os mariñeiros, abundancia nas faenas
pesqueiras así como na saúde.
Os fieis acoden a celebrar a festividade de ámbolos dous santos o 29 de xuño.
Esta ermida conta ademais con diferentes imaxes como son á de Santa Rita, Santa Lucía e
Santa Lourdes, sendo esta última a máis recente.
Capela de Santa Marta. Asentada na parroquia de Darbo a beira da praia co mesmo
nome. A construcción é de estilo románico, non coñecéndose a data exacta de
construcción. A finais do século XVI, a igrexa presentaba un estado de deterioro, polo que
foi restaurada no 1603. Esto motivou a perda de gran parte das súa trazas románicas, e a
disposición dun novo deseño como a cruz sobre o campanario. A ermida permaneceu en
estado ruinoso durante gran parte do século S.XX, sendo reconstruída para o culto nos
anos 80. A lenda conta que as irmás de San Lázaro, Santa Marta e Santa Magdalena,
escapando da persecución chegaron ás costas do Morrazo, lugar exacto onde se atopa a
capela co mesmo nome. A iconografía representa a Santa Marta co tributo propio dos
leprosos: o caldeiro suxeito pola man, que se utiliza como sinal sonora para advertir os
veciños da proximidade dun enfermo.
Capela de San Roque. Situada nos termos da parroquia de Darbo, dende o alto
contémplase unha fermosa vista da Ría de Vigo e da vila de Cangas. Foi levantada no
século XVI, probablemente a consecuencia das fortes pestes que asolaron a comarca nesa
época. Nun principio estivo adicada a San Sebastián, soldado do exército romano que,
condenado a morrer saeteado por facerse cristián, foi salvado por unhas piadosas
mulleres. Pasado un tempo, San Sebastián presentouse curado ante todo aquel que o
sentenciou e o cría morto polo que a partir de este momento é elixido como patrón de
todos aqueles salvados dunha morte segura. Este santo é representado semi espido,
atado a unha árbore e con varias saetas cravadas no corpo. No século XV San Sebastián é
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reemprazado por San Roque, que está representado mostrando as feridas nos xeonllos e
acompañado sempre por un can. Ámbolos dous santos pasaron a ser os protectores da
peste. Veneráronse con entusiasmo durante as epidemias de cólera que padeceu a vila
nos anos 1832, 1854 e 1892. Sacábannos en procesión ó tempo que se atacaba ó mal con
luminarias nas que se queimaban prantas aromáticas e loureiro para purificar o aire,
votando todo isto despois polas roupas dos mortos para evitar contaxios. A festividade de
San Roque celébrase o 16 de agosto e a de San Sebastián o 17 de xaneiro.
Capela de San Blas.Tamén coñecida como capela de Santa Magdalena, trátase dunha
construcción do S.XII dunha soa nave e de ábside rectangular. Ten unha porta adintelada
no muro meridional e outra no occidental cun tímpano. O ábside contempla un único
elemento decorativo, un carneiro sobre o que se atopa unha cruz de círculo central. O
aleiro é soportado por canzorros románicos sinxelos e rematados con dous carneiros. Está
localizada na Portela, nos límites co concello de Bueu. Esta igrexa tamén serviu durante
séculos como punto de peregrinación daqueles que padecían o mal da lepra. A causa do
seu deterioro, no ano 1598, o arcebispo Don Xoán de San Clemente mandouna derrubar,
para ser posteriormente reedificada no S.XVII; conservando afortunadamente sobre o
piñón testeiro do ábside o “ Agnus Dei”, que nos recorda a súa orixe medieval. Erradicada
a epidemia da lepra, esta ermida adícouse a San Blas bispo e mártir no 316 moi popular
durante a Idade Media que exerceu a medicina. Un dos seus milagres sucedeu cando se
atopaba no cárcere e unha nai levoulle o seu fillo esganado cunha espiña, para que lle
devolvera a vida. O ritual de petición empregado polos fieis consiste en colocar dúas velas
cruzadas sobre a súa cabeza e tocarlle con elas a gorxa. Este santo represéntase portando
nunha man as dúas velas cruzadas e na outra un peite de ferro, xunto co neno que salvou.
A súa festividade celébrase o 3 de febreiro.
Capela de San Amaro. Está situada ó norte de Menduíña, nunha carballeira onde tódolos
18 de xullo e durante varios días, se celebra a romaría de Santa Mariña.
Trátase dun templo de feitura neoclásica (S. XIX), froito da reconstrucción da súa antiga
forma. Un arco de medio punto aparecido tralo retablo, permítenos asociarlle unhas
posibles orixes románicas. Consta dunha soa nave rectangular e unha sancristía anexa cun
alpendre. Destaca a súa sobriedade, con poucos elementos decorativos que resaltan as
liñas xeométricas e clásicas. Nesta capela venérase a San Amaro (ou San Mauro) o 15 de
xaneiro e a Santa Mariña o 18 de xullo. A principios dos 90, sufriu un incendio do cal só
quedaron intactas as campás. Hoxe en día está restaurada, sen retablo, con novos santos
e teitume nova. Na espadaña posúe unha cruz paté e dous lampiños. Cruces como estas
tamén coroan a parte traseira e o curuto do teito da sancristía. Sinalar ademais as súas
dimensións, xa que é o maior templo non parroquial do Morrazo. Mentres se construía a
igrexa de San Cibrán de Aldán, esta capela tivo a categoría de igrexa matriz da parroquia.
O adro da ermida está rodeado por unha muralla na que podemos ler claramente San
Amaro. Para o acceso o mesmo existen unhas escaleiras en semicírculo onde antigamente
se atopaba un portalón. Outras das construccións anexas á capela son un cruceiro xusto
diante do edificio, un palco onde tocan as bandas de gaitas e a “Casa das Ánimas”, tamén
coñecida como a “Casa das Velas” utilizada polas mulleres para rezar polas almas do
purgatorio e onde se gardaban os lirios.
Capela de Santiago de Donón.Pequena capela restaurada recentemente, situada no
comezo da aldea ó borde da calzada. Serve como lugar de culto para a xente do lugar
onde o párroco do Hío acude a celebrar os oficios. Como o seu propio nome indica e ó
igual que a Ex – Colexiata, igrexa principal da vila, está adicada a Santiago Apóstolo A
festividade de Santiago se celebra o 25 de xullo, Día de Galicia.
Capela de San Bartolomé. Atópase na parroquia do Hío concretamente en Vilariño e está
adicada a San Bartolomé, un dos doce Apóstolos que compartiron mesa con Xesucristo na
derradeira cea. Trátase dunha pequena edificación do S. XVI (1593) de trazos moi sinxelos



onde case non se aprecia o carácter renacentista da súa portada. Foi mandada construír
por un importante veciño de Cangas, D. Xoán Labado Mercader, capitán da vila que pediu
trala súa morte lle adicaran unha misa ó mes, (feito moi usual entre a xente adiñeirada da
época). No ano 1617, data clave na historia de Cangas, a capela sufriu o paso dos piratas
turcos, tendo que ser restaurada algunhas das imaxes. En canto a San Bartolomé a lenda
di que foi despelexado vivo, e por iso os seus tributos son o coitelo ou ben a súa propia
pel que o santo leva no brazo dunha soa peza a modo de gabán.
Capela de San Lorenzo. Desta capela situada no Hío na aldea de Vilanova, podemos dicir
que é de recente construcción e que non presenta ningún detalle constructivo destacable.
Está adicada a San Lorenzo, mártir condenado a morrer queimado vivo nunha parrilla. A
súa festividade celebrase o 10 de agosto.



Acueducto elevado de O Frendoal(Ou Arco da Condesa).Situado nunha marxe da PO –
315. Pertenceu á Casa Torre de Aldán. Trátase dunha antiga canalización de auga que ía
dende unha lonxana mina, situada na zona mais elevada do Frendoal, ata o Pazo. Para
salvalo desnivel construíronse dous amplos arcos, un dos cales se eliminou o face -lo
actual trazado da estrada que vai a Bueu, sendo o seu percorrido subterráneo. O outro
arco aínda se conserva dentro da finca, por debaixo do cal pasa o sendeiro que percorre o
parque.

Patrimonio arqueolóxico.
Castro de o Facho. No extremo occidental da Península do Morrazo, individualizado do seu
contorno e elevado sobre o Océano, o Monte do Facho acolleu ó longo de séculos distintas
expresións da vida na comarca, que o son tamén da Historia de Galicia. En primeiro lugar,
desde o século X a.C. ata o século VII a.C., existiu un poboado na ladeira Este do que a penas
temos información salvo a do seu excepcional tamaño. A partir do século VI a.C. xorde o
castro galaico, poboado fortificado que subsistirá ata o século I a.C. Del aínda podemos ver
parte das murallas, o foso, as pedras que conformaban as súas vivendas e que hoxe cobren as
ladeiras do monte, os vertedoiros de lixo nas marxes do poboado ou a topografía actual do
monte que deriva tanto da construcción mesma do poboado como da configuración natural.
Posteriormente, un santuario levantado sobre o cumio vai a recoller as vellas crenzas de quen
viviran no castro para dotalas, ó longo dos séculos II ó IV d.C., dun novo carácter, agora
marcado polo proceso de asimilación da cultura latina na rexión do imperio romano chamado
Gallaecia. Finalmente no século XVIII constrúese o posto de vixilancia costeira con fins
militares do cal pervive a garita
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Arquitectura civil.

Patrimonio natural.
O Carballal de Coiro. Este Carballal, situado na parroquia de Coiro, representa unha das máis
importantes masas de bosque autóctono da costa sur de Galicia. Ten un gran valor para esta
comarca pola súa función de captador e manancial de auga.
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Pódese acceder a el por varios lugares. Primeiro, vindo de Bueu a Cangas pola PO- 551, xusto
ó chegar ó Alto da Portela, collemos un desvío á esquerda que vai dar á ermida de San Cosme.
Pouco a pouco adentrámonos na Fraga, pasando pola cascada do río Bouzós, que discorre
dende a zona de Ermelo e que agacha numerosos muíños sendo o máis coñecido o de
“Fausto”.
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Un segundo camiño máis doado é subindo ata a fermosa igrexa de Coiro e colle-la senda que
continúa pola parte traseira da mesma. Atravesamos una corredoira en forte pendente que
conflúe coa pista principal que ven dende San Cosme. Por alí atoparemos varios cruces de
camiños que levan ó monte da Pena, ó da Paralaia ou o de Érmelo.
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Neste espacio natural a árbore dominante é o carballo (Quercus robur). Atopamos tamén
especies autóctonas como o castiñeiro, a cerdeira, e outras. Nesta mancha é abundante a
coñecida falsa acacia (Robinia pseudo acacia) e os Loureiros, sanguiños, estripeiros, … son
algúns dos arbustos que forman parte do sotobosque. Declarado Espacio Natural Protexido
polos seus valores ecolóxicos, paisaxísticos e recreativos, o igual que Cabo Home e Barra, este
Carballal conta cunha superficie aproximada de 365 hectáreas localizadas nos lindes dos
concellos de Bueu, Cangas e Moaña
Tamén conta coa seguintes praias:


Praia do Canabal.



Praia dos Alemáns.



Praia de Rodeira.



Praia do Salgueirón.



Praia da Congorza



Praia do Medio



Praia de Areamilla.



Praia do Porto.



Praia de Santa Marta



Praia de Liméns.



Praia de Temperáns



Praia dos Castros



Praia de Nerga



Praia de Viñó



Praia de Barra



Praia de Melide



Praia de Couso



Praia do Portal



Praia de Rabáns



Praia de Alada.



Praia de Estrepeiros

Praia de Areabrava



Praiva de Castiñeiras



Praia de Pipín



Praia de San Xián



Praia de Pinténs



Praia de Arneles



Praia da Testada



Praia de Vilariño



Praia dos Picos



Praia de San Cibrán



Praia do Con de Sestadelo



Praia Cova da Balea



Praia de Areacoba



Praia de Francón



Praia de Sartaséns



Praia da Menduíña



Praia de Lagoelas

Festas.


Festas do Cristo . Último domingo de agosto



Festas de San Blas. Principios de febreiro.



Festas de Santa Marta. Último sábado de xullo.



Festas de San Pedro. Finais de xuño



Romaría de San Roque. Terceira semana de agosto.



Romaría de Arbo. Segunda semana de setembro.



Festas do Espírito Santo. Variable no mes de xuño.



Festas de Santo Domingo. Principios de agosto.



Festas de San Salvador. 6 e7 de agosto.



Festas de San Cosme. 25 de setembro.



Festas de San Amaro. Mediados de xaneiro.



Festas de Santa Mariña. 18 de xullo.



Festas do Carmen. Último fin de semana de xullo.



Festas do Cristo da Luz. Primeiro domingo de xullo



-Festas de Santiago de Donón. 25 de xullo.



Festas de San Lorenzo. 10 de agosto.

Estratexia de desenvolvemento local participativo
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Festas de San Roque. 16 de agosto.



Festas de San Andrés. 30 de Novembro.



Festa do Muíño en Coiro. Primeiro domingo de Maio.



Festa do Augardente en Hío. Fin de semana anterior ás festas do Cristo da Luz.



Certame Carteis de Entroido. Febreiro.



Certame de cartas de amor. Primeira quincena de marzo.



Terra de Sons. Mediados de xullo.



Arte no Morrazo. Do 15 de xuño ao 15 de xullo.



Feira do Libro. Mediados de xullo.



Salón do Cómic. Terceira semana de xullo.



Festival Folclórico Internacional de Hío. Mediados de agosto.



Argálica, mostra de artesanía. Mediados de agosto.



Festival Folk de Vilariño. Mediados de agosto.



Mostra internacional de Teatro Cómico e Festivo. Segunda semana de setembro.



Danza de San Sebastián en Aldán. 20 de xaneiro.



Danza de San Roque en Hío. 16 de agosto.



Danza e contradanza de Darbo. 8 de setembro.

5. Cerdedo.
No interior da provincia de Pontevedra, a 31 km da capital, aséntase o Concello de Cerdedo.
Os 50 km que o separan de Santiago de Compostela e os 65 km de Ourense fan do lugar, un
nexo de unión entre as cidades monumentais de Galicia e as mellores praias das Rías Baixas.
Cunha extensión preto de 80 km2, distribuídos ó longo de oito parroquias, é o lugar axeitado
para descubrires o patrimonio cultural e histórico dunha antiga terra de canteiros. Un legado
arquitectónico e artístico digno de admiración en calquera recuncho, onde o románico é o
protagonista.
Mostra da pegada romana é o Conxunto de San Antón en Cerdedo, a Ponte de Pedre e a
Igrexa Parroquial de Santa Mariña en Tomonde. A impoñente beleza da Igrexa Parroquial de
San Xoán Bautista en Cerdedo e da Igrexa Parroquial de San Tomé en Quireza xunto o seu
Viacrucis non resulta indiferente. Mentres a máxima expresión de arquitectura popular galega
áchase no Eirado da Pena en Cerdedo, no Eirado da Ermida en Filgueira e na Eira Grande en
Pedre.
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O río Lérez e os seus tributarios Castro, Quireza e Seixo, bañan as terras onde se conxuga a
máis nítida relación montaña – val, sendo responsábeis da riqueza paisaxística das súas
concas. Frondosa vexetación de ribeira, xunto a vellos muíños de pedra, acompaña ó home no
seu andar libre de reloxos.

























Capela de Bugarín
Capela de Laxoso
Capela de Nosa Señora dos Remedios
Capela de Pego
Capela de San Bernabé
Capela de San Cibrao de Vilalén
Capela de San Lourenzo de Serrapio
Capela de San Miguel de Arén
Capela de San Salvador de Cavenca
Capela de San Xosé de Fardóns
Capela de San Xosé de Frondoso
Capela de Santa Catalina de Lourido
Capela de Santa Lucía
Capela de Santo Antonio
Capela de Vilarchán
Igrexa parroquial de San Martiño de Figueroa
Igrexa parroquial de San Pedro de Parada
Igrexa parroquial de San Tomé de Quireza
Igrexa parroquial de San Xoán Bautista
Igrexa parroquial de Santa Baia de Castro
Igrexa parroquial de Santa María de Folgoso
Igrexa parroquial de Santa María de Tomonde
Igrexa parroquial de Santo Estevo de Pedre

Arquitectura civil.









Casa e cápela de Chamadoira
Casa Outeiro
Casa reitoral de Cerdedo
Conxunto rural de Pedre
Ponte de Pedre
Ponte de Piñeiro
Ponte de San Antonio
Ponte Parada

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Arquitectura relixiosa.

Patrimonio arqueolóxico.




Grabado Rupestre "A Laxa da Viega do Chan"
Grabado Rupestre "Fraga das Ferraduras"
Grabado Rupestre "Montes de Parada"
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Festas.






Virxe das Dores e Divino Ecce-Homo
Actividades de Nadal - Cabalgata de Reis
Festa da Vincha
Festa do Xabarín
Magosto

Estratexia de desenvolvemento local participativo

6. Cotobade.
O Concello de Cotobade está situado ó oeste de Galicia, e ó leste da provincia de Pontevedra.
Ubicado cerca da capitalidade, da que dista a 19km., limita ó N. cos concellos de Cerdedo e
Campo Lameiro, ó S. cos de Ponte Caldelas e A Lama; ó E. cos de Cerdedo, Forcarei e A Lama,
e ó O. cos de Pontevedra e Campo Lameiro. A súa situación xeográfica é 42º28´, latitude,
Norte; e 8º28´, lonxitude, Oeste. A altitude media é de 392 metros sobre o nivel do mar.
As alturas máis importantes son ao monte do Seixo a 900m sobre o nivel do mar; Albagueira,
Coirego con 792m. e Pe da Múa, que separan as cóncavas do Lérez e do Verdugo. Tamén son
notorios os montes de Cabeiro, Xanguerra, Cepillo, Monte Calvo, e Pena Codeira, que está
coroada polos coutos de Corvo, así como Moimenta e Pedras Quebras. Un pouco máis
afastados están os montes de A Escoregada, Sistalto (602m), Arcela, Castelo, e o Outeiro da
Bela que sinalan o descenso da costa da Soldada.
Poden distinguirse dúas zonas perfectamente diferenciadas dentro das terras de Cotobade:
por un lado "as Terras Altas", construídas polas parroquias mías altas e bañadas polo río
Almofrei, que nace no Monte do Seixo, e que, dende Caroi, discorre cristalino por frondosos
vales, onde abundan as carballeiras,e outras masas forestais. Ademais, nos montes de
Valongo nace o río Calvelle, que xunto ó Barbeira aflúen ó Verdugo que formará a Ría de Vigo.
Por outro, "as Terras Baixas"; formadas polas parroquias do Val do Lérez, que recibir os ríos
Cabanelas, Calvelo e o propio Almofrei, o seu afluente máis importante. O Lérez sérvelle de
límite ó concello, excepto na parroquia de San Xurxo de Sacos, na que vén marcado polo río
Calvos.

Arquitectura relixiosa.
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Igrexa de San Lourenzo de Almofrei. Construción barroca con planta de cruz latina.
Destaca a fachada onde pode contemplarse a imaxe de San Lourenzo, cunha parrilla na
man.
Igrexa de San Martiño de Borela. Construción barroca sobre unha antiga igrexa románica.
Igrexa de cruz latina.
Igrexa de San Martiño de Rebordelo. Construción barroca do século XIII, excepto a
sacristía, instalada no ábside primitivo, pertencente a antiga igrexa románica do século
XIII.
Igrexa de San Pedro de Valongo. Construción barroca, a súa fábrica orixinal é de
1720,remodelada en 1854.
Igrexa de San Xurxo de Sacos. Construción románica con planta de cruz latina e o típico
camapanario rural galego.















Igrexa de Santa María de Aguasantas. Aínda que foi construída no século XVI, o groso da
construcción pertence ao século XVIII.
Igrexa de Santa María de Sacos. Construción románica do século XII, aínda que posúe
moitos engadidos posteriores coma a sacristía e a parte alta da cabeceira.
Igrexa de Santiago de Caroi. Construción barroca con planta de cruz latina.
Igrexa de Santiago de Viascón. Construción sobria de 1892. Planta de cruz latina. Destaca
o campanario e a linterna.
Igrexa parroquial de San Miguel de Carballedo. Planta de cruz latina. Capela con bóvedas
de casetóns rectangulares, xurdidos de grosos nervios que se entrecruzan.
Igrexa parroquial de San Gregorio de Corredoira. Planta basilical. Capela con bóveda de
nervios sobre ménsulas, dunha soa nave decorada.
Igrexa parroquial de Loureiro. Planta de cruz latina capela cadrada con bóveda estrelada
de cinco claves decoradas, nervios sobre ménsulas con forma de cabezas, arco triunfal
apuntado caixeado sobre pilastras caixeadas ao igual que os arcos torais.
Capela do Neno Xesús de Caroi. Planta basilical. Capela con bóveda de aresta sobre
pilastras.
Tenorio. Conta cunha igrexa barroca do século XVIII, construída sobre outra anterior
pobablemente románica a xulgar pola estrutura de bóveda e a forma dalgunhas ventás
tapiadas.
Capela de Santa Lucía. Planta case cadrada con bóveda sobre liña de imposta.
Capela de San Xoán. Capela de planta rectangular dunha nave.
Capela de Nosa Señora de Lourdes de Borela. Capela de planta rectangular nun tramo,
sen diferenciación entre capela e nave.
Capela de San Roque de Carballedo. Planta basilical. Cuberta plana. Toda a igrexa caleada
en branco. Sete fiestras, tres a cada lado e unha na cabeceira.
Capela de Nosa Señoña de Lixó e a Virxe dos Remedios en San Xurxo de Sacos. Portada de
arco adintelado recercado de molduras acoradas, flanqueada por pilastras e coroada con
frontón semicircular.

Arquitectura civil
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Casa da Espinosa. Construción barroca rodeada por un gran muro de pedra cun portón
na esquina. Tras este percíbese unha edificación cun fermoso patín que esconde un gran
escudo. A casa sufriu modificacións recentes.



Casa Grande de Aguasantas. Construción barroca con planta en forma de L. É bastante
sobria, destacando os muros que miran cara o val, os cales posúen dous balcóns con
reixas de boa forxa, un deles ménsulas de grandes dimensións.



Pazo de Eirado. Construción barroca con torre almenada e grandes escudos na súa
fachada. Aínda que se atopa bastante arruinado apréciase a importancia construtiva do
edificio.



Pazo de García Vidal. É privado. Construción de planta rectangular con dúas plantas. Na
superior destaca unha fermosa solaina orientada ao poñente sostida por un pequeno
porticado. A casa está rodeada de frutais.
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Casa Grande de Tamelga.



Casa Reitoral de Aguasantas.



Casa Reitoral de Borela.



Casa da Braña.



Casa dos Deán de Lourenzos.



Pazo dos Bermudez de Castro en San Xurxo de Sacos.



Reitoral de San Pedro.



Casa Reitoral de Valongo.



Casa Reitoral de Viascón.



Ponte Almofrei. Ponte medieval que cruza un curso de auga da rede do Almofrei. O vello
camiño empedrado. A ponte é dun só ollo, cun arco lixeiramente apuntado e apóiase
sobre dúas grandes penas, situadas á beira do río. O conxunto constitúe unha fermosa
paraxe, non só pola beleza arquitectónica da ponte senón polo enclave.



Ponte Borela. Ponte sobre o río Almofrei. Hoxe en día está algo reformado para facilitar a
circulación de turismos.



Ponte Colgante de Calvelo.

Patrimonio arqueolóxico.
En Cotobade hai unha importante riqueza de restos arqueolóxicos, sobre todo de gravados
rupestres e castros, á parte dalgúns vestixios de tallas da época paleolítica e megalítica.
Nembargantes os restos máis abundantes son os petroglifos, dos que se coñecen numerosos
exemplos (máis de 150), moitos deles atribuídos á Idade de Ferro ou á de Bronce. Como
soporte teñen dous tipos de perfiles: en “u” ou en “V”. Os primeiros son os que se teñen por
prehistóricos e probablemente se fixesen golpeando con cuarzo. Os da época histórica
fixéronse con algún artefacto metálico. Os motivos abstractos e xeométricos son moi
numerosos. Os máis sobranceiros están nas parroquias de San Xurxo de Sacos (Pedra do
Lombo, Laxe do Cuco, Eira dos Mouros, Pedra das Ferraduras, Laxe dos Cebros,...) e Viascón
(Portela da Laxe e Laxe das Coutadas).



Laxe do Cuco: En outeiro do Cuco, San Xurxo de Sacos. Situado sobre unha rocha
plana de granito, cas dimensións de 3,40 x 2,50 m. Representan figuras de cérvidos,
combinacións circulares e cazoletas. Un dos grupos componse de tres cérvidos. O
primeiro únese polo rabo a un círculo con cazoleta central. Posiblemente represente
o tema do cervo que arrasa o disco solar. De ser certa esta hipótese estes gravados
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serían da Idade de Bronce, na que se atopan concepcións sacrales sobre o cervo e o
cabalo.



Pedra das Ferraduras: En Fentáns, San Xurxo de Sacos. Grande rocha de granito, que
presenta unha combinación de círculos concéntricos con trazos adosados ó seu anel
exterior e pegadas de cérvidos e bóvidos dirixíndose a ela. Na vertente sur aparece
unha escena de caza, formada por sete figuras antropomorfas que rodean a un
conxunto de cérvidos, varios dos que presentan impactos no seu corpo. O conxunto
complétase con tres deseños idoliformes, que probablemente representen ídoloscilíndricos.



Laxe das Coutadas: En Costiña, Viascón, conxunto de gravados sobre rocha de granito
de gran medio, de 12 x 5 ms. As representacións de cérvidos comparten cos círculos a
concéntricos en medio de zoomorfos.



Pedra do Lombo da Costa: En Outeiro do Lombo da Costa, San Xurxo de Sacos.
Conxunto que destaca polo seu tamaño de máis de trinta ms cadrados, con cerca de
vinte rochas gravadas. A cara insculturada é plana, está cuberta a súa zona central
por combinacións circulares, de gran tamaño, e coidadosamente gravadas. Varias
figuras zooformas de pequeno tamaño unha situación periférica, con relación ás
combinacións circulares.



Portela da Laxe: No lugar de Costa, Viascón. Integrada por un bo conxunto de rochas
insculturadas. Destaca a de maior tamaño, plana,de granito de gran fino. Obsérvase
un valiosísimo repertorio de motivos: paletas, esvásticas soliformes,..

Patrimonio etnográfico.
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superficie da rocha. Hai asociacións de motivos, como a combinación de círculos

Cruceiro de ánimas da Aldea de Abaixo: Cruceiro con peto, que se encontra formando
parte dun muro.



Cruceiro de ánimas do Trebello. Cruceiro con dúas hornacinas pequenas, unha sobre a
base e outra sobre o fuste.



Peto de ánimas da Casanova. Peto de tipo pechado cunha hornacina pequena, cadrada na
parte superior, que mostra unha concha exterior que serve de peana a unha Virxe do
Libramento.



Peto de ánimas da Godela. Construción de tipo pechado, coroada por unha cruz de pedra
que se levanta sobre unha base decorado con calaveira e dous pináculos altos aos dous
lados.



Peto de ánimas de Ceraxe. Peto de tipo pechado, coroado por unha cruz alta con dous
pináculos aos lados.
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Peto de ánimas de Cuspedriños. Peto de tipo pechado que se coroa cunha cruz con dous
pináculos aos lados, rematados en bola.



Peto de ánimas de Famelga. Peto coroado por unha cruz, con dous pináculos aos lados.



Peto de ánimas de Pazos. Peto de tipo pechado, mostra a parte alta e interior da
hornacina estriada, semellante a unha concha.



Peto de ánimas de Santiago de Viascón. Peto de tipo pechado con caixón de limosnas
roto.



Peto de ánimas do Camiño Vello. Peto de tipo pechado con dúas hornacinas en paralelo.



Peto esmoleiro da Virxe de Aguasantas. Construción parecida a unpeto de ánimas, só que

Estratexia de desenvolvemento local participativo

no interior, trala reixa de ferro contén a Virxe de Aguasantas.


Peto esmoleiro de San Antonio, Santa Bárbara e Santa Teresa. Peto no que aparecen os
tres santos que lle dan nome.



Peto fonte de ánimas do Igrexario. Peto con pórtico que mostra no lado esquerdo unha
fonte.



Peto fonte da Virxe de Aguasantas. Fonte de grandes dimensións que mostra a figura da
Virxe co neno Xesús no regazo.

Patrimonio natural.


Mirador sobre o río Almofrei. Está situado a unha altura considerable sobre o río
Almofrei, o que lle proporciona unha fermosa vista sobre o val. O lugar conta con
numerosas mesas e bancos de pedra amparados baixo a sombra.



Carballeira de Famelga en Aguasantas.



Carballeira de Don Elías en Corredoira.



Carballeira das Extremas en Rebordelo.



Carballeira e Balneario do San Xusto en San Xurxo de Sacos.



Carballeira do Campo da Feira de Cuspedriños en San Xurxos de Sacos.



Carballeira da Portela en Viascón.



Área de recreo Baños de San Xusto.

Festas.

202



Festa do Santo Anxo da Garda. 5 de marzo



Festa de San Xurxo. 23 de abril.



Festa do Santísimo. 7 de maio.



Festa do Requeixo. Celébrase o segundo ou terceiro fin de semana do mes de xuño.

Festa de San Pedro. 29 de xuño.



Romaría de Santa Mariña. 21 de xullo.



Festa de Santiago Apostolo. 25 de xullo.



Festa do Cazador. Ll30 e 31 de xullo.



Festa da Rapa das Bestas de Monte Castelo. Primeiro domingo de agosto



Festa do Neno Xesús. 5 e 6 de agosto.



Festa de San Xusto. 5 e 6 de agosto.



Festa da Virxe das Neves. 6 de agosto.



Festa da Virxe das Dores e San Antonio. Primeiro domingo de agosto



Festa de San Lourenzo. 10 e 11 de agosto.



Festa de San Roque. 13 de agosto



Festa de Santa María. 15 de agosto.



Festa de San Bartolomé. 19 de agosto.



Festa da Virxe de Fátima. 19 e 20 de agosto.



Festa de San Roque e San Antonio. 21 e 22 de agosto.



Festa da Virxe de Lourdes. 27 e 28 de agosto.



Festa da Virxe do Libramento. Primeiro fin de semana de setembro.



Festa da Filloa. Primeiro fin de semana de setembro.



Festa de Santa María. 7 e 8 de setembro.



Festa da Virxe do Rosario, San Roque e Virxe do Carme. 7,8,9 e 10 de setembro.



Festa da Virxe das Dores. 16 de setembro.



Festa do Bolo de San Martiño. 11 de novembro.
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7. A Lama.
Arquitectura relixiosa.


Igrexa parroquial de Antas



Igrexa Parroquial da Barcia



Igrexa parroqual de Santa Ana



Igrexa parroquial de San Matiño de Verducido



Igrexa parroquial de San Sebastián de Laxedo – Covelo



Igrexa parroqual de GAxate



Igrexa parroquial de San Salvador



Igrexa parroquial de San Bartolomeu do Seixido



Igrexa parroquial de San Bartolomeu de Xesta



Igrexa parroquial de San Paulo de Xende
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Capela da Virxe da Saleta de Cambeses



Capela de Santo Antonio en Celtal



Cepela da Virxe da Santísima en Pelete



Capela de San Vicente



Capela de Muíños



Capela do Sagrado Corazón do Castro



Capela de Santa Ana



Vía Crucis



Vía Crucis de Xende



Gruta, escalinata



Ermida do Peso



Ermida de San Lourenzo



Ermida dos Prados



Sepulcro de D. Juan Oubiña Garrido



Mausoleo de Manuel Portela

Arquitectura civil.


Casa reitoral de Barcia



Obra pía do Pelete ou casa reitoral



Casa dos Coroneis de Piñeiro



Casa do Museo Piñeiro



Casa da Chanciña



Casa O meu Repouso



Casa do Pazo



Casa d Picota



Casa Honorata



Casa dos Contreras ou Fidalgos



Fábrica de electricidade



Reloxo do Sol en Cambeses



Reloxo do sol cuadrante en Rozadas



Ponte sobre o río Parada



Ponte do Cura en Porto. Á Fírveda



Ponte sobre o Río Verdugo



Ponte de Barbeira – Peso



Ponte San Lourenzo

Ponte romana cara a Baliñas



Ponte sobre o río Verdugo en Cabalar



Ponte de Liñares



Ponte medieval



Paso de Poldras en Carrizáns



Calzada romana Camiño da Brea



Escudo dos López de Soutomaior en Piñeiro



Escudo dos López de Soutomaior en Porto



Escudo dos López de Soutomaior na Igrexa



Escudo Casa de D. Ignacio Contreras



Escudo casa de Manuel Contreras



Casa Consistorial



Casa reitoral da Lama



Portal de San Lourenzo de Escuadra



Monumento ao emigrante



Monumento a Manuel Barreiro Cabanelas



Cruz de Pedra de Portela no monte Seixo



Núcleo rural de Covelo



Casas para colonias do Conce Cabanelas

Patrimonio etnográfico.


Peto de ánimas de Xende.



Peto da Igrexa de Barcia do Seixo



Peto de ánimas de Bazocas



Peto de ánimas do Cruceiro.



Peto de ánimas de Barbeiras



Peto de Animas de Santo Antón en Covelo



Peto e Cruceiro do Covelo



Peto de ánimas do río Verdugo



Peto do camiño da igrexa



Peto de Animas de Rozadas en San Lorenzo



Peto de Animas de San Lorenzo



Peto do Peso da Portela.



Peto de ánimas de Porto Anta



Peto de ánimas do Eixo de Abaixo

Estratexia de desenvolvemento local participativo
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Peto esmoleiro de Santa Ana



Peto do Sagrtado Corazón



Peto de Santo Antonio



Peto de ánimas de Xesta



Almas de Portodana



Peto esmoleiro de San Xudas da Grifa



Peto de ánimas de Aldea



Peto de ánimas de Manuel Piñeirom na estrada a aldea de Xende



Peto esmoleiro da Virxe dos Pobres de Xende



Canastros de Gateira (Covelo)



Cruceiro de Verducido



Cruceiro da Fírveda



Cruceiro de Covelo



Cruceiro de Belendes. Barbeira de Arriba



Cruceiro na Fírveda



Cruceiro do Casal en Carrizáns



Cruceiro de Carrizáns con peto



Cruceiro do barrio da Rocha



Cruceiro esmoleiro de Coruxeiras



Cruceiro da Portela



Cruceiro de Santa Ana



Cruceiro de ánimas do Braseriño



Cruceiro de San Bartolomeu



Cruiceiro baixo baldaquino



Fonte do Calvario de Xende

Patrimonio natural.
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Ruta Tras os pasos do Lobo



Ruta Tras os pasos do río Xesta



Fervenza Abelaído en Antas



Fervenza de Liñares en Xesta



A Fírveda en Covelo



Miradoiro do Seixo



Miradoiro do Castro



Carballeira das Ermidas



Praia fluvial do Verdugo



Carballo centenario do Pelete



Festa gastronómica do Lomedro



Corpus Christi



As Dores



San Pedro



Os Remedios ou Festa do Viño do Pelete



San Bieito



San Cristovo



San Lourenzo



Virxe do Carmen



Santiago Apóstolo



San Xoaquín e Santa Ana



Os Anxos



A nosa Señora das Ermidas



San Salvador



Virxe de Guadalupe



Virxe do Rosario



San Roque



Virxe de Lurdes



Festa da Xuventude



Santa Minia



Virxe da Saleta



San Miguel



Semana cultural da Lama



Mercado
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Festas.
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8. Marín.
Marín está situado na península do Morrazo, na marxe meridional da ría de Pontevedra, a 7
km. de Pontevedra e 27 de Vigo.

Arquitectura relixiosa.


Antigo Tempo de Marín. Construcción de carácter barroco do século XVIII, situada sobre
unha roca. Cuberta de bóveda de crucería. Alberga sis retablos de estilo barroco e
neoclásico, destacando os tres ubicados no cruceiro. No exterior, a través dunha
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escalinata accédese a fachada, co típico frontón e porta adintelada. Acolle no testeiro o
escudo de Oseira.


Igrexa de Santa María do Campo. Construción de finais do século XII e principios do XIII,
de estilo románico algo serodio. Desta época conserva no interior un arco triunfal, tosco,
estreito e apuntado, a través do que se accede ao prebisterio rectangular. Nunha segunda
fase de construcción, século XVI, realízase a nave de estilo barroco.



Igrexa de Santo Tomé. Construción sobre os cementos dun antigo tempo monasterial.
Posúe unha soa nave e ábside poligonal pertencente ao século XII, totalmente refeita. No
interior,a capela maior románica consérvase ben, acolle un retablo barroco de influencia
portuguesa.



Igrexa de Santa María de Ardán. Construción de carácter eléctrico, xa que mostra
distintos estilos de construción. No interior acolle un retablo cunha variada iconografía,
pertencente ao barroco.



Igrexa de Santa María do Porto -Templo antigo: Esta igrexa data do século XVII, polo que
se enmarca dentro da corrente barroca. Destaca dela a súa torre do reloxo.



Igrexa de Santa María do Porto -Templo novo: Data do século XX, polo que o seu atractivo
arquitectónico, mestura diferentes tendencias, é o seu principal reclamo.



Nosa Señora do Carme do Seixo.



San Xurxo de Mogor.



San Xosé da Contodera.

Arquitectura civil.
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Escola Naval Militar: Arquitectura militar, construída no 1943 en terreo ocupado
anteriormente polo Castelo de San Fernando. A elección do lugar debeuse ás condicións
favorables da ría: seguridade, abrigo e espazosidade.



Pazo de Cadro: Propiedade privado non visitable. Finca de mediana extensión dedicada
principalmente ao cultivo de limoneiros. Boas vistas sobre a Ría de Pontevedra. Planta en
“L”. No extremo dereito unha torre almenada. No esquerdo unha capela rematada en
cúpula. Na fachada cara a ría un balcón soportado por mensulóns de pedra. Xardín moi
coidado na fachada de acceso. A torrre é probablemente a matriz á que se lle unen unhas
construcións posteriores.

Patrimonio arqueolóxico


Petroglifos de Mogor: Magnífico conxunto de petroglifos rupestres, que labrados na roca
Mouros” combina vintetrés formas circulares unidas por liñas curvas, ´´as que se lle
atribúen un significado relixioso.

Patrimonio etnográfico.


Cruceiro de ánimas do Calello dos Cruceiros: O cruceiro presenta unha hornacina aberta
colocada na parte baixa e dianteira. Mostra un oco, ahora sen porta, do caixón das
limosnas. O fuste é octogonal e ten por diante, xusto por enriba do retablo do peto dúas
figuriñas.



Cruceiro de ánimas do Castro: Cruceiro sobre tres chanzos de pedra cadrados, sobre os
cales se sitúa un cubo que presenta as caras decoradas con follas por diante e debuxos
geométricos nos outros lados.
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constitúen unha mostra excepcional do arte megalítico. O primeiro deles “A Pedra dos

Hórreos de Mogor: Na parroquia de Mogor, próximo ao conxunto de petroglifos, érguese
un bonito exemplo de arquitectura tradicional. Identificador de valores culturais, surxe a
necesidade de preservar e manter aireadas a colleitas, especialmente do millo.

Patrimonio natural.


Parque Natural do Lago Castiñeiras: Entorno natural perfectamente acondicionado para
pasar un día de picnic aproveitando as mesas, asadores e bancos e para a observación da
fauna que o poboa. Patos, cervos, gamos, corzos, ocas ou anfibios, outorgan a esta paraxe
un encanto especial para todos os amantes da natureza. A escasos metros deste espazo
atópase o miradoiro de Cotorredondo e tamén nas proximidades podemos acceder ao
mirador de Macenlle. Deste lugar obtense unha detallada panorámica do centro da vila
coa Illa de Tambo ao fondo.
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Praia de Portocelo.



Praia de Mogor.

Festas.


Festa da Caldeirada. A finais de marzo ou principios de abril, celébranse as xornadas
gastronómicas de Marín.



Corpus Chisti. É unha das festas máis importantes. As súas rúas engalánanse e vístense de
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alfombras florais.


Festa dos Maios. 1 de maio.



Festa da Cigala. Finais de xuño.



Festas do Carme. 16 de xullo.



Festa de Santa María do Porto. 8 de setembro.



Festa de San Miguel. 29 de setembro.



Festa da Sidra e a Mazá.

9. Moaña.
Moaña é unha vila mariñeira situada ao oeste de Galicia e no centro-oeste da provincia de
Pontevedra. Un concello que mira ao mar, bañado ao largo de 20 km de praias suaves pola Ría
de Vigo.
Situada en sucesivas pendentes que forman montes e vales, Moaña exténdese baixo o Monte
Xaxán, onde está situado o pico do Faro de Domaio, o punto máis alto do Morrazo (624m).
Sendo, por tanto, un lugar xeográficamente accidentado, que permite en pequenas distancias
gozar dunha diversificación paisaxística moi ampla.
Ten unha extensión de 35km2, ocupando a parte meridional da península do Morrazo, un
conxunto enmarcado polas Rías de Pontevedra e Vigo, que constitúe o seu referente histórico
e natural.

Arquitectura relixiosa.
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Igrexa de San Martiño. É un monumento histórico- artístico pola súa singular portada
románica do século XII, que foi construída grazas á recuperación económica do pobo. No
tímpano románico desta obra aparece a figura de San Martiño rodeado doutros santos e
unha fermosa portada acompañada dunha sutil ornamentación, esta última, composta
por arcos de medio punto e soportada por columnas salomónicas. Son tamén dignas de
ver as gárgolas que decoran o interior do templo.
Igrexa de San Xoán de Tiran. Igrexa de estilo románico, posiblemente do século XIII, xa
que a súa decoración denota unha época tardía, de transición ao gótico, que queda



reflectido nos arcos apuntados da portada. O máis sorprendente deste monumento é a
súa localización, xa que está situado sobre un acantilado rochoso onde bate o mar. Un
lugar de gran beleza con vistas á Ría de Vigo, en cuxo adro se atopa a sepultura do ilustre
pontevedrés José María Castroviejo.
Igrexa de Meira

Arquitectura civil.



Paseo marítimo de Moaña. Combina as zonas de praia e lecer, como a gran explanada da
Xunqueira que comprende o tramo máis urbano de Moaña, xunto á praza de abastos
onde se celebran as festas e o mercado semanal.
Casa Reitoral de Meira

Patrimonio arqueolóxico.






Chan da Arquiña. O Dolmen de Chan da Arquiña . Situado na área recreativa do mesmo
nome, trátase dun monumento funerario megalítico prehistórico con máis de 5.000 anos
de antiguedade. Consta de cámara poligonal e corredor de entrada, orientada ao este.
Ten 11 pedras verticais na cámara e 5 no corredor. O máis destacable é que se pode
observar como vai cuberto de terra e está rodeado por un anel de pedras que é o resto da
protección que o cubría.
Fosos funerarios do Casal.
Petroglifos de Meira.
Castros das Cidades de Meira.

Patrimonio natural.













Miradoiro do Monte Faro de Domaio. É o miradoiro máis alto da península do Morrazo
(624m), dende onde se pode divisar a ría case dun extremo ao outro, unha das
panorámicas máis fermosas das Rías Baixas.
Xardíns de Concepción Arenal. Ofrecen un agradable apseo no que se pode ve o
monumento ao mariñeiro e visitar a nova fonte cibenética, composta por un grande
estanque circular e dous rectangulares- con túneles de auga visitables- que dispoñen de
potentes surtidores que se chegan a iluminar en 60 tonalidades de cor.
Miradoiro da Fraga en Meira.
Miradoiro de Paralaia en San Martiño
Miradoiro de Outeiro de Aviador en Meira
Praia do Con
Praia da Xunqueira
Praia do Canabal
Praia de Domaio
Praia de Meira
Praia Niño do Corvo
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Festas.



















Virxe do Carme: 16 de xullo
San Martiño: 11 de novembro
San Pedro: 29 de xuño
Romaría de Chan da Arquiña: 1º domingo de xullo
San Bieito:11 de xullo
Festa do Cazador: 1 de agosto
Romaría de San Lourenzo: 10 de agosto.
Romaría de Bronlle: finais de xullo
Peregrina: 2º domingo de agosto
San Bartolomeu: 24 de agosto
San Antonio: 13 de xuño
San Cristovo: 10 de xullo
Virxe do Carme: 16 de xullo
Os Milagres: 13 de setembro
San Martiño: 11 de novembro
Romaría da Virxe dos Remedios: luns e martes de pascua
San Xoan: 24 de xuño
Intercéltico (música folk internacional): último fin de semana de xullo

10. Poio
O Concello de Poio atópase no centro oeste da provincia de Pontevedra. Extrema polo norte
co concello de Meis; polo leste co de Pontevedra; polo sur coa ría de Pontevedra e polo oeste,
cos concellos de Meaño, Sanxenxo e Meis.
A súa superficie, que se aproxima aos 34 km cadrados, distribúese entre as cinco parroquias
das que se compón o municipio. Toda unha extensión por un camiñar pintoresco que bordea
a ría de Pontevedra pola estrada C-550.
A panorámica da paisaxe campesiña e mariñeira agrándase ao chegar á chaira, amplo adro
que se estende por diante da fachada da igrexa e do mosteiro ou da atalaia histórica, chea de
lendas e misterio do Monte Castrove. Este, á súa vez, constitúe a cota máis alta do municipio,
con 604 metros de altitude e excelentes vistas panorámicas sobre as rías de Pontevedra e
Arousa. Estas mesmas vistas tamén se dexergan desde os miradoiros de Alto de Raxó ou de
Samieira.
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Arquitectura relixiosa



Mosteiro de San Xoán de Poio, cuxas orixes da súa fundación e constitución
atribúense a san Fructuoso de Braga no século VII. Declarado Monumento HistóricoArtístico, o Mosteiro de Poio forma un conxunto arquitectónico de incomparable
beleza. En realidade trátase de dous mosteiros distintos, segundo a época na que se
desenvolveu cada edificación. Así, por un lado, está o antigo convento beneditino que
consta de diversas dependencias, sobre todo, dos séculos XVI e XVIII. A este período
pertencen a igrexa, os dous claustros - do Cruceiro e das Procesións - e demais
dependencias. E por outro lado, o moderno, mercedario, tamén con dous patios
e realizáronse para establecer aquí un seminario maior.
A igrexa é do renacemento puro, con elementos barrocos nas varandas do coro. Este
último, sostido por un amplo arco. No punto central da bóveda do cruceiro destaca
un excepcional florón onde está labrada a data de 1708, ano en que remataron as
obras de edificación do templo. O pavimento da igrexa, do ano 1776, servía
antigamente para dar sepultura aos fregueses, de aí que as súas pedras estean
numeradas perfectamente cuadriculadas.
O claustro das Procesións, de finais do século XVI, está pechado por 24 arcos de
medio punto peraltado. Desde aquí accédese á escaleira principal (Escaleira de
Honra), obra barroca do século XVIII de atrevida grandiosidade. O claustro do
Cruceiro, á súa vez, ten un mosaico con algunhas escenas tradicionais da historia do
Camiño de Santiago, así como os seus monumentos máis importantes.
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paralelos e unha capela ampla que sobresae do edificio. As obras iniciáronse en 1959

Digna de admiración é a biblioteca, unha das máis importantes de Galiza e que abeira
máis de 80.000 volumes, a maioría dos cales foron adquiridos polos monxes
beneditinos cando o Mosteiro era Colexio Maior de Teoloxía. Tamén os monxes
mercedarios fixeron a súa achega traendo de Conxo algunhas das obras que lles
pertencían.
Outros elementos da arquitectura civil deste municipio son os seguintes:


Capela de San Antonio de Padua. Ubicada na Caeira, era propiedade dos Marqueses
de Riestra. A súa construcción data da primeira metade do século XX.



Igrexa de San Salvador. Data da segunda metade do século XVIII, pero existen indicios
de que no lugar no que se asenta, existiu unha igrexa anterior. Ten como
característica principal que o campanario atópase separado do corpo da igrexa.
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Ermida de San Martiño. Esta igrexa relaciónase ca lenda de Santa Trahamunda.
Consta dunha soa nave e destaca na súa estrutura unha pequena campá que adorna a
fachada.



Capela de A Renda. Data do ano 1972 e segundo a tradición foi construída para
render culto a Nosa Señora da Gracia, que antigamente se veneraba na Illa de Tambo.



Igrexa de San Bernardo. Ampla e de construcción moderna, consta dunha soa nave co
altar perfectamente visible ao entrar.



Igrexa de San Roque de Combarro. Data do século XVIII. O seu retablo, síntese do
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barroco tardío con elementos neoclásicos, ten tallado na súa parte central o escudo
da Coroa de Castela. Isto débese á vinculación de Combarro co Mosteiro de Poio.


Igrexa parroquial de Santa María. Situada na parroquia de Samieira, data do século
XVIII.



Igrexa parroquial de San Gregorio en Raxó.

Arquitectura civil
Vila de Combarro, declarada Conxunto de Interese Artístico e Pintoresco en 1972 e un dos
núcleos pesqueiros máis fermosos da costa galega.

En canto ás videndas, non todas teñen a mesma tipoloxía. A máis elemental é a casa
terreña, pequena e cun pavimento que era o propio terreo, a terra ou a pedra. Hai tamén
unha casa labrega, que se caracteriza pola súa amplitude e por ter unha porta ancha para
a entrada do carro das vacas. As máis estendidas son as casas con sobrado, que están
dispostas entre medianeiras e teñen baixo e primeiro andar. No baixo (a adega)
almacénanse os aparellos de pesca e os apeiros de labranza, e moitas veces atopamos un
lugar para facer viño. O balcón é un elemento relevante nestas casas. A súa balaustrada
execútase tradicionalmente en madeira, ferro e incluso pedra. Neste último caso,
ofrécesenos fermosas solainas de cantería de inspiración e factura barroca.
As vivendas articúlanse en función das dúas rúas principais (san Roque e A Rúa), ás que
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van dar estreitos calellos, e en cuxas encrucilladas e pequenas prazas levántanse os
afamados cruceiros da vila.

Outro elemento a destacar no municipio é a casa de Cristóbal Colón, situada no lugar de
Portosanto, onde se di que naceu o descubridor.


Pazo da Gracia. Propiedade privada non visitable, situada no ámbito rural. Trátase
dunha construcción ecléctica moderna. O edificio ten varios niveis e a planta
irregular lixeiramente en “L”. A torre cuadrangular e parte do conxunto terminan
o antepeito almenado e penáculos nos vértices. As ventás rectangulares con
tornachuvias. Diversas terrazas con balaustrada rodean o edificio.
Pazo do Casal. Propiedade privada non visitable.

Patrimonio arqueolóxico
O Concello de Poio atesoura unha importante concentración de complexos de gravados
históricos ao aire libre. Trátase de interesantes conxuntos de arte rupestre, tamén coñecidos
como petroglifos, que pertencen á Idade de Bronce (1800-600 a.c.) e que constitúen unha
parte importante do patrimonio arqueolóxico e cultural do municipio. As estacións dos
petroglifos dos montes de Poio e limítrofes sitúanse entre as máis importantes da provincia e
da parte occidental da península, e así o demostra a categoría de tres destes conxuntos
declarados “monumentos nacionais”.
Estes conxuntos atópanse sobre rochas graníticas de formas variables e de grandes
dimensións (a máis grande mide cinco metros de longo). Entre algúns dos conxuntos máis
espectaculares sobresaen:


“A Pedra Grande de Montecelo” e a “Laxe das Lebres” en San Salvador.



“Outeiro da Burata” e o “Monte Cruxeiro” en Samieira.



“A Laxe das Picadas”, actualmente exposto no Museo de Pontevedra.
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A temática dominante nestes gravados é moi característica e pódese agrupar en dous grandes
bloques: xeométrico e naturalista, coa existencia dunha gran variedade de representacións
tales como cervos, cazoletas, combinacións circulares e diversas figuras antropomórficas.

Patrimonio etnográfico

Aliñados na mesma franxa de costa do municipio, podemos atopar máis de 30 hórreos
que non só constitúen a maior agrupación destas construcións en Galiza, senón tamén
unha estampa única e realmente fermosa. Na vila portuaria de Combarro, declarada
Conxunto de Interese Artístico e Pintoresco, ao hórreo chámaselle 'palleira' debido a que
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a palla era o material con que se cubrían os máis antigos. Lamentablemente, hoxe non se
conserva ningún destas características. A madeira, o granito e o tixolo son os materiais
empregados na súa construción. En ocasións combínanse uns e outros dando lugar ao
denominado hórreo mixto.
Nos xardíns e campos adxacentes ao Mosteiro de Poio, encóntrase un hórreo
considerado como un dos de maior lonxitude de toda Galiza: ocupa 123 metros cadrados
e mide 33 metros de longo. Apóiase en tres ringleiras de tornaratos, en vez de dous que é
o normal nestas terras, cun total de 51 apoios.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Nos cruces de camiños e nas prazas poden verse habitualmente distintos cruceiros. A
antropoloxía fálanos dun culto precristián aos deuses protectores dos camiños. Esa
protección podería explicar que, por exemplo, dos seis cruceiros que se erguen en
Combarro, tres mostren no reverso da cruz unha imaxe da Virxe do Socorro que en
actitude violenta pisa e castiga á representación do mal. Asemade, destaca a imaxe de
san Roque acompañado do seu fiel can representados no fuste do cruceiro existente no
adro da vella igrexa parroquial.
Algúns cruceiros presentan diante unha mesa-altar que algunhas veciñas engalanan con
gran esmero todos os anos para a procesión do Corpus. Antigamente existía a tradición
de que as comitivas fúnebres se detivesen diante de cada cruceiro para colocar o
cadaleito no altar e pregar pola alma do defunto.
Entre os elementos etnográficos máis importantes do Concello de Poio, podemos
destacar:


Cruceiro de ánimas do cemiterio de San Salvador. Trátase dun cruceiro de pedra
sobre dous chanzos cadrados, cunha base cúbica na que se finca un fuste octogonal.
Na parte dianteira un anxo leva nas súas mans un martelo e por detrás a imaxe de
San Miguel sobre unha figura monstruosa e coa espada na man.



Hórreos do conxunto histórico-artístico de Combarro. Tipoloxía de hórreo galego con
estrutura rectangular de granito, de diferentes tramos segundo o tamaño do hórreo.
Os tellados son de tella a dúas augas, podendo situarse como remates decorativos
nos extremos, pináculos ou cruces.
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Peto de Ánimas de San Salvador de Poio. Peto de gran tamaño, pechado por barrotes
de ferro e dividido en dúas seccións. Na parte alta vese un medallón oval, no que
aparece a figura de Deus bendicindo coa man dereita mentres que na esquerda leva
un bastón, como símbolo de poder. Está acompañado de dous anxos.

Patrimonio natural

O concello de Poio conta cunha ruta de sendeirismo que percorre as beiras do río Freiría,
coñecido tamén como Ruta dos Muíños, na parroquia de Samieira. Considerada como
unha das rutas máis importantes das Rías Baixas, trátase dun percorrido de
aproximadamente 10 quilómetros, de dificultade baixa. O primeiro treito do paseo
permite contemplar diversos exemplos da arquitectura popular galega. Nesta zona xa
empezan a verse os primeiros dos 23 exemplares de muíños que se van sucedendo ao
longo de todo o municipio e dos cales dous aínda hoxe seguen funcionando. A segunda
parte do camiño afástase da canle do río para adentrarse nos montes do lugar, onde se
prehistórico do concello.
A zona máis accidentada pola súa extensión, preferentemente polas partes altas máis
próximas á montaña, constitúea a parroquia de Samieira, que ofrece especiais
particularidades dentro do municipio. Desde ela enxérganse panorámicas extraordinarias,
sobre toda da península do Morrazo, ao outro lado da Ría, que suscita a sensación de que
aldeas e vilas poden tocarse e darse a man pese a estaren illadas.
Como lugar idóneo para disfrutar da paisaxe do Concello de Poio, atópase o Miradoiro de
Raxó, que ofrece unha magnifica vista sobre a Illa de Tambo.
Poio é o municipio máis afectado polo turismo estacional de sol e praia, dado que conta con
máis de 20 kms de costa, salpicados de fermosos areais e praias:


Praia de A Serpe



Praia de Area da Barca



Praia de Cabeceira



Praia de Caeiro



Praia de Campelo



Praia de Canteira



Praia de Chancelas



Praia de Covelo



Praia de Fontemaior



Praia de Laño



Praia de Lourido



Praia de Ostreira



Praia de Ouriceira



Praia de Raxó
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observan distintas fontes, calzadas, miradoiros naturais e diversas mostras do pasado
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Praia de Sinás



Praia de Xiotorto

Festas


Festa dos Maios. Celébrase o día primeiro de maio, na que se da a benvida a primaveira, a
chegada do bo tempo, o comezo das colleitas agrícolas, …



Carnaval. As parroquias deste municipio congréganse nas respectivas festas e desfiles
durante tres días nos que a atracción consistirá en adiviñar quen se esconde detrás de
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cada careta e antifaz.Cabe destacar a celebración en honor ao galo Fodorico e ao galo
Bruxo, na que os galas acaban queimados nunha fogueira.


San Xoán.As máxicas noites do 23 de xuño comezan en Poio as festas patronais de San
Xoán.



Virxe do Carme.O día 16 de xullo, as parroquias de Campelo e Combarro celebran unha
das súas festividades máis fermosas por tradición e devoción, a Virxe do Carme, na que
todas as embarcacións se engalanan con flores e bandeiras e unha delas, a máis decorada
alberga un posto de honor para a Virxe.



Corpus Cristi. Celébrase no mes de xuño e nesta celebración a xente do pobo elabora
alfombras a base de serrín e flores.



Rapa das Bestas.Celébrase no monte de A Escusa a finais do mes de agosto.



Festa do Mar.A feira de Mostras, Mare,a gastronomía e os encontros de embarcacións
tradicionais son pos puntos fortes desta celebración,na que se rende homenaxe a
Combarro.



Encontros de Embarcacións Tradicionais.Dornas, bucetas ou galeóns van surcando a ría de
Pontevedra realizando auténticas exhibicións de navegación tradicional a vela.
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Santiago Apostos.Celébrase o 25 de xullo



A Saleta.Agosto



Virxen de Fátima.13 de maio



Festa da Ameixa. Outubro



Festa do San Roque. 16 de Agosto



Divino Salvador.6 de agosto



A Merced.24 de setembro, cunha vistosa procesión nocturna.



Virxen das Dores.Setembro



Santa Lucía. 13 de decembro.

11. Ponte Caldelas
O municipio de Ponte Caldelas ten unha superficie de 87 quilómetros cuadrados; linda ao
norte co Concello de Cotobade; ao sur con Fornelos de Montes e Soutomaior; ao leste coa
Lama e ao oeste coa capital da provincia de Pontevedra, da que se afasta 15 km.
O concello recibiu o seu nome seguramente da antiga ponte medieval sobre o río Verdugo e
das súas augas termais sulfuroso-sódicas. Pero as terras sobre as que se asenta, estiveron
poboadas moito antes de que recibisen este nome. Así o poñen de manifesto os petroglifos
megalíticos encontrados na parroquia de Santa María de Tourón e Forzáns ou os castros de
Santa María de Castro Barbudo e Parada.

onde se pode pescar, facer sendeirismo ou montar a cabalo. Tampouco se debe prescindir das
excelsas vistas que se albiscan desde o mirador de Castrelada, ademais dos paseos pola Fraga,
dun baño na praia fluvial, ou dunha repoñedora merenda nas áreas de recreo do Viveiro de
Pazos ou Pé da Múa.

Arquitectura relixiosa


Igrexa románica de Santa María de Tourón, que data de finais do século XII e que aínda
conserva desta arte a fachada e o arco do presbiterio. No exterior dun dos seus muros
atesoura o escudo de armas dos pazos de Probén.



Igrexa parroquial de Santa Eulalia, de estilo barroco. No seu interior destaca un retablo de
pedra, obra de Manuel González, canteiro da comarca e autor tamén do Calvario de

Estratexia de desenvolvemento local participativo

En xeral, todo o percorrido pola canle do río goza dunha abraiante beleza. Fermosas paraxes

Barbudo e da fonte situada na praciña do Bispo, no centro da vila. O Calvario consta de
tres cruces de máis de dous metros e medio de altura. Na cruz que ocupa o centro do
conxunto escultórico represéntase a Cristo crucificado e a un anxo recolléndolle o sangue,
mentres que na parte posterior pode verse unha imaxe da Virxe do Rosario.


Igrexa parroquial de Insua, que inclúe un “vía crucis” de pedra ao redor do adro.



Igrexa parroquial de Xustáns, conxunto de igrexa e cemiterio cun interesante cruceiro.



Igrexa parroquial de Santa Mª do Castro.



Igrexa parroquial de Caritel.



Igrexa parroquial de Forzáns.



Igrexa de Santa Mariña



Igrexa da Inmaculada Concepción.



Igrexa parroquial de San Martiño



Capela da Guadalupe.
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Capela San Roque.



Capela da Ponte.



Capela de Santa Pilar.



Capela de San Miguel.



Capela de San Marcos.



Capela de Santa Ana.



Capela do Sagrado Corazón de Xesús en Casteliño, sobre a que existe unha lenda que
atribúe unha marca nunha pedra das inmediacións á pegada do cabalo do apóstolo
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Santiago.


Capela de Santa Comba en Rebordelo.



Capela do Cristo Rei en Xustáns.



Capela de San Vicente en Parada que conta no seu interior cos restos dun interesante
sepulcro antropomorfo.

Arquitectura civil.
A arquitectura civil no concello de Ponte Caldelas caracterízase polo elevado número de casas
singulares que atopamos. Trátase de construcións de tipo colonial ou indiano, que datan de
mediados do século pasado e pertencen a emigrantes retornados. A maior parte delas
atópanse en bo estado de conservación e outorgan un estilo case señorial á paisaxe das
aldeas.
Dentro das edificacións de carácter civil destacan o Pazos do Pombal, cuxa construción
remóntase ao último cuarto do século XVIII, e a antiga Casa da Inquisición, ambas as dúas na
parroquia de Tourón.
Na capital municipal atópase a ponte sobre o río Verdugo, construída a finais do século XVI e
na que tivo lugar en 1809 unha histórica batalla contra as tropas francesas durante a Guerra
da Independencia.

Patrimonio arqueolóxico.


Petroglifos megalíticos de Forzáns e os do Coto das Sombriñas, na parroquia de Tourón,
declarados bens de interese cultural polas súas especiais características.



Castro de Tourón no que aínda son visibles as defensas exteriores e algunhas
construcións circulares.
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Castro de Chan das Pipas entre Caritel e Forzáns.



Castro de Barbudo, situado nun monte cónico á entrada desta parroquia.



Enterramento medieval que se atopa no adro da capela de San Vicente en Parada.

Patrimonio etnográfico
Espallados por todo o termo municipal, atopamos máis dun centenar de cruceiros, unha das
máis características manifestacións da arquitectura popular galega. Trátase de cruces de
pedra que aparecen habitualmente nos adros das igrexas, nas entradas dos cemiterios ou nas
encrucilladas de camiños para protección dos camiñantes e santificando espazos relacionados
con crenzas pagás que son cristianizados co propio cruceiro. A presenza destes elementos soe
ser de orixe devocional, aínda que non faltan os motivos rogativos, de loanza ou de ofrenda
como causas da súa construción.

Os hórreos ou canastros son outros dos elementos dos que atopamos un importante número
xa que case todas as casas contan con un.
Entre os elementos máis destacados atopamos os seguintes:


Cruceiro das Laxas en Tourón



Cruceiro de ánimas Cruceiro do Peto en Laxoso.



Cruceiro de ánimas de San Ramón en Tourón.



Cruceiro de Sobreiro en Xustáns



Cruceiro-esmoleiro de Cristo Rei en Xustáns



Calvario na Igrexa de Barbudo



Esmoleiro da Virxe dos Remedios en Tourón.



Peto de ánimas da estrada en Caritel.



Peto de ánimas da Portela na Insua.



Peto de ánimas das almiñas do Río en Caritel



Peto de ánimas das Laxas na Insua.



Peto de ánimas de Eiderriba en Anceu.



Peto de ánimas de Guadalupe en Anceu.



Peto de ánimas de Hermosinda en Forzáns.



Peto de ánimas de San Fiz de Forzáns.



Peto de ánimas do Castelo en Ponte Caldelas.



Peto de San Antonio Abad de Mirón en Tourón.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

No concello aparecen mostras importantes doutros elementos etnográficos como son os
petos das ánimas (que se contan en máis dunha vintena), os muíños, dos que hai
innumerableis exemplos en case todas as aldeas do concello, ademais de fontes e lavadoiros.

Patrimonio natural.
Orío Verdugo, que atravesa o municipio. O percorrido pola súa canle, de augas cristalinas,
convida a gozar de calquera actividade que implique o contacto directo coa natureza. Cómpre
salientar neste sentido os tranquilos e acougados paseos por lugares tan característicos como
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son os pasos da Fraga, os diferentes encoros -como o do Inferno en Taboadelo que presenta
unha paisaxe de senlleira beleza- ou a praia fluvial da Calzada moi concorrida no verán.
O carácter montañoso do concello fai que se atopen numerosos miradoiros para admirar a
beleza do contorno. Destaca o Miradoiro da Castrelada, desde o que se obtén unha fermosa
vista das terras do concello. Tampouco se debe prescindir das vistas que se divisan desde o
Miradoiro do Sagrado Corazón, na parroquia de Ponte Caldelas, e o Miradoiro de Cristo Rei,
na parroquia de Xustáns.
Festas.


Festa da Troita. Esta festa está declarada de Interese Turístico de Galicia. Esta festa naceu
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no ano 1967 como inciativa dun grupo de amigos para que, a vez que se promocionabla o
concello, se dese saída a unha aficción moi compartida na comarca como é a pesca de río.
O último fin de semana de maio celébrase esta romaría na vila de Ponte Caldelas.


Festa das Dores de Ponte Caldelas.



Romería do Cristo Rei. Levase a cabo o primeiro domingo de xullo en Xustáns.



Romería da Virxe da Saúde. Celébrase en Rebordelo o domingo seguinte a Semana Santa.



Festa das Dores de Anceu.

12. Pontevedra
O concello de Pontevedra esténdese pola parte sur da ría que leva o seu nome, onde ocupa
osvales fluviais do Lérez e do Tomeza; cara ao sur, chega ata a desembocadura do río
Verdugo,en Ponte Sampaio. Aséntase rodeado de catro sectores montañosos separados entre
si pordúas crebas, unha de dirección meridiana e outra nordeste-sudeste que foi aproveitada
polorío Lérez para instalar o seu curso fluvial.
O municipio posúe unha situación central con respecto ás Rías Baixas. A súa posición no
fondoda ría, na desembocadura do río Lérez, defendida polas barreiras areosas dos ataques
polomar, marcaron historicamente a cidade e os seus poboadores. De feito, no século
XVI,Pontevedra convértese nunha das máis populosas vilas galegas cun gran porto
pesqueiroligado ao comercio internacional. Testemuño desta época é a magnífica igrexa de
SantaMaría, levantada grazas ás achegas do poderoso Gremio de Mareantes.

Arquitectura relixiosa
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Igrexa parroquial de Santa María de Alba, de estilo neoclásico-barroco e consagrado por
don Diego Xelmírez, que a primeiros do século XII adquirira a propiedade do templo,
reconstruíndoo e converténdoo en diocese.



Igrexa de San Pedro de Campañó, orixinariamente de liñas románicas, pero debido ao seu
estado ruinoso iniciouse a construción da actual capela maior a comezos do século XVIII.
No seu interior, destaca unha imaxe gótica da Virxe do O, do século XIV.



Igrexa de San Vicente de Cerponzóns, un edificio do século XII situado nun cotarelo desde
o que se divisa unha espléndida panorámica do río Lérez.



Igrexa románica de Santa María de Sampaio, do século XIII, que pese a ter sufrido
importantes reformas, aparece no libro de Hipólito de Sá “Rutas del Románico en la
provincia de Pontevedra”.



Mosteiro beneditino de San Bieito de Lérez, construído nun outeiro desde o que se divisa
o leito do río Lérez e onde viviron personaxes de notable relevancia como o Padre
últimos anos do século IX e primeiros do X. Coa desamortización a finais do século XIX, os
monxes foron obrigados a abandonar o mosteiro e a súa igrexa converteuse en igrexa
parroquial. Actualmente consérvase anexo á igrexa parte do claustro monacal.



Capela de santa Margarida de Mourente, de estilo románico, que acolle no seu adro un
carballo de moita sona, varias veces centenario.

Arquitectura civil


Ponte de Ponte Sampaio, de grande importancia histórica por librarse nela en 1809 unha
decisiva batalla contra os invasores franceses. A ponte está composta por dez arcos
semicirculares construídos sobre o río Verdugo que une esta parroquia co lugar de Arcade
no veciño concello de Soutomaior. Aínda que a súa orixe é romana o que se conserva dela
na actualidade é medieval. Tamén son merecentes de visitar dúas pontes antigas en Bora.
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Sarmiento ou o Padre Feixóo. Documentalmente téñense noticias da súa existencia nos

Pazo de Gandarón (na parroquia Salcedo), que abeira a Misión Biolóxica de Galicia, unha
entidade que centra as súas investigacións na mellora xenética dos cultivos de zonas
húmidas.



Pazo de Lourizán. A súa vez, a herdade da familia Montero Ríos, máis coñecida como o
"Pazo de Lourizán", abeira un centro de investigacións forestais rodeado por uns vizosos
xardíns, onde medran especies forestais exóticas coma fentos arbóreos, cipreses, cedros,
magnolios, camelias, bananeiros, eucaliptos... Do antigo edificio, consérvase o pombal do
século XV que asemella unha gran coroa que emerxe do chan.



Casa Gondar en Santa María de Xeve. Trátase dunha construción do século XVIII que
aínda conserva unha dependencia anexa outrora empregada como cárcere.



Na parroquia de Lérez (concretamente no lugar da Santiña) merece unha visita a casa na
que, segundo conta a tradición, acolleron o apóstolo Santiago cando peregrinaba por
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Galiza. Por este motivo lendario, na procesión do Día de Santiago ofrécenselle ao santo as
uvas desta casa, na que se aprecia unha cepa que madura moito antes cás outras, e crese
popularmente que este "milagre" é froito dunha intercesión do santo por telo atendido.

Patrimonio arqueolóxico
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O patrimonio arqueolóxico do Concello de Pontevedra caracterízase pola súa riqueza, non en
balde pola cidade pasaba a vía romana XIX.
Dentro deste acervo existen manifestacións de diferentes tipos de elementos como son os
petroglifos, as mámoas ou os castros. Unha das parroquias ricas en pegadas arqueolóxicas é
Campañó, das que son un bo exemplo as seis mámoas e os petroglifos localizados nos castros
de Fiestoso e do Outeiro. Xunto ao castro de Sineiro tamén se atoparon diversos obxectos e
restos de cerámica.
Ponte Sampaio tamén conserva importantes pegadas arqueolóxicas, así temos unha machada
que corresponde á Idade de Bronce, inscricións rupestres no monte do Chan da Cruz, un
castro prerromano e un treito da calzada romana. Igualmente, en Alba atopouse un miliario
dedicado ao emperador Caracalla, mostra do evidente paso da vía romana número XIX por
esta parroquia.
Non podemos esquecer un sepulcro castrexo escavado en pedra e situado a escasos cen
metros da igrexa parroquial de Santo Estevo da Canicouva (datado no século XII). Conta a
tradición que este santo, venerado por ser protector contra a rabia, fuxiu da antiga igrexa
derrubada; e apareceu despois neste sepulcro antropomorfo, máis coñecido como “A Cama
do santo Estevo”, onde a xente se deita para curar a dor de ventre.

Patrimonio etnográfico
O patrimonio etnográfico do concello de Pontevedra posúe unha ampla variedade de
manifestacións. Destacan especialmente os cruceiros e os muíños. Os primeiros son un
elemento moi presente en todo o municipio, incluso dentro da zona urbana, chegando a
contabilizarse máis dunha centena. A parroquia de Alba acolle numerosos cruceiros, e mesmo
un deles foi fonte de inspiración para o ilustre Castelao na realización da súa senlleira obra
“As cruces de Pedra na Galiza e na Bretaña”. O cruceiro máis antigo que atopamos neste
concello sitúase na parroquia de Campañó, no lugar da Balseira, pertencente ao século XVI.
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No caso dos muíños a cantidade é moi similar, mais a maior parte deles atópanse en estado
ruinoso ou carentes dalgunha das súas pezas de funcionamento interiores. Na parroquia de
Cerponzóns consérvanse varios muíños no curso do río Rons, algún deles aínda en
funcionamento. Da mesma maneira, na parroquia de Santa María de Xeve, podemos atopar
unha ampla variedade destes elementos nas marxes do regato dos Fontáns.
Tamén existen exemplos de petos de ánimas, interesantes sepulcros traballados nalgún dos
camposantos das parroquias e numerosas fontes. Así, por exemplo, na parroquia de Bora

atopamos un fermoso peto de ánimas situado na marxe do embalse, coa imaxe de Cristo
crucificado xunto con tres ánimas.
Patrimonio natural

Xunqueira de Alba, unha das poucas zonas húmidas naturais da ría de Pontevedra. Desde aquí
pódese realizar unha pequena rota de sendeirismo xa que se recuperou como lugar de paseo.
Trátase dun medio cunha gran diversidade vexetal e actualmente encóntrase en réxime de
protección. Ao mesmo tempo é un refuxio de aves acuáticas, anfibios e pequenos mamíferos,
incluíndo dalgunha lontra. Na zona norte aprécianse bosques de ribeira e prados, sobre todo
na desembocadura do regato Rons.
Asemade, a parroquia de Verducido conta con paisaxes naturais que nos levan á evasión
como as que se poden contemplar nos arredores do encoro de Pontillón de Castro, reserva de
auga da cidade de Pontevedra e refuxio de aves que conta na súa proximidade cunha gran
zona de lecer. No cumio dun monte próximo sitúase un fermoso miradoiro cunha admirable
escultura en pedra dedicada aos canteiros. Desde aquí, ademais dunha canteira de granito
moi próxima, pódese divisar a beleza do contorno, da cidade de Pontevedra.
Outros lugares destacados para disfrutar da natureza do concello de Pontevedra son:


Praia Fluvial de Pontesampaio, situada na parroquia que leva o mesmo nome. Trátase
dunha Praia resgardada,cunha lonxitude duns 100metros.



Mirador de San Cibrán. O mirador atópase xunto a ermida de San Cibrán, construída
sobre a Acrópole dun antigo castro. Da acceso a excelentes panorámicas: cara o interior,
o val do Tomeza, e cara a costa o fondo da Ría de Pontevedra.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Dentro do municipio de Pontevedra pódese gozar de distintos espazos naturais, entre os que
se inclúe o treito do Camiño Portugués a Santiago, que transcorre por diferentes parroquias
do termo municipal. Tamén ten especial importancia o río Lérez, que ten a consideración de
Zona de Especial Conservación e que se atopa dentro da Rede Natura 2000.

Festas


Festa de San Benitiño de Lérez. Celébrase o 11 de xullo na parroquia de Lérez. Está
declarada Festa de Interese Turístico Nacional. San Bieito é un dos santos máis venerados
de Galicia, culto que se remonta a Alta Idade Media e que propaga pola orde do Cister
que ten en Galicia importantes mosteiros. Santo ao que acoden os devotos coa intención
de curar algún mal, especialmente as verrugas, aínda que tamén tumores e feridas.



Festas patronais. O 20 de xaneiro celebrase o San Sebastián, patrón da cidade e o 18 de
decembro a Virxe da O, patroa.



Carnaval.O animado carnaval pontevedrés ofrece unha intensa semana de actividades
que se inicia ca chegada do Rey Urco e remata co enterro do loro Ravachol.
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Feira da Cabaza.A finais do mes de marzo, Pontevedra festexa na Praza da Verdura a
Feira da Cabaza.



Festa de San Cibrán.É unha popular romaría que se celebra todos os luns de Pascua en
San Cibrán de Tomeza, nun monte ao que acoden devotos do santo para curar o mal de
ollo e o meigallo.



Festa dos Maios.Esta conmemoración de orixe celta goza dunha gran tradición en Galicia,
sendo especialmente celebrada en Pontevedra. Os maios de Pontevedra son coñecidos
polas súas vistosas obras de arte vexetais e pola retranca das súas coplas que loan a

Estratexia de desenvolvemento local participativo

primavera e fan referencia ao acontecementos do último ano.


Festa de San Xoán.Celébrase nesta vila o 23 de xuño.



Santiaguiño do Burgo.Arredor do día 25 de xullo, conmemóranse as festas tradicionais de
Santiaguiño no barrio do Burgo.



Festas da Peregrina.A festividade da Virxen da Peregrina, patroa da provincia, celébrase o
segundo domingo de agosto e constitúe o motivo central sobre o que xira unha rica e
variada proposta lúdica.



Feira Franca.Celébrase a primeira semana de setembro e é a recreación do mercado
aberto que se comezou a celebrar en Pontevedra a partir de 1467, en virtude do privilexio
concedido polo Rey Enrique IV. Con esta celebración Pontevedra rememora un dos
períodos de maior puxanza e prosperidade da súa historia: o período que vai dende o
último tercio do século XV ata finais do século XVI.



Feira do Outono.A mediados de novembro, e durante todo un fin de semana, a Praza da
Verdura acolle esta festa de carácter lúdico, cultural e comercial que ten como principal
obxectivo dinamizar o centro histórico e promover os produtos típicos da estación do
outono.



A Navidade.O ciclo festivo da Navidade abarca un amplo programa de actividades
culturais e lúdicas que se inicia o día 20 de decembro e no que teñen cabida tanto a
música e as panxoliñas, coma o teatro, o cine, os xogos, os contacontos, talleres…
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13. Soutomaior.
O municipio pontevedrés de Soutomaior está situado na marxe esquerda da desembocadura
do río Verdugo, ó fondo da enseada de San Simón, na ría de Vigo, a que está máis ó sur de
tódalas rías galegas. Ocupa un lugar estratéxico entre as cidades de Pontevedra a(11
kilómetros) e Vigo a (20 kilómetros).

Colocado no centro xeográfico do municipio do mesmo nome, dista uns seis kilómetros por
carretera da costa marítima e un kilómetro e medio en liña recta do río Verdugo.
A festa que máis identifica a este municipio de Soutomaior é a Festa da Ostra, que se celebra
na parroquia de Arcade o primeiro fin de semana do mes de abril.
Nesta pódense degustar os saborosos moluscos que se crían nas marxes da ría de Vigo. O
fitoplactón do fondo da mesma é un factor importantísimo á hora de dotalos dun sabor
exquisito que os fai inconfundibles, sendo moi nutritivos pola súa riqueza en sais minerais e
vitaminas.
Arquitectura relixiosa.


Capela de Aranza



Capela de San Caetano



Igrexa parroquial de San Salvador de Soutomaior e Adro



Igrexa parroquial de Santiago de Arcade e Adro

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Un dos lugares de maior interese no concello é o castelo de Soutomaior que está situado nun
lugar verdadeiramente privilexiado pola ampla paisaxe que dende alí se divisa, a uns 119
metros sobre o nivel do mar, dominando o territorio enmarcado polo val do río Verdugo,
dende a súa confluencia co Oitavén ata a súa desembocadura na enseada de San Simón, en
Arcade.

Arquitectura civil.


Casa-Pazo da Pedreira



Castelo de Soutomaior



Conxunto de 7 muíños



Edificación denominada Sanatorio inmediato ao Castelo de Soutomaior



Edificio das oficiñas de Carburos Metálicos



Fraga da finca do Castelo de Soutomaior



Peiraos no Río Verdugo



Ponte de Comboa



Ponte de Ferro



Ponte Sampaio



Ponte sobre o Río Oitavén
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Patrimonio arqueolóxico.


Grabado Rupestre "Pedra dos riscos"



Necrópole de Arcade



Xacemento da Peneda



Xacemento de Pedra dos Riscos
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Festas.


San Benito de Romariz.10 xullo



Festa do Samaín.30 outubro



Programa de Nadal - Cabalgata de Reis.



Entroido.Febreiro



Certame da Camelia.12 de marzo



Carreira da Ostra .27 de marzo



Festa da Ostra de Arcade.2 de abril

14. Vilaboa.
Desde os cumios da Serra de Domaio ata a marxe esquerda da ría de Vigo, a medio camiño
entre a cidade olívica e a de Pontevedra, está este fermoso municipio, tradicionalmente
mariñeiro e integrado polo porto pesqueiro de Santa Cristina de Cobres e o porto mexilloeiro
de San Adrián. Linda polo norte co concello de Pontevedra, polo leste cos de Pontevedra e
Soutomaior, polo sur, coa ría de Vigo e polo oeste, con concellos de Marín e Moaña.
Quizais o maior atractivo de Vilaboa sexan os tres espazos naturais que comparte con outros
municipios: Coto Redondo, en cuxo interior encóntranse o Lago Castiñeiras e un miradoiro
natural sobre as rías; a Enseada de San Simón, espazo natural de gran interese ornitolóxico
situado ao fondo da ría de Vigo, na desembocadura do río Verdugo; e os Montes do Morrazo,
cunha vexetación tipicamente atlántica. Ademais destes espazos protexidos é posible gozar
da beleza doutras paraxes naturais, como a Serra de Domaio, a Enseada de Vilaboa, ou o
Barrio de Paredes, coas antigas salinas de Ulló, o seu profundo val poboado de piñeiros,
carballos, salgueiros e bidueiras, e as marismas que serven de refuxio a unha numerosa
colonia de aves migratorias.
A súa situación, ao fondo da ría de Vigo, proporciona numerosas posibilidades para practicar
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todo tipo de deportes náuticos como vela, windsurf, esquí acuático, piragüismo…, así como a
observación de aves acuáticas desde lugares como “Pedra dos Caballetes”. Ademais nos seus

16 km de costa se encontran numerosas praias que se caracterizan polas súas áreas douradas
e polas súas augas tranquilas.

Arquitectura relixiosa.


Igrexa Parroquial de San Martiño de Vilaboa. Conserva dous fermosos capiteis do século
XII decorados a base de motivos vexetais, zoomorfos e antropomorfos. Aínda que a
primitiva igrexa data de 1387 foi ampliada nos anos 1673 e 1859, segundo consta nas
inscricións situadas na parte externa dos muros. A fachada, de estilo barroco, está



Igrexa Parroquial de Santo Adrián de Cobres (1417).



Igrexa Parroquial de Santa Comba de Bértola (1528).



Igrexa Parroquial de Santo André de Figueirido (1556)



Igrexa Parroquial de Santa Cristina de Cobres (1678).



Capela do Bo Xesús, en Santa Cristina de Cobres, que abeira no seu interior unha imaxe
de máis de 600 anos de antigüidade que representa ao Cristo xacente, gardada nunha
urna de cristal. Segundo conta a lenda, esta imaxe intentárona roubar pero na metade do
camiño deixárona, debido ao seu peso, cando para sorpresa de todos a imaxe apareceu
na capela sen ser levada por mans humanas.



Capela de Santa Marta



Capela de San Andrés.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

enmarcada por unha esbelta torre-campanario rematada en cúpula e pináculo.

Arquitectura civil.


Casa Barreira. Edificación de planta de “L” cun amplio patio diante, unha lareira na cociña
e moitas alteracións en todo o edificio. Na finca existe un hórreo e noutra época había
unha capela dedicada a San Antonio, destruída na actualidade.



Casa Reitoral de Vilaboa. Edificación de planta en “L” cun amplo patio no que se atopa
unha fonte subterránea abovedada. Foi restaurada recentemente

con importantes

modificacións.


Pazo de Larache. Edificación desenvolta arredor dun patio con planta en “L” un tanto
irregular, bastante alterada respecto da súa configuración orixinal.



Pazo da Casa da Torre. A torre foi construída a principios do século XVI. A parte que está
adosada a torre pode ter cen ou douscentos anos, o resto de construcións son moi
recentes.
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Casa da Magarella ou de Lanzós. Fundouna o clérigo D. Antonio Figueroa y Lanzós. Ten un
escudo no que figuran as armas das liñaxes Figueroa e Lanzós.



Casa Reitoral de San Adrián de Cobres. Edificio de planta rectangular, de dúas alturas e
tellado a catro augas levantado en pedra de granito labrada. Conserva unha escaleira
orixinal no interior.



Castelo de Ubeiras. É unha plataforma situada uns cen metros por enriba do nivel do mar.
Encóntrase a base dos muros da fortaleza, hoxe derruída, que servía para a defensa do
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estreito de Rande dende o interior da ensenada.

Patrimonio arqueolóxico
O concello de Vilaboa é rico en pegadas arqueolóxicas pertencentes a distintas épocas
históricas. Abundan especialmente os restos megalíticos que proban a existencia de
poboadores desde tempos moi remotos. Así, de entre os distintos gravados rupestres que
atopamos no municipio destaca a chamada “Pedra dos Mouros”, situada no lugar de Paredes;
sobre ela encóntranse gravados nos que se combinan as formas circulares coa imaxe dun
cérvido. A ras do chan pode verse outro conxunto de gravados formados por círculos
concéntricos, unha cazoleta e diversos trazos irregulares.
Tamén presentan gran interese os gravados rupestres coñecidos como Puncariño, Trevexada,
Outeiro das Laxes, Outeiro dos Apañados e Outeiro da Mina, todos eles en Vilaboa e
declarados Patrimonio Histórico-Artístico.
É interesante mencionar que no municipio tamén se atoparon un gran número de
importantes monumentos megalíticos; entre eles sobresae a “Mámoa do Rei”, un conxunto
de 8 mámoas pertencentes ao neolítico e situadas nos arredores do lago Castiñeiras.
O castro máis popular e coñecido da localidade é o de “Monte da Croa” (no lugar de Acuña),
que conta con murallas e no que apareceron numerosos utensilios de uso caseiro.
Da época romana quedan vestixios da IV Vía Militar de Braga a Santiago, que se desviaba pola
costa cara á península do Morrazo e atravesaba Bértola e Figueirido.

Patrimonio etnográfico.
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Existe unha verdadeira colección de típicos canastros, paneiras e cruceiros con marcado valor
histórico - artístico. O número, a variedade e arquitectura dos canastros existentes no termo
así como o seu magnifico estado de conservación constitúen sen lugar a dúbidas a súa riqueza
monumental máis acusada. Moitos deles contan con máis dun século de existencia, polo que
son considerados monumentos nacionais.

Son dignos de mención especial pola súa gran beleza arquitectónica a paneira sita en terreos
do igrexario parroquial de San Adrián de Cobres. Unha verdadeira xoia de arte por amplitude
e o seu verdadeiro tipismo rural.
O canastro emprazado na horta parroquial da capitalidade do municipio, todo construído de
pedra, reposa sobre tres filas de apoios circulares con 12 pés en cada fileira o que fai un total
de 36 pés, que ademais de construír unha fermosa peza típica do país, recorda todo o seu
poderío histórico. Trátase do terceiro hórreo de Galicia en tamaño, tras os exemplares de
Carnota e o do Mosteiro de Poio.

Existe tamén unha colección de hórreos típicos, entre os que destaca o situado no horto
parroquial de Vilaboa.

Patrimonio natural


Área de Coto Redondo. Dispón de magníficos miradoiros sobre as rías de Vigo,
Pontevedra e Arousa e que acolle no seu interior un dos máis fermosos lugares lacustres
da provincia: o lago de Castiñeiras. O seu contorno foi declarado Espazo Natural
Protexido, debido a súa variedade en flora e fauna. Tamén son de interese a sosegada
enseada de San Simón (incluído na proposta de espazos da Rede Natura 2000 de Galicia)
e os montes do Morrazo, onde se conservan engaioladores exemplos de vexetación
atlántica.



Lago de Castiñeiras. Parque natural no que se encontra o mirador de Cotorredondo,
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Peto de ánimas de Toural. A escasos metros da igrexa parroquial de San Martiño de Vilaboa,
no lugar de Toural, pode verse un peto de ánimas que se configura como un elemento pétreo
con representación iconográfica a base de figuras humanas envoltas nas chamas do
purgatorio e, nun plano superior, unha especie de imaxe celestial que intercede por elas.

cunhas magnificas vistas á isla de San Simón. Conta cunha Aula da Natureza que organiza
visitas de grupos e de fins de semana. No lago podemos atopar troitas y tamén habitan
patos,cervos, cabalos,…


Restos das antigas salinas, situadas nunha finca do barrio de Paredes, chamadas as Salinas
do Ulló. Están enclavadas nun baixo val que se compón de partes de horta, bosques de
piñeiros, carballos, salgueiros, bidueiros e unha parte de esteiro que hoxe é refuxio para
aves migratorias.Estas salinas comezaron a ser explotadas polo colexio dos xesuítas de
Pontevedra en 1694 e acadaron grande importancia nos seguintes anos. A finais do século
XIX, neste mesmo lugar, construíuse un dos poucos muíños de mareas existentes en
Galiza, cun funcionamento que se baseaba no aproveitamento do movemento das
correntes do fondo da ría para xerar forza hidráulica. Hoxe só queda deste muíño unha
pequena mostra que sinala a súa situación e os restos das antigas casas que pertencían ás
persoas que levaban a cabo esta labor.
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Praia de Deylán en Santa Cristina de Cobres.



Praia de Pousada en Santo Adrián de Cobres.



Camiño Portugués a Santiago de Compostela. A entrada dos peregrino en Vilaboa,
prodúcese unha vez pasado o municipio de Redondela, bordeando a fermosa Ría de Vigo,
coa vista da excepcional paisaxe da Illa de San Simón.

Festas.


Carnaval de Cobres. Declarado como festa de interese turístico de Galicia. Ten lugar en
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dúas parroquias do concello: San Adrián e Santa Cristina de Cobres e as dúas forman unha
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banda integrada por un mayordomo e parellas de madamas e galáns que van a bailar
diante das casas dos veciños para que lles entreguen donativos cos que sufragar a festa. O
mais chamativo son os traxes que levan os protagonistas, cunha base branca adornada
con colares, sombreiros, flores, plumas, abaloiros,… que os fan ir vestidos do mais
chamativo. A festa remata co sermón do carnaval onde un predicador fala en ton xocoso
dos acontecementos que se deron ese ano na aldea.


Festa en San Adrián de Cobres. Celébrase o 16 de xuño ata o domingo seguinte.



Festa de San Xoán en Paredes. 24 de xuño.



Festa de Santa Cristina de Cobres. 24 de xullo.



Festa de San Martiño en Vilaboa. 11 de novembro.



Festas de San Bieito en Figueirido. 11 de xullo.



Os Maios de San Adrián de Cobres. 1º de maio.



Corpus e martes de carnaval en Vilaboa.

3.1.7. Directorio de servizos básicos.

Concello
Barro

Area
Infancia

Centro nome
Escola Infantil de Barro
Escola Infantil de Bueu
Escola Infantil Tranvia I
Escola Infantil Tranvia II
Centro de Dia Para Persoas Maiores Anduriña
Centro de Dia Para Persoas Maiores Pescadoira

Tipo
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada

Infancia

Escola Infantil de Campo Lameiro

Iniciativa Pública

Discapacidade

Centro Ocupacional Montecarrasco
Centro de Día Juan XXIII - Cangas
Comedor Social Santiago Apostol
Escola Infantil de Cangas Do Morrazo
Escola Infantil de Cangas O Hio
Escola Infantil Integral Dalila Cangas
Escola Infantil Caracol de Cangas
Escola Infantil Eduardo Pondal
Centro de Dia Para Persoas Maiores de Cangas
Residencia Para Persoas Maiores de Cangas
Centro de Dia Para Persoas Maiores Tendelaman
Centro Dia Sanidia
Escola Infantil de Cerdedo
Centro de Dia de Cerdedo
Fogar Residencial de Cerdedo
Escola Infantil de Cotobade
Centro Sociocomunitario de Benestar de Marin
Comedor Benefico San Vicente de Paul
Escola Infantil de Marin
Escola Infantil Vagalume
Escola Infantil Dalila Tiro Naval
Escola Infantil 0-3 Integral Dalila Ponteporto
Escola Infantil 0-3 Integral Dalila Ponteporto 2
Ludoteca A Illa Dos Nenos
Escola Infantil Casa Do Mar
Escuela Infantil San Narciso
Residencia de Maiores de Marin
Centro de Dia Saraiva - Marin
Centro de Dia Para Persoas Maiores Salma
Escola Infantil de Moaña
Escuela Infantil Dalila Fragata Villa de Madrid
Escola Infantil Integral Dalila-Reibon
Escola Infantil Cocorico

Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Social
Iniciativa Privada
Iniciativa Social
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Social
Iniciativa Pública
Iniciativa Privada
Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Privada
Iniciativa Pública
Iniciativa Privada
Iniciativa Pública
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Pública
Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Privada

Infancia
Bueu
Maiores
Campo
Lameiro

Inclusion

Cangas

Infancia

Maiores

Infancia
Cerdedo

Maiores

Cotobade

Infancia
Comunidade
Inclusion

Infancia
Marín

Maiores

Moaña

Infancia
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Segundo o Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Consellería de Política
Social, en 2016 hai os seguintes centros que desenvolven servizos no territorio:
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Maiores

Infancia
Poio
Maiores
Infancia
PonteCaldelas
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Maiores
Comunidade

Discapacidade

Familia

Inclusion

Pontevedra

Infancia
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Centro de Dia de Alzheimer de Moaña
Centro de Día Santa Olaia
Centro de Dia Para Persoas Maiores Contigo
Escola Infantil de Poio
Guarderia Infantil Saiñas
Escuela Infantil Sek-Atlantico Infants Pre-School
Trastes Centros de Educacion Infantil - Poio
Pontevedra
Residencia Ballesol Poio
Centro de Dia Para Persoas Maiores Saraiva Poio
Ludoteca Municipal de Ponte Caldelas
Escola Infantil de Pontecaldelas
Escola Infantil Papaventos de Pontecaldelas
Centro de Dia Diacopevi
Vivenda Comunitaria Diacopevi
Centro Sociocomunitario de Benestar de
Pontevedra
Vivenda Comunitaria Juan XXIII
Centro Ocupacional Juan XXIII
Centro de Día Juan XXIII
Centro de Dia de Monteporreiro
Centro de Día Amencer - Aspace
Centro de Día Amencer - Lourizan
Centro Ocupacional Mendez Nuñez
Punto Encontro Familiar de Pontevedra
Albergue de Transeuntes San Javier
Albergue San Vicente de Paul
Centro de Apoio Social A Procesos Terapeuticos
Rexurdir
Comedor Pan de Los Pobres
Escola Infantil 0-3 Principe Felipe
Escola Infantil Do Campus Universitario de
Pontevedra
Escola Infantil A Parda de Pontevedra
Escola Infantil de Monteporreiro
Escola Infantil Pipo de Pontevedra
Escola Infantil Pipo de Lerez
Centro Infantil Globos
Escola Infantil El Abeto
Escola Infantil Parrulos de Pontevedra
Centro de Educacion Infantil Ponte Pasitos
Escola Infantil Psn Bicos de Pontevedra
Escola Infantil Estreliñas de Pontevedra
Escuela Infantil Plurilingue Luna Lunera
Ludoteca Tekere
Escola Infantil Campolongo
Escola Infantil O Toxo
Escola Infantil Complexo Administrativo de
Pontevedra
Escola Infantil Chiquis de Pontevedra

Iniciativa Pública
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Pública
Iniciativa Social
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Pública
Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Pública
Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Privada

Menores

Infancia
Soutomaior
Maiores
Infancia
Vilaboa

Maiores

Iniciativa Privada
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Social
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada
Iniciativa Social
Iniciativa Privada
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Pública
Iniciativa Social
Iniciativa Social
Iniciativa Pública
Iniciativa Social
Iniciativa Privada
Iniciativa Pública
Iniciativa Privada
Iniciativa Privada

No directorio de centros de ensino da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria contan os seguintes para o conxunto do territorio:
Concello

Barro

Bueu

Campo
Lameiro

Parroquia
Perdecanai
(Santa María)
Curro (Santa
María)
Perdecanai
(Santa María)
Cela (Santa
María)
Beluso (Santa
María)
Bueu
(San
Martiño)
Bueu
(San
Martiño)
Bueu
(San
Martiño)
Bueu
(San
Martiño)
Bueu
(San
Martiño)
O Campo (San
Miguel)

Nome

Tipo

CEIP Amor Ruibal

Infantil e primaria

EEI de Curro

Infantil

IES de Barro

Secundaria

CEIP da Torre-Cela

Infantil e primaria

CEIP Montemogos

Infantil e primaria

CEIP Plurilingüe A Pedra

Infantil e primaria

CPR Plurilingüe Virgen Milagrosa

Privados

ESCO DE FP MARÍTIMO PESQUEIRA

Música

IES Illa de Ons

Secundaria

IES Johan Carballeira

Secundaria

CEIP Pedro Antonio Cerviño

Infantil e primaria
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Maiores

Escola Infantil Bamby
Residencia de Maiores de Campolongo
Centro de Dia de Alzheimer de Pontevedra
Centro de Dia Cruz Roja Española Pontevedra
Centro de Dia Da Terceira Idade Saraiva
Residencia Soremay
Centro de Maiores Afundacion Pontevedra
Centro de Dia Para Persoas Maiores Sisae
Centro de Menores Avelino Montero
Centro Infantil Principe Felipe
Unidade Primeira Acollida Principe Felipe
Centro Infanto Xuvenil Escola Fogar Principe
Felipe
Centro Infanto Xuvenil Agarimo Principe Felipe
Centro de Dia de Pontevedra
Vivenda Tutelada de Pontevedra
Escola Infantil de Soutomaior
Escola Infantil Santiago Apostol
Centro de Dia Para Persoas Maiores Boas
Apertas
Escola Infantil Vilaboa
Residencia Pontevedra
Centro de Día Pontevedra
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Cangas

Cerdedo
Cotobade
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Marín

O Campo (San
Miguel)
Coiro
(San
Salvador)
Coiro
(San
Salvador)
O Hío (Santo
André)
Cangas
(Santiago
E
San ...
Aldán
(San
Cibrán)
Darbo (Santa
María)
Cangas
(Santiago
E
San ...
Cangas
(Santiago
E
San ...
Darbo (Santa
María)
Darbo (Santa
María)
Aldán
(San
Cibrán)
Cangas
(Santiago
E
San ...
Cangas
(Santiago
E
San ...
Cangas
(Santiago
E
San ...
Cangas
(Santiago
E
San ...
Darbo (Santa
María)
Cerdedo (San
Xoán)
Tenorio (San
Pedro)
Tenorio (San
Pedro)
Marín
(San
Xián)
Ardán (Santa
María)
Seixo (Nosa
Señora Do C...
Marín
(San
Xián)
Marín (Santa
María Do P...

EMUSPR de Campo Lameiro

Música

CEIP A Rúa

Infantil e primaria

CEIP do Castrillón-Coiro

Infantil e primaria

CEIP do Hío

Infantil e primaria

CEIP Nazaret

Infantil e primaria

CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

Infantil e primaria

CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

Infantil e primaria

CMUS Profesional de Cangas

Música

CPR Casa de la Virgen

Privados

CPR Compañía de María

Privados

CPR Eduardo Pondal

Privados

CPR Sagrada Familia

Privados

EDANPR Maite Quiñones

Escola danza

ESMU Municipal Mestre Inocentes Camaño

Música

IES de Rodeira

Secundaria

IES María Soliño

Secundaria

IES Monte Carrasco

Secundaria

CEIP San Xoán Bautista

Infantil e primaria

CEIP de Tenorio

Infantil e primaria

IES de Cotobade

Secundaria

CEIP da Laxe

Infantil e primaria

CEIP de Ardán

Infantil e primaria

CEIP de Seixo

Infantil e primaria

CEIP do Carballal

Infantil e primaria

CEP de Sequelo-Marín

Primaria

Poio

CPR Plurilingüe La Inmaculada

Privados

CPR San Narciso

Privados

EEI Nosa Señora do Carme

Infantil

EEI O Grupo

Infantil

ESMU Municipal Maestro Landín Pazos

Música

IES Chan do Monte

Secundaria

IES Illa de Tambo

Secundaria

IES Mestre Landín

Secundaria

CEIP A Guía

Infantil e primaria

CEIP de Abelendo

Infantil e primaria

CEIP de Quintela

Infantil e primaria

CEIP de Reibón

Infantil e primaria

CEIP de Seara

Infantil e primaria

CEIP Plurilingüe de Tirán

Infantil e primaria

CEIP Plurilingüe Domaio

Infantil e primaria

EEI de Verducedo

Infantil

EEI do Con

Infantil

ESMU Municipal de Moaña

Música

IES As Barxas

Secundaria

IES Plurilingüe A Paralaia

Secundaria

CEIP de Espedregada

Infantil e primaria

CEIP de Lourido

Infantil e primaria

CEIP de Viñas

Infantil e primaria

CEIP Isidora Riestra

Infantil e primaria

CEIP Plurilingüe de Chancelas

Infantil e primaria

CPR Campelo Afundación

Privados

CPR Sek-Atlántico

Privados

EEI de Portosanto

Infantil
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Moaña

Marín (Santa
María Do P...
Mogor (San
Xurxo)
Marín
(San
Xián)
Marín
(San
Xián)
Marín
(San
Xián)
Mogor (San
Xurxo)
Marín
(San
Xián)
Marín
(San
Xián)
Meira (Santa
Eulalia)
Moaña (San
Martiño)
Moaña (San
Martiño)
Meira (Santa
Eulalia)
Meira (Santa
Eulalia)
Tirán
(San
Xoán)
Domaio (San
Pedro)
Moaña (San
Martiño)
Tirán
(San
Xoán)
Moaña (San
Martiño)
Moaña (San
Martiño)
Moaña (San
Martiño)
Raxó
(San
Gregorio)
Poio
(San
Xoán)
Poio
(San
Salvador)
Poio
(San
Xoán)
Combarro
(San Roque)
Poio
(San
Xoán)
Poio
(San
Xoán)
Poio
(San
Salvador)
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Ponte
Caldelas

Pontevedra
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Poio
(San
Xoán)
Poio
(San
Xoán)
Poio
(San
Xoán)
Ponte
Caldelas
(Santa E...
Tourón (Santa
María)
Xustáns (San
Martiño)
Ponte
Caldelas
(Santa E...
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Lourizán
(Santo André)
Pontevedra
Lourizán
(Santo André)
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Salcedo (San
Martiño)
Marcón (San
Miguel)
Campañó
(San Pedro)
Ponte
Sampaio
(Santa Ma...
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Lérez
(San
Salvador)
Pontevedra
Pontevedra
Salcedo (San
Martiño)
Xeve (Santo
André)
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Lourizán
(Santo André)
Pontevedra
Pontevedra

EEI do Sartal

Infantil

EEI do Vao

Infantil

IES de Poio

Secundaria

CEIP Manuel Cordo Boullosa

Infantil e primaria

CEIP Plurilingüe A Reigosa

Infantil e primaria

EEI de Xustáns

Infantil

IES de Ponte Caldelas

Secundaria

CAD COEN Centros de Formación
CEDA Profesional Mayeusis
CEE Príncipe Felipe

Formación profesional
Formación profesional
Educación Especial

CEEPR Amencer

Educación Especial

CEEPR Juan XXIII

Educación Especial

CEIP A Carballeira

Infantil e primaria

CEIP A Xunqueira Nº 1
CEIP A Xunqueira Nº 2
CEIP Álvarez Limeses

Infantil e primaria
Infantil e primaria
Infantil e primaria

CEIP de Cabanas

Infantil e primaria

CEIP de Marcón

Infantil e primaria

CEIP de Parada-Campañó

Infantil e primaria

CEIP de Ponte Sampaio

Infantil e primaria

CEIP de Vilaverde-Mourente
CEIP Manuel Vidal Portela
CEIP Plurilingüe Froebel

Infantil e primaria
Infantil e primaria
Infantil e primaria

CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez

Infantil e primaria

CEIP Praza de Barcelos
CEIP Príncipe Felipe

Infantil e primaria
Infantil e primaria

CEIP San Martiño

Infantil e primaria

CEIP Santo André de Xeve

Infantil e primaria

CEMU Profesional Mayeusis
CEP Campolongo
CEP Marcos da Portela

Música
Primaria
Primaria

CFEA de Lourizán

Formación profesional

CIFP A Xunqueira
CIFP Carlos Oroza

Formación profesional
Formación profesional

Pontevedra

Soutomaior

Vilaboa

Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Arcade
(Santiago)
Soutomaior
(San Salvador)
Soutomaior
(San Salvador)
Arcade
(Santiago)
Santa Cristina
De Cobre...
Vilaboa (San
Martiño)
Vilaboa (San
Martiño)

CMUS Profesional Manuel Quiroga
CPR Los Sauces
CPR París
CPR Plurilingüe Calasancio
CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de los Dolores
CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús
CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús,
Placeres
CPR Salvador Moreno
CPR San José
EDANPR Deborah
EEI Concepción Crespo Rivas

Música
Privados
Privados
Privados
Privados
Privados

EEI de Verducido

Infantil

EEI Fina Casalderrey
EMUSPR A Tempo

Infantil
Música

EMUSPR de Salcedo

Música

EOI de Pontevedra
EPAPU Río Lérez
ES de Conservación e Restauración de Bens
Culturais
IES A Xunqueira I
IES A Xunqueira II
IES Frei Martín Sarmiento
IES Gonzalo Torrente Ballester
IES Luís Seoane
IES Montecelo
IES Sánchez Cantón
IES Valle-Inclán

Escola oficial de idiomas
Adultos

Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria

CPI Manuel Padín Truiteiro

Integrado

CPR Santiago Apostol

Privados

EEI de Romariz

Infantil

EMUSPR artística de Arcade

Música

CEP Plurilingüe de Riomaior

Primaria

CPI do Toural

Integrado

CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

Integrado

Privados
Privados
Privados
Escola danza
Infantil

Escola superior
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Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Lourizán
(Santo André)
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Verducido
(San Martiño)
Pontevedra
Pontevedra
Salcedo (San
Martiño)
Pontevedra
Pontevedra
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As oficinas de turismo presentes no territorio son as seguintes segundo Turgalicia:
Concello
Poio
Ponte Caldelas
Pontevedra

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Soutomaior
Vilaboa
Bueu
Cangas
Marín
Moaña

Na Enquisa de Infraestruturas e equipamentos locais figuran os seguintes servizos médicos no
territorio:
Concello

Parroquia

Nome

Tipo

Barro

Perdecanai (Santa María)

Centro de saúde

Ambulatorio

Bueu
Campo
Lameiro

Bueu (San Martiño)

Centro de saúde

Ambulatorio

O Campo (San Miguel)

A Chanciña

Consultorio

O Hío (Santo André)

Centro de saúde de Hío

Ambulatorio

Cangas (Santiago e San Salvador)

Centro de benestar social

Outros

Cangas (Santiago e San Salvador)

Casa do mar

Ambulatorio

Cangas (Santiago e San Salvador)

Centro de saúde

Ambulatorio

Aldán (San Cibrán)

Casa do mar

Cerdedo (San Xoán)

PAC Terra de Montes

Ambulatorio
Centro
de
Saúde
Consultorio

Cangas

Cerdedo

Carballedo (San Miguel)

Consultorío médico

Tenorio (San Pedro)

Consultorio

Consultorio

Lama, A

A Lama (San Salvador)

Centro de saúde

Consultorio

Marín

Seixo (Nosa Señora do Carme)

Centro de saúde II

Consultorio

Moaña (Virxe do Carme)

Casa do Mar

Ambulatorio

Cotobade

Moaña

Poio
Ponte
Caldelas
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Nome
Oficina de Turismo de Poio
Oficina de Turismo de Ponte Caldelas
Oficina de Turismo de Pontevedra
Oficina de Turismo de Pontevedra
Oficina de Turismo de Soutomaior
Oficina de Turismo de Vilaboa
Oficina Municipal de Turismo de Bueu
Oficina Municipal de Turismo de Cangas
Oficina Municipal de Turismo de Marín
Oficina Municipal de Turismo de Moaña

Pontevedra

Meira (Santa Eulalia)

Centro de saúde Meira

Consultorio

Domaio (San Pedro)

Centro de saúde Domaio

Consultorio

Raxó (San Gregorio)

Casa do Mar

Consultorio

Poio (San Salvador)

Centro de saúde

Ambulatorio

Combarro (San Roque)

Centro de saúde

Ambulatorio

Ponte Caldelas (Santa Eulalia)

Centro medico

Consultorio

Pontevedra

Hospital Provincial Loureiro Crespo

Hospital

Pontevedra

Ambulatorio Casa do Mar Simón Bolívar

Ambulatorio

Pontevedra

Ambulatorio

Lérez (San Salvador)

Ambulatorio Virxe Peregrina Mestranza
Centro de Saúde da Parda Xoan Carlos I – A
Parda
Centro de Saúde de Lérez

Consultorio

Pontevedra

C. de Saúde Monte Porreiro

Consultorio

Pontevedra

Hospital Miguel Domínguez

Hospital

Pontevedra

Consultorio

Pontevedra
Soutomaior
Vilaboa

Sanatorio Santa María Avda

Consultorio

Soutomaior (San Salvador)

Centro médico Soutomaior

Consultorio

Arcade (Santiago)
Santa Cristina de Cobres (Santa
Cristina)
Vilaboa (San Martiño)

Centro de saúde

Consultorio

Centro médico Rio Maior

Consultorio

Centro Médico Toural

Consultorio

Concello

Barro

Bueu

Campo Lameiro

Parroquia
Agudelo (San Martiño)
Barro (San Breixo)
Curro (Santa María)
Perdecanai (Santa María)
Perdecanai (Santa María)
Perdecanai (Santa María)
Beluso (Santa María)
Beluso (Santa María)
Bueu (San Martiño)
Bueu (San Martiño)
Bueu (San Martiño)
Bueu (San Martiño)
Bueu (San Martiño)
Bueu (San Martiño)
Cela (Santa María)
O Campo (San Miguel)
O Campo (San Miguel)
Aldán (San Cibrán)
Aldán (San Cibrán)
Aldán (San Cibrán)

Cangas

Aldán (San Cibrán)
Cangas (Santiago e San
Salvador)
Cangas (Santiago e San
Salvador)
Cangas (Santiago e San
Salvador)
Cangas (Santiago e San
Salvador)
Cangas (Santiago e San
Salvador)
Cangas (Santiago e San
Salvador)
Cangas (Santiago e San
Salvador)
Cangas (Santiago e San
Salvador)
Coiro (San Salvador)
Coiro (San Salvador)

Nome
Magdalena
Barro
Fonte Do Curro
Pabellon San Antonio
Pabellon Centro IES
Campo de Futbol de Outeiro
Area deportiva
Campo de Futbol
Pista Polideportiva
Pista Polideportiva
Pista Centro Maritimo
Pesquero
Banda do Rio
Campo de Futbol
Pabellon de Deportes
Area de Lecer de Chans
Chanciña
A Lagoa
Pabellon Colexio Publico
Ceip Espiñera
Complexos polideportivo
Sagrada Familia
Ria de Aldan

Tipo
Pistas polideportivas
Terreo de xogo
Polideportivos cubertos
Polideportivos cubertos
Polideportivos cubertos
Terreo de xogo
Outros
Terreo de xogo
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Terreo de xogo
Complexos polideportivos
Complexos polideportivos
Pistas polideportivas
Piscinas cubertas
Portos deportivos
Terreo de xogo
Terreo de xogo
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Na mesma fonte tamén se recollen os seguintes equipamentos deportivos:

Escola vela

Campo de Futbol

Terreo de xogo

Pabellon Gatañal

Complexos polideportivos

Pistas Aterradas

Pistas polideportivas

Pista AtEscola velaadar

Terreo de xogo

Pistas Queniata

Terreo de xogo

Pista Polideportiva Instituto

Pistas polideportivas

Instituto BUP

Polideportivos cubertos

Nazaret

Outros

A Ria I
Pabellon Complexos

Terreo de xogo
Polideportivos cubertos
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polideportivos Arua
Coiro (San Salvador)
Coiro (San Salvador)
Darbo (Santa María)
Darbo (Santa María)
Darbo (Santa María)
Darbo (Santa María)
Darbo (Santa María)
Darbo (Santa María)
Darbo (Santa María)
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Darbo (Santa María)
Darbo (Santa María)
Darbo (Santa María)
Darbo (Santa María)
O Hío (Santo André)
Cerdedo (San Xoán)

Cerdedo

Cotobade

Lama, A

Marín
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Cerdedo (San Xoán)
Pedre (Santo EstEscola
velao)
Pedre (Santo EstEscola
velao)
Quireza (San Tomé)
Quireza (San Tomé)
Tomonde (Santa María)
Rebordelo (San Martiño)
San Xurxo de Sacos (San
Xurxo)
Tenorio (San Pedro)
Tenorio (San Pedro)
Tenorio (San Pedro)
Tenorio (San Pedro)
Carballedo (San Miguel)
Carballedo (San Miguel)
A Lama (San Salvador)
Ardán (Santa María)
Marín (Santa María do
Porto)
Marín (Santa María do
Porto)
Marín (Santa María do
Porto)
Marín (Santa María do
Porto)
Marín (Santa María do
Porto)
Marín (Santa María do
Porto)
Marín (Santa María do
Porto)

A Ria II
Castrillon-Coiro
Pavillon Complexos
polideportivos
San Roque - Darbo
Campo del Colexio
Pavillon Instituto
Campo de Futbol
Pista Motocross
Complexos polideportivos
Eduardo Pondal
Complexos polideportivos
Eduardo Pondal
Compañia de Maria
Compañia de Maria 1
Campo de Futbol
Campo de Futbol
Pistas Ceip San Xoan
Bautista
Pabellón Polideportivo

Terreo de xogo
Polideportivos cubertos
Complexos polideportivos
Terreo de xogo
Terreo de xogo
Polideportivos cubertos
Terreo de xogo
Outros
Terreo de xogo
Polideportivos cubertos
Polideportivos cubertos
Terreo de xogo
Terreo de xogo
Terreo de xogo
Pistas polideportivas
Polideportivos cubertos

Pista Polideportiva

Pistas polideportivas

Campo de Futbol

Terreo de xogo

Pista Polideportiva
Campo de Futbol
Pista Polideportiva
As Extremas (Rebordelo)

Pistas polideportivas
Terreo de xogo
Pistas polideportivas
Terreo de xogo

San Xurxo

Terreo de xogo

Ximnasio Instituto
Tenorio
Pista Polideportiva
Pabellon
Pabellon
Pistas
Pedreira
Ardán

Polideportivos cubertos
Terreo de xogo
Pistas polideportivas
Complexos polideportivos
Complexos polideportivos
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas

Pista Polideportiva

Pistas polideportivas

Estadio

Terreo de xogo

Pista Jardines

Pistas polideportivas

Santa Maria del Puerto

Pistas polideportivas

Salvador Moreno

Terreo de xogo

Alaxe

Pistas polideportivas

Alaxe 1

Polideportivos cubertos

Seixo (Nosa Señora do
Carme)
Seixo (Nosa Señora do
Carme)
Seixo (Nosa Señora do
Carme)
Seixo (Nosa Señora do
Carme)
Domaio (San Pedro)
Domaio (San Pedro)
Domaio (San Pedro)
Domaio (San Pedro)
Domaio (San Pedro)
Moaña (San Martiño)

Moaña

Moaña (San Martiño)
Moaña (San Martiño)
Moaña (Virxe do Carme)
Moaña (Virxe do Carme)
Moaña (Virxe do Carme)
Moaña (Virxe do Carme)
Moaña (Virxe do Carme)
Moaña (Virxe do Carme)
Moaña (Virxe do Carme)

Poio

Tirán (San Xoán)
Tirán (San Xoán)
Tirán (San Xoán)
Poio (San Salvador)
Poio (San Salvador)
Poio (San Xoán)
Poio (San Xoán)
Poio (San Xoán)
Poio (San Xoán)

Ponte Caldelas

Samieira (Santa María)
Caritel (Santa María)

San Pedro

Polideportivos cubertos

Secuelo

Pistas polideportivas

Mestre Dandin

Polideportivos cubertos

Mestre Dandin 1

Pistas polideportivas

Guardia Civil

Pistas polideportivas

San Narciso
San Narciso 1
Mogor
Pista Polideportiva
Complexos polideportivos
de Seixo

Polideportivos cubertos
Complexos polideportivos
Pistas polideportivas

Seixo 1

Polideportivos cubertos

Seixo 2

Pistas polideportivas

Seixo

Terreo de xogo

Campo de Futbito
Campo de Futbol Palmas
Campo de Futbol
Pabellon Polideportivo
Domaio
Pista Polideportiva
Pista Polideportiva Colexio
Abelengo
Campo de Futbito
Pista Polideportiva de Casal
Campo de Futbol Xunqueira
Pabellon Polideportivo
Moaña
Campo de Futbol Meira
Pista Laton
Pista Recheo Meira
Campo de Futbol de Meira
Club de Remo
Samertolameu
Club de Remo
Ximnasio Colexio de Tiran
Campo de Futbito
Pista Polideportiva Bao
Pista Polideportiva
Campo de Futbol
Pabellon Polideportivo
Campo de Atletismo
Pabellon Polideportivo
Colexio
Campo de Futbol
Piñoa

Terreo de xogo
Terreo de xogo
Terreo de xogo

Pistas polideportivas

Polideportivos cubertos
Pistas polideportivas
Polideportivos cubertos
Terreo de xogo
Pistas polideportivas
Terreo de xogo
Polideportivos cubertos
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Marín (Santa María do
Porto)
Marín (Santa María do
Porto)
Marín (Santa María do
Porto)
Marín (Santa María do
Porto)
Marín (Santa María do
Porto)
Mogor (San Xurxo)
Mogor (San Xurxo)
Mogor (San Xurxo)

Terreo de xogo
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Terreo de xogo
Outros
Outros
Ximnasio
Terreo de xogo
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Terreo de xogo
Complexos polideportivos
Complexos polideportivos
Polideportivos cubertos
Terreo de xogo
Terreo de xogo
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Caritel (Santa María)
Ponte Caldelas (Santa
Eulalia)
Ponte Caldelas (Santa
Eulalia)
Ponte Caldelas (Santa
Eulalia)
Ponte Caldelas (Santa
Eulalia)
Ponte Caldelas (Santa
Eulalia)
Tourón (Santa María)
Tourón (Santa María)
Tourón (Santa María)
Tourón (Santa María)
Tourón (Santa María)
Tourón (Santa María)
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Lérez
Pontevedra
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Lourizán
Salcedo
Ponte Sampaio
Verducido
Xeve
Xeve
Alba
Lérez
Cerponzons
Campañó
Bora

Caritel
Pista Polideportiva Chan da
Barcia

Pistas polideportivas

Pabellon Municipal

Polideportivos cubertos

Pista de Tenis

Terreo de xogo

Pista

Pistas polideportivas

Piscina Fluvial

Piscinas cubertas

Campo de Futbol
Campo de Futbol
Pista Polideportiva
Campo de Futbol
Touron
Campo de Futbol
Piscina Olímpica de
Pontevedra
Centro Galego de
Tecnificación Deportiva
Campo de tiro Cernadiñas
Novas
Campo de herba sintética
Centro Deportivo do
Pontillón
Piscina Municipal de
Campolongo
Estadio Municipal de
Pasarón
Pavillón da Cidade Infantil
Príncipe Felipe
Pavillón da Escola de
Maxisterio
Pavillón Multiusos da
Xunqueira
Pavillón municipal de
deportes
Porto Deportivo
Polideportivo Lérez
Polideportivo Monte
Porreiro
Campo futbol A Xunqueira
Campo fútbol
Campo fútbol
Campo fútbol
Campo fútbol
Campo fútbol
Campo fútbol
Campo fútbol
Campo fútbol
Campo fútbol
Campo fútbol

Terreo de xogo
Terreo de xogo
Pistas polideportivas
Terreo de xogo
Terreo de xogo
Terreo de xogo

Pistas polideportivas

Piscinas cubertas
Outros
Outros
Terreo de xogo
Polideportivos cubertos
Piscinas cubertas
Terreo de xogo
Polideportivos cubertos
Polideportivos cubertos
Polideportivos cubertos
Polideportivos cubertos
Porto deportivo
Polideportivos cubertos
Polideportivos cubertos
Terreo de xogo
Terreo de xogo
Terreo de xogo
Terreo de xogo
Terreo de xogo
Terreo de xogo
Terreo de xogo
Terreo de xogo
Terreo de xogo
Terreo de xogo
Terreo de xogo

Arcade (Santiago)
Arcade (Santiago)
Arcade (Santiago)
Arcade (Santiago)
Soutomaior

Soutomaior (San Salvador)
Soutomaior (San Salvador)
Soutomaior (San Salvador)
Soutomaior (San Salvador)
Soutomaior (San Salvador)
Cobres (Santo Adrán)
Figueirido (Santo André)
Figueirido (Santo André)

Vilaboa

Figueirido (Santo André)
Santa Comba de Bértola
(Santa Comba)
Santa Cristina de Cobres
(Santa Cristina)
Santa Cristina de Cobres
(Santa Cristina)
Santa Cristina de Cobres
(Santa Cristina)
Vilaboa (San Martiño)
Vilaboa (San Martiño)
Vilaboa (San Martiño)

Campo fútbol
Campo fútbol
Pavillóns polideportivos
Pavillóns polideportivos
Pavillóns polideportivos
Pavillóns polideportivos
Pavillóns polideportivos
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Complexos polideportivos
Xesteira
Pista Baloncesto
Pista Hierba Artificial
Pabellon Polideportivo
Soutomaior
Campo de Tiro
Campo de Futbol de Candan
Pabellon Polideportivo
(Montesiña)
Pista de Tenis
Pista de Padel
Campo de Futbol San Adrian
Campode Futbol de
Figuerido
Pista Polideportiva de
Figuerido
Campo de Futbol Siete

Terreo de xogo
Terreo de xogo
Polideportivos cubertos
Polideportivos cubertos
Polideportivos cubertos
Polideportivos cubertos
Polideportivos cubertos
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Terreo de xogo
Polideportivos cubertos
Outros
Terreo de xogo
Polideportivos cubertos
Outros
Outros
Terreo de xogo
Terreo de xogo
Pistas polideportivas
Terreo de xogo

Campo de Futbol San Adrian

Terreo de xogo

Campo de Futbol Club
Vilaboa

Terreo de xogo

Pabellon Municipal

Polideportivos cubertos

Pista Polideportiva de Sta.
Cristina
Pista Polideportiva de
Paredes
Pista Polideportiva de
Acuña
Pabellon Municipal de
Toural
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Mourente
Marcón
Salcedo
Verducido
Xeve
Lérez
Marcón
Lourizán
Salcedo
Xeve
Cerponzóns
Campañó
Mourente

Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Pistas polideportivas
Polideportivos cubertos
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Tamén se recollen os seguintes centros e locais socioculturais:
Concello

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Barro

Bueu

Campo Lameiro

Cangas

Cerdedo

246

Parroquia

Nome

Agudelo (San Martiño)

Escola Taller

Barro (San Breixo)

Barro

Barro (San Breixo)

Porrans

Curro (Santa María)

Fonte Do Curro

Perdecanai (Santa María)

Biblioteca

Perdecanai (Santa María)

Sala Exposiciones

Perdecanai (Santa María)

Centro Cultural

Perdecanai (Santa María)

Escuela Taller

Portela (San Mamede)

Cancela

Valiñas (Santo André)

Valiñas

Beluso (Santa María)

Biblioteca Beluso

Beluso (Santa María)

Asociacion de Vecinos

Bueu (San Martiño)

Amaya Dominguez Bua

Bueu (San Martiño)

Casa do Mar

Bueu (San Martiño)

Casa de Cultura

Bueu (San Martiño)

Centro Social del Mar

Bueu (San Martiño)

Museo Masso

Cela (Santa María)

Centro Cultural

O Campo (San Miguel)

Centro Socio-Cultural de Campolameiro

O Campo (San Miguel)

Irmans Ricoi

Aldán (San Cibrán)

Centro Cultural

Aldán (San Cibrán)

Centro Cultural

Aldán (San Cibrán)

Centro Cultural

Aldán (San Cibrán)

Asoc Pensionistas e xubilados

Cangas (Santiago e San Salvador)

Auditorio

Cangas (Santiago e San Salvador)

Conservatorio

Castro (Santa Baia)

Local Social de Bugarin

Castro (Santa Baia)

Local Social de Castro Do Medio

Cerdedo (San Xoán)

Sá de Exposicións

Cerdedo (San Xoán)

Local Social de Aren

Cerdedo (San Xoán)

Local Social de Carballas

Cerdedo (San Xoán)

Escola Taller D.Remedios

Cerdedo (San Xoán)

Centro Cultural

Cerdedo (San Xoán)

Local Social de Chamadoira

Cerdedo (San Xoán)

Local Social de Limeres

Cerdedo (San Xoán)

Local Social de Meilide

Cerdedo (San Xoán)

Local Social de Viduido

Figueiroa (San Martiño)

Local Social de dean

Figueiroa (San Martiño)

Local Social de Figueroa

Figueiroa (San Martiño)

Local Social de Loureiro

Figueiroa (San Martiño)

Local Social de Vilar

Folgoso (Santa María)

Local Social de Folgoso

Folgoso (Santa María)

Palco de Musica

Parada (San Pedro)

Local Social de Parada

Parada (San Pedro)

Local Social de Cavadosa

Lama, A

Marín

Moaña

Poio

Ponte Caldelas

Local Social de Pedre

Quireza (San Tomé)

Local Social de Cuiña

Quireza (San Tomé)

Local Social de Quireza

Tomonde (Santa María)

Local Social de Vilalen

Tomonde (Santa María)

Local Social de Tomonde

Almofrei (San Lourenzo)

Amofrei

Borela (San Martiño)

Palco da Festa

Carballedo (San Miguel)

Edificio Multiusos

Tenorio (San Pedro)

Tenorio

Tenorio (San Pedro)

Palco de La Fiesta

A Lama (San Salvador)

Axencia Municipal para a Lectura

A Lama (San Salvador)

Escola Taller

Covelo (San Sebastián)

Local Social

Seixido (San Bartolomeu)

Casino

Marín (Santa María do Porto)

Biblioteca

Marín (Santa María do Porto)

Sala de Exposiciones

Marín (Santa María do Porto)

Informacion Turistica

Marín (Santa María do Porto)

Agrupacion Trompos Os Pes

Seixo (Nosa Señora do Carme)

Casa de Cultura

Seixo (Nosa Señora do Carme)

Club de Mar Aguete

Domaio (San Pedro)

S Pedro de Domaio

Domaio (San Pedro)

Casa de Cultura

Moaña (Virxe do Carme)

Biblioteca Municipal

Moaña (Virxe do Carme)

Casa de Cultura

Moaña (Virxe do Carme)

Palco de Musica

Moaña (Virxe do Carme)

Cofradia de Pescadores

Tirán (San Xoán)

Escuela Taller Beiramar

Tirán (San Xoán)

Centro Sociocultural

Poio (San Salvador)

Escola de Canteiros

Poio (San Salvador)

Asociacion Cultural Vides Novas

Poio (San Xoán)

Escuela Taller

Poio (San Xoán)

Biblioteca Municipal

Samieira (Santa María)

Centro Social

A Insua (Santa Mariña)

Antiga Casa Escola

Anceu (Santo André)

Local Social

Anceu (Santo André)

Local Social

Anceu (Santo André)

Local Social

Caritel (Santa María)

Casa de Cultura "Alborada"

Castro Barbudo (Santa María)

Centro Social

Forzáns (San Fiz)

Local Social

Ponte Caldelas (Santa Eulalia)

Balneario

Ponte Caldelas (Santa Eulalia)

Centro Cultural

Ponte Caldelas (Santa Eulalia)

Biblioteca

Ponte Caldelas (Santa Eulalia)

Local Social

Tourón (Santa María)

Casa de Cultura

Tourón (Santa María)

Casa Rectoral

Tourón (Santa María)

Local Social
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Cotobade

Pedre (Santo Estevo)
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Pontevedra

Soutomaior

Vilaboa
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Tourón (Santa María)

Reigosa

Tourón (Santa María)

Local Social Santa Ana

Xustáns (San Martiño)

Local Social

Pontevedra

Teatro Principal

Pontevedra

Café Moderno

Monteporreiro

Centro sociocultural de Monteporreiro

Pontevedra

Centro sociocultural de San Roque

Lourizán

Centro Cultural Municipal de Ponte Muíños

Mourente

Sociedade Cultural de Mourente

Canicouva

Casa da cultura Canicouva

Bora

Casa da cultura Salgueiral –Bora

Xeve

Teleclube de Sto André de Xeve

Ponte Sampaio

Casa da cultura de Ponte Sampaio

Campañó

Casa da cultura de Campañó

Pontevedra

Casa das Campás

Pontevedra

Sala Teucro (Consellería de Cultura. Xunta de Galiza)

Pontevedra

Sala X (Facultade de Belas Artes)

Pontevedra

Sala de Restauración (Facultade de Belas Artes)

Pontevedra

Galería Sargadelos

Pontevedra

Centro de arte Jaime Trigo

Arcade (Santiago)

Conservatorio

Arcade (Santiago)

Biblioteca Luis Seoane

Arcade (Santiago)

Centro Neural de Arcade

Soutomaior (San Salvador)

Casa del Pueblo de Val-Sobral

Soutomaior (San Salvador)

Casa del Pueblo de Moreira

Soutomaior (San Salvador)

Cc Regina Miguez

Soutomaior (San Salvador)

Centro Cultural de Comboa

Figueirido (Santo André)
Santa Comba de Bértola (Santa
Comba)
Santa Cristina de Cobres (Santa
Cristina)
Santa Cristina de Cobres (Santa
Cristina)
Vilaboa (San Martiño)

Local Social de Figuerido

Centro Social de Paredes

Vilaboa (San Martiño)

Escola Taller Montes Das Lapas

Local Social de Bertola
Casa de Cultura Rio Mayor
Clube Xubilados e Pensionistas

3.2. DAFO
DEBILIDADES
CONTEXTO SOCIAL: Poboación e servizos
O conxunto do GDR 15 atópase nunha transición demográfica cara unha sociedade
envellecida. Os concellos do interior están nunha fase moi avanzada dese proceso, cun
acusado despoboamento e envellecemento: perda de poboación do 9,4% entre 2005 e
2015 e índice de envellecemento de 209,1 persoas maiores de 64 anos por cada 100
menores de 20. Os concellos da costa están nunha etapa máis incipiente, pero o seu
dinamismo poboacional foi baixando, ata chegar a saldos negativos nos últimos anos.
2. Baixo peso da actividade agraria e evolución constante cara unha maior perda en todos
os concellos. A desvalorización social do sector primario e o desánimo inducido polas
baixas expectativas de renda e emprego, contribúen ao abandono das parcelas agrícolas
e forestais.
3. Desarraigo social e “hábitos urbanos” que provocan a perda da actividade comunitaria
entre os veciños e o abandono dos usos propios do medio rural.
4. Falta de ordenación territorial integral. A coexistencia das funcións de produción
tradicionais do rural, xunto ás novas funcións como espazo de lecer, turístico, residencial,
de servizos ambientais,etc., fan imprescindible políticas de ordenación dos usos do solo
para evitar conflitos e favorecer sinerxías.
5. Baixa integración da xente moza nos colectivos e asociacións rurais.
6. Dificultade de acceso ás tecnoloxías da información e comunicación (TIC) no rural.
7. Deficiencias en equipamentos e servizos básicos e de ocio no rural.
8. Insuficiente colaboración coas comunidades de montes na dotación de servizos básicos e
infraestruturas.
9. Malas comunicacións e deficiente transporte público.
10. Oferta turística pouco diversificada e con poucos elementos diferenciais con respecto a
outros territorios.
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1.

CONTEXTO AMBIENTAL: ecosistemas e recursos
11. Insuficiente educación e sensibilización ambiental dende as novas xeracións.
12. Escaso recoñecemento dos recursos patrimoniais existentes, incluso daqueles que
contan con protección.
13. Falta de rigorosidade no emprego de produtos fitosanitarios, pesticidas, etc.
14. Escasa dotación de profesionais adicados á protección medioambiental dende as
administracións.
15. Insuficientes estudos estratéxicos adaptados ao territorio, o que limita as súas
posibilidades de aproveitamento.
16. Degradación da paisaxe cun urbanismo desordenado e difuso. Impacto negativo de
determinadas infraestruturas enerxéticas e de comunicacións. Feísmo.
17. Perda dos valores ambientais asociados ao medio rural. Deterioro e falta de limpeza dos
espazos e recursos naturais. Desprotección e desatención dos elementos patrimoniais
protexidos.
18. Desconexión social (falta de apego ou vínculo emocional) cara o monte e os múltiples
recursos naturais e paisaxísticos.
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19. Insuficiente desenvolvemento da protección e xestión integral dos montes.
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CONTEXTO ECONÓMICO: sector agrario e economía rural
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20. Falta de relevo xeracional, cunha poboación envellecida e lastrada pola emigración.
21. Notable incremento das persoas en risco de pobreza, alcanzando valores do 17 ao 20%
da poboación do GDR 15.
22. Desaproveitamento e infrautilización dos espazos e recursos agroforestais. Datos
catastrais das persoas propietarias desactualizados que dificulta o contacto e posible
aproveitamento.
23. Minifundio das terras agrogandeiras. A reducida superficie e alta fragmentación
parcelaria dificulta a viabilidade económica das explotacións.
24. Falta dun plan para a industria artesanal que posibilite a obtención de produtos de alta
calidade e a súa comercialización.
25. Pouca rendibilidade das actividades agrarias. Baixo valor engadido da produción primaria
e escasa transformación.
26. Excesivo individualismo. Perda da cooperación entre a veciñanza, (uso compartido de
maquinaria etc).
27. Baixo perfil do agricultor como empresario e escasa innovación. Baixa formación
agropecuaria e forestal. Perda dos coñecementos tradicionais do cultivo da terra. Baixa
profesionalización e coñecementos aplicados.
28. Falta de colaboración entre centros tecnolóxicos, Universidade e sector primario.
Desconexión entre a investigación académica e a realidade do medio rural. Dificultade
para a transferencia de coñecementos aplicados ao territorio.
29. Falta de escolas agrarias e servizos de extensión agraria e forestal eficaces.

AMEAZAS
CONTEXTO SOCIAL: Poboación e servizos

2.
3.
4.

Aumento do desequilibrio interno no territorio pola concentración da poboación, da
actividade económica e das rendas en certas zonas do litoral, nomeadamente os centros
urbanos.
Dispersión da poboación, que conleva o encarecemento e baixa cobertura da prestación
de servizos básicos.
Amercantilización das CMVMC fronte ao seu labor como entidades sociocomunitarias.
Perda de actividade sociocomunitaria propia do rural entre os veciñas e veciñas pola
presenza de hábitos e modos de vida que son máis de zonas urbanas.

CONTEXTO AMBIENTAL: ecosistemas e recursos
5.
6.
7.
8.

Contaminación do territorio e das rías; verquidos industriais, produtos fitosanitarios,
pesticidas, falta de saneamento, proliferación de antenas,contaminación lumínica, etc.
“Eucaliptización do rural”: excesivo monocultivo do eucalipto fronte a outras especies e
usos do monte.
Proceso de perda da biodiversidade (especies autóctonas de alto poder antioxidante e de
gran valor no mercado). Invasión de especies foráneas.
Impacto dos incendios forestais. Desertización e erosión do solo.

CONTEXTO ECONÓMICO: sector agrario e economía rural
9.

Altas taxas de desemprego, sobre todo xuvenil e da muller, así como das persoas
maiores de 44 anos. A falta de oportunidades de emprego provoca a emigración da
mocidade.
10. Proceso de globalización: crise xeneralizada do sector agrogandeiro con baixo nivel e
inestabilidade dos ingresos e limitada capacidade de venda nos mercados.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

1.
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FORTALEZAS
CONTEXTO SOCIAL: Poboación e servizos
1.
2.
3.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

4.
5.

Lixeiro aumento (+3,3%) da poboación rural na zona litoral nos últimos dez anos, fronte á
media da variación da poboación total de Galicia para o mesmo período de -1,1%.
Existencia dun forte tecido asociativo en diferentes ámbitos sectoriais. Potencialidade
das CMVMC como dinamizadoras das comunidades rurais.
Existencia de man de obra cualificada e ben formada que facilita a integración laboral e
novos camiños de emprendemento.
Vantaxes comparativas derivadas da localización xeográfica dentro do Eixo Atlántico.
Maior conciencia da necesidade de protección, coidado posta en valor e difusión do
patrimonio rural.

CONTEXTO AMBIENTAL: ecosistemas e recursos
6.

“Reserva verde”: existencia de importantes masas forestais produtoras de oxíxeno e
sumidoiros de CO2. Tranquilidade e ausencia de ruídos. Existencia de reservas naturais
de auga.
7. Singularidade e diversidade paisaxística no conxunto do territorio, con importantes
valores ambientais, culturais,etc., de gran potencialidade turística. Importante
patrimonio natural: Illas Ons, Rede natura 2000, humidais,etc.
8. Importante patrimonio cultural (histórico-artístico, arqueolóxico, etnográfico, etc.), como
elemento desestacionalizador e factor de desenvolvemento local.
9. Rico patrimonio inmaterial: A recuperación e transmisión do “saber popular” como
fonte de coñecemento en diferentes ámbitos e como factor de diferenciación
(producións tradicionais, artesanais,etc.).
10. Potencialidade dos montes periurbanos para fomentar un turismo alternativo cultural e
de natureza, sostibles: como reclamo turístico na tempada de setas, de castañas,etc.;
para usos deportivos (orientación, BTT, etc.), para sendeirismo, paseos a cabalo,etc.;
para usos nocturnos en astronomía, etc.

CONTEXTO ECONÓMICO: sector agrario e economía rural

252

11. Diversidade xeográfica, con boas condicións climáticas e edafolóxicas. Oportunidade
para elaborar produtos de calidade diferenciada, gourmet, novas liñas produtivas con
demanda en expansión (exemplo “superalimentos” funcionais, relacionados coa
saúde,etc. ).
12. Gran potencial do sector vitivinícola. Diferenciación en base a calidade: DO Rías Baixas e
nova IXP Ribeiras do Morrazo.
13. Desenvolvemento turístico do litoral. Potencial e boa imaxe da marca turística Rías
Baixas.
14. Importancia do Camiño Portugués a Santiago (tramo Soutomaior-Vilaboa-PontevedraBarro), como activo turístico para as áreas rurais polas que transcorre.
15. Potencialidade de desenvolvemento do sector forestal.

OPORTUNIDADES
CONTEXTO SOCIAL: Poboación e servizos

2.
3.
4.

Interrelación rural-urbano. A proximidade de importantes centros de actividade e
consumo urbanos con elevada densidade demográfica permite modelos de negocio
baseados nos servizos, no consumo local,de proximidade, cultura,KmO,etc.
Existe unha maior formación e interese polo emprendemento como saída laboral e de
activación da economía.
Existen oportunidades nos servizos á poboación, especialmente no que se refire á
atención a persoas maiores.
Certa mellora das comunicacións e servizos.

CONTEXTO AMBIENTAL: ecosistemas e recursos
5.
6.
7.

Existencia de figuras de valorización ambiental (implantación de axendas 21 locais
nalgúns concellos, novos instrumentos de planificación,e tc.)
Existencia de espazos de alto valor ecolóxico con potencialidade para o aproveitamento
turístico.
Aumento do interese xeral, a conciencia e a preocupación por aspectos ambientais.

CONTEXTO ECONÓMICO: sector agrario e economía rural
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Potencialidade para o desenvolvemento da agricultura e gandería de carácter extensivo
asociada á calidade ambiental ou á produción ecolóxica.
Sectores emerxentes da chamada “economía verde” que promoven un uso eficiente de
recursos e enerxía (xestión de residuos, reciclaxe, aforro enerxético, enerxías renovables,
etc.).
Potencialidade da zona interior para complementar os usos turísticos do litoral: Turismo
de natureza (ornitolóxico,cinexético, pesca fluvial, etc.), cultural (histórico, arqueolóxico,
etnográfico,etc.), gastronómico, de aventura e relax,etc. A fusión río-ría-monte-mar
permite a creación de produtos turísticos de grande atractivo.
Gran potencial para iniciativas innovadoras con vínculos transversais en torno ao sector
primario, cultura, turismo e medio ambiente.
Nichos de emprego no rural ligados aos servizos ambientais e culturais, ao eco-turismo
ao coidado de maiores, envellecemento activo, etc.
Programa de desenvolvemento rural de Galicia PDR 2014-2020.
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3.3. Misión, visión e valores
Misión

O GDR de Pontevedra-Morrazo quere contribuír a revitalizar o rural; a facelo habitable e
habitado, dinámico e integrador, apostando polos recursos endóxenos como motor de
desenvolvemento sustentable.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Visión

O GDR de Pontevedra-Morrazo quere acadar un rural vivo, sostible , integrado e innovador.
Tamén quere promover un desenvolvemento máis próximo ao territorio e ás persoas, onde se
procure o benestar con responsabilidade e equidade social, e fomentando a posta en valor
dos recursos locais e o seu uso de xeito sustentable.

Valores

Os valores do GDR Pontevedra-Morrazo trazarán o horizonte de traballo para acadar a misión
e a visión. A súa vez, serán a base na que se apoiará a consecución dos obxectivos:
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Sustentabilidade: Na procura dun crecemento económico respectuoso co medio
ambiente e coa equidade e benestar social, poñendo en valor os recursos endóxenos do
territorio sen comprometer o seu uso e desfrute polas xeracións futuras.
Identidade territorial: Referido ao conxunto de elementos tanxibles e intanxibles do
territorio que poden diferencialo e actuar como elemento de cohesión interna,
reforzando a implicación de todos os actores locais no desenvolvemento integral do
mesmo.
Innovación: Como panca para o crecemento, procurando a xeración de novos produtos,
servizos e/ou actividades que contribúan ao desenvolvemento e a competitividade
económica.
Cooperación e colaboración: Promovendo a interacción entre persoas e/ou entidades que
permita aflorar sinerxías para acadar o desenvolvemento de novas actividades no rural.
Cohesión e integración social: Con capacidade de xerar e consolidar un modelo social e
económico que posibilite a incorporación ao mercado de traballo de colectivos
desfavorecidos con especiais dificultades de inserción laboral.
Responsabilidade social: Na procura dun compromiso ético das persoas, empresas e/ou
entidades do territorio co respecto dos dereitos fundamentais, coa igualdade de
oportunidades, ou coa protección do medio ambiente, entre outros elementos.

3.4. Plan de acción
EIXE I: CONTEXTO ECÓNOMICO: DIVERSIFICACIÓN DA ECONOMÍA, MELLORA DA
COMPETITIVIDADE E VALORIZACIÓN DOS PRODUTOS E RECURSOS LOCAIS.
OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Promover actividades agrícolas complementarias e a
valorización, transformación e comercialización dos produtos agrarios para mellorar a
competitividade das pequenas agroindustrias.

O obxectivo pretende posicionar o produto agrogandeiro da comarca, como un dos
elementos estratéxicos do territorio. Para isto, segundo se pode ver nas tres liñas de
actuación recollidas, o valor engadido e a innovación son as principais propostas propostas
para a mellora da competitividade da agroindustria e do sector na comarca.
Liña de actuación 1.1.1: Investimentos en actividades agrarias complementarias dunha
actividade non agraria.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
Medida do PDR
M04: Investimentos en activos físicos (art. 17).
Submedida do
4.2. Axudas aos investimentos en transformación e comercialización ou
PDR
desenvolvemento dos produtos agrícolas.
Medida asociada coas prioridades FEADER
1A: fomentar a innovación, a cooperación e o desenvolvemento da base de coñecementos nas
zonas rurais.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
Descrición das medidas ou proxectos
As medidas pretenden impulsar un modelo innovador que aposte por novos aproveitamentos e
iniciativas no medio rural complementarios á actividade agrogandeira.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Apoio a pequenos investimentos en actividades agrícolas, gandeiras ou agroforestais
complementarias doutra actividade principal non agraria da unidade familiar.
Potenciais beneficiarios
 Empresas individuais ou sociedades.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Obxectivo específico 1.1.: Apoiar as actividades agrícolas complementarias e mellorar o
valor engadido dos produtos agrarios a través da innovación.
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Liña de actuación 1.1.2: Apoio proxectos de innovación e de mellora de procesos na
agroindustria do territorio.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
M03: Réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios (art. 16)
Medida do PDR
M04: Investimentos en activos físicos (art. 17).
3.1. Axudas á participación en réximes de calidade.
4.1 Axudas aos investimentos que melloren o rendemento e a sostibilidade
Submedida do
globais da explotación agrícola.
PDR
4.2. Axudas aos investimentos en transformación e comercialización ou
desenvolvemento dos produtos agrícolas.
Medida asociada coas prioridades FEADER
3A: mellorar a competitividade dos produtores primarios, fornecendo valor engadido aos
produtos agrarios e promocionándoos nos mercados locais.
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
Descrición das medidas ou proxectos
As iniciativas que se queren promover inciden na necesidade de reforzar a cadea vertical do
sector, ao mesmo tempo que se pretende acadar un valor diferencial dos produtos
agrogandeiros que serva para posicionarse mellor no mercado.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Apoio a pequenos investimentos tendentes á creación e/ou modernización de empresas
de transformación e comercialización de produtos agrarios locais de calidade.
2. Integración de procesos que faciliten a transformación e comercialización das
producións agrarias (tratamentos en frío, deshidratados,envasados, empaque etc).
3. Apoio á creación de salas de despece, matadoiros en ecolóxico, etc. que garantan mellor
a trazabilidade dos produtos.
4. Iniciativas innovadoras orientadas a acadar un maior desenvolvemento do sector
artesanal agroalimentario local.
Potenciais beneficiarios
 Administración.
 Persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrarias.
 Empresariado individual ou pequenas empresas.

Liña de actuación 1.1.3: Desenvolvemento de novos produtos agrarios e fomento da
agricultura e gandería ecolóxica, as variedades autóctonas e as denominacións ou indicacións
de orixe; e/ou investimentos vinculados á mobilización ou recuperación de terras
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
M03: Réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios (art. 16).
M04: Investimentos en activos físicos (art. 17).
Medida do PDR
M07: Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais (art 20).
M010: Agroambiente e clima.
M011: Agricultura ecolóxica (art 29).
3.1. Axudas á participación en réximes de calidade.
Submedida do
4.2 Axudas aos investimentos en transformación e comercialización ou
PDR
desenvolvemento dos produtos agrícolas.
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4.3 Investimentos en infraestruturas destinadas ao desenvolvemento,
modernización ou adaptación da agricultura e a silvicultura.
7.6 Estudos e investimentos vinculados á conservación do patrimonio
cultural, natural e sensibilización ecolóxica.
10.1.2. Razas autóctonas en perigo de extinción.
10.1.3 Manexo sostible de explotacións gandeiras.
11.1 Pago para a conversión a agricultura ecolóxica.
11.2 Pago para o mantemento de prácticas de agricultura ecolóxica.
Medida asociada coas prioridades FEADER
5: promover a eficiencia dos recursos e fomentar o paso a unha economía baixa en carbono e
capaz de adaptarse ao cambio climático nos sectores agrario, alimentario e forestal.
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
 Medio ambiente.
 Cambio climático.
Descrición das medidas ou proxectos
As propostas desta liña de actuación queren adiantarse aos cambios nas tendencias dos
consumidores que demandan produtos de calidade, ecolóxicos e saúdables.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Apoio a producións alternativas, novos produtos agropecuarios ou produtos
innovadores, que proporcionen un maior valor engadido (gourmet, “superalimentos”
funcionais, relacionados coa saúde, etc.).
2. Proxectos que apoien ou promovan a agricultura e gandería extensiva e/ou ecolóxica e
as variedades ou razas autóctonas e as indicacións de calidade diferenciada.
3. Investimentos que estean vinculados a proxectos de mobilización ou recuperación de
terras regulados na normativa vixente. Estes proxectos poderán incluír actuacións de
produción agraria en aldeas modelo, proxectos de mobilidade de terras, permutas de
predios agroforestais ou outros instrumentos de mobilización ou recuperación da terra
agraria
Potenciais beneficiarios
 Administración.
 Persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrarias.
 Empresariado individual ou pequenas empresas.
 Asociacións, fundacións e entidades privadas sen ánimo de lucro.
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Obxectivo específico 1.2.: Acadar un maior recoñecemento e vinculación coas producións
locais.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Preténdese reforzar o establecemento de redes de cooperación que melloren a
comercialización dos produtos locais e redunden nun aumento do seu consumo pola
pobación.
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Liña de actuación 1.2.1.: Mellorar a promoción e comercialización dos produtos locais.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14).
M03: Réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios (art. 16).
Medida do PDR
M04: Investimentos en activos físicos (art. 17).
M07: Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais (art 20).
M16: Cooperación (art 35).
1.2. Actividades de demostración e información.
3.1. Axudas á participación en réximes de calidade.
3.2. Axudas ás actividades de información e promoción no mercado interior.
Submedida do
4.2. Axudas aos investimentos en transformación e comercialización ou
PDR
desenvolvemento dos produtos agrícolas.
7.3 Infraestrutura de banda ancha.
16.4 Cooperación horizontal/vertical axentes cadea de distribución para o
establecemento de canais curtos e mercados locais.
Medida asociada coas prioridades FEADER
1A: fomentar a innovación, a cooperación e o desenvolvemento da base de coñecementos nas
zonas rurais.
3A: mellorar a competitividade dos produtores primarios, fornecendo valor engadido aos
produtos agrarios e promocionándoos nos mercados locais.
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
6C: mellorar a accesibilidade ás tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), así como ao
uso e a calidade destas nas zonas rurais.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
 Medio ambiente.
 Cambio climático.
Descrición das medidas ou proxectos
A liña de actuación prevista tenta promover medidas encamiñadas a mellorar as canles de
comercialización dos produtos agrogandeiros locais de calidade e incidir no seu consumo no
propio territorio.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Accións para a comercialización das producións locais, a través de circuítos curtos e/ou
establecementos de restauración e comercio do territorio.
2. Campañas de promoción e valorización dos produtos locais (slow food, km.0 etc.)
3. Creación de redes de cooperación con outros territorios para a promoción e/ou
comercialización e fomento do consumo responsable de produtos locais da agricultura
ecolóxica.
4. Programas e accións de apoio a entidades que consuman e comercialicen produtos
locais, incentivando tamén o consumo colectivo (asociacións, colexios, hospitais, etc).

5. Apoio ao desenvolvemento das novas tecnoloxías (apps, plataformas web, redes sociais,
etc.) para a mellora da comercialización e promoción dos produtos locais.
6. Accións de sensibilización sobre o consumo responsable de produtos de proximidade
que reduzan a pegada ambiental, etc.

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 2. Promover a mellora da eficiencia enerxética das explotacións
agrarias, a explotación sustentable dos montes a través da valorización, transformación e
comercialización de produtos forestais .
Obxectivo específico 2.1.: Mellorar a eficiencia enerxética das explotacións agrarias e
aproveitamento enerxético e valorización dos produtos forestais.
O obxectivo tenta incrementar o emprego de enerxías renovables,principalmente
procedentes dos produtos forestais e enerxías renovables para reducir o impacto ambiental e
mitigar o cambio climático.
Liña de actuación 2.1.1.: Mellora da eficiencia enerxética das explotacións agrarias.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
Medida do PDR
M04: Investimentos en activos físicos (art. 17).
4.1 Axudas aos investimentos que melloren o rendemento e a sostibilidade
Submedida do
globais da explotación agrícola.
PDR
4.4. Axudas a investimentos non produtivas vinculadas á realización de
obxectivos agroambientais e climáticos
Medida asociada coas prioridades FEADER
5: promover a eficiencia dos recursos e fomentar o paso a unha economía baixa en carbono e
capaz de adaptarse ao cambio climático nos sectores agrario, alimentario e forestal.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
 Medio ambiente.
 Cambio climático.
Descrición das medidas ou proxectos
As medidas contempladas tentan promover un mellor uso e aproveitamento da enerxía no
sector agrogandeiro.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Apoio a investimentos en explotacións agrarias relativos á mellora da eficiencia
enerxética e/ ou emprego de enerxías renovables, sempre e cando non supoñan a venda
á rede.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Proxectos potenciais das entidades locais que se poderían desenvolver nesta liña de actuación.
1. Web comercio local. Concello de Soutomaior.
Potenciais beneficiarios
 Administración.
 Persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrarias.
 Empresariado individual ou pequenas empresas.
 Asociacións, fundacións e entidades privadas sen ánimo de lucro.
 Colectivos de agricultores e gandeiros.
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Estratexia de desenvolvemento local participativo

Potenciais beneficiarios
 Administración.
 Persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrarias.
 Empresariado individual ou pequenas empresas.
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Liña de actuación 2.1.2.: Aproveitamentos dos subprodutos e/ou residuos forestais.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
M08: Investimentos no desenvolvemento de zonas forestais ou mellora da
viabilidade dos bosques (arts 21 a 26)
Medida do PDR
M15: Servizos silvoambientais e climáticos e conservación dos bosques (art
34)
8.1. Establecemento e mantemento de superficies forestais
8.2. Establecemento e mantemento de sistemas agroforestais
Submedida do
8.5. Investimentos para aumentar as resiliencias e o valor medioambiental
PDR
dos ecosistemas forestais
8.6. Investimentos en tecnoloxías forestais.
15.2. Conservación dos recursos xenéticos forestais.
Medida asociada coas prioridades FEADER
1A: fomentar a innovación, a cooperación e o desenvolvemento da base de coñecementos nas
zonas rurais.
4A: restaurar, preservar e mellorar a biodiversidade, os sistemas agrarios de alto valor natural,
así como o estado das paisaxes europeas.
5: promover a eficiencia dos recursos e fomentar o paso a unha economía baixa en carbono e
capaz de adaptarse ao cambio climático nos sectores agrario, alimentario e forestal.
Obxectivos transversais aos que atende
 Medio ambiente.
 Cambio climático.
Descrición das medidas ou proxectos
As propostas identificadas perseguen impulsar un novo modelo enerxético a través do
aproveitamento dos recursos forestais.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Proxectos a pequena escala orientados á xeración de enerxía a partir da biomasa
forestal, sempre e cando non supoña a venda á rede.
2. Acción de sensibilización e/ou dinamización sectorial relacionadas coa utilización e
aproveitamento dos subprodutos forestais, cara a prevención de incendios e redución
do CO2, etc.
3. Proxectos de valorización das leñas tradicionais do monte.
Potenciais beneficiarios
 Administración.
 Agrupación de propietarios, SOFOR, mancomunidades e CMVMC, propietarios de
montes forestais.

Obxectivo específico 2.2.: Impulsar un modelo de xestión integral, sustentable e
multifuncional do monte.

Liña de actuación 2.2.1.: Involucrar ao conxunto das persoas comuneiras no aproveitamento
sostible do monte.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art 14).
M08: Investimentos no desenvolvemento de zonas forestais ou mellora da
viabilidade dos bosques (arts 21 a 26).
Medida do PDR
M09: Creación de grupos e organizacións de produtores.
M15: Servizos silvoambientais e climático e conservación dos bosques (art
34).
M16: Cooperación (art 35).
1.1 Formación profesional e adquisición de competencias.
8.1. Establecemento e mantemento de superficies forestais.
8.2. Establecemento e mantemento de sistemas agroforestais.
8.5. Investimentos para aumentar as resiliencias e o valor medioambiental
dos ecosistemas forestais.
9.1 Creación de agrupacións e organizacións de produtores nos sectores
Submedida do
agrícolas e forestal.
PDR
15.2. Conservación dos recursos xenéticos forestais.
16.2. Axudas para proxectos piloto e desenvolvemento de novos produtos,
prácticas e procesos e tecnoloxías.
16.5. Cambio climático e planeamentos conxuntos con respecto a proxectos
e prácticas medioambientais.
16.8. Deseño de plans de xestión forestal.
Medida asociada coas prioridades FEADER
1A: fomentar a innovación, a cooperación e o desenvolvemento da base de coñecementos nas
zonas rurais.
4A: restaurar, preservar e mellorar a biodiversidade, os sistemas agrarios de alto valor natural,
así como o estado das paisaxes europeas.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
 Medio ambiente.
Descrición das medidas ou proxectos
A liña de actuación quere promover todas todas as capacidades e potencialidades que ten o
monte en Galicia.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Creación de redes de cooperación para mellorar a xestión integral do monte e a
comercialización da madeira e outros produtos complementarios.
2. Accións de sensibilización sobre os valores económicos, sociais e medioambientais do
monte (por exemplo, actividades didácticas en centros de ensino).
3. Accións orientadas a favorecer a recuperación do hábitat e a biodiversidade cun mellor
aproveitamento forestal dos terreos; e a mellorar a xestión integrada e multifuncional.
4. Apoio a proxectos singulares que potencien o uso multifuncional do monte; cultivos

Estratexia de desenvolvemento local participativo

O obxectivo pretende reforzar o papel que ten o monte no desenvolvemento do medio rural.
Unha parte importante da superficie e un número importante de persoas fan do monte un
factor para o desenvolvemento de iniciativas de diversa índole.
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complementarios (cogomelos, castañas, froitos silvestres, etc.) sistemas silvopastorís,
etc. así como aos proxectos agroforestais vinculados a mobilidade ou recuperación de
terras
Potenciais beneficiarios
 Administracións.

Agrupación de propietarios, SOFOR, mancomunidades e CMVMC, propietarios de
montes forestais.
 Servizos de formación.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3. Promover a creación, modernización ou ampliación de
empresas (actividades non agrarias).
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Obxectivo específico 3.1.: Fomentar a creación, modernización ou ampliación de pequenas
empresas para a diversificación da economía e a creación e consolidación do emprego.
A finalidade deste obxectivo consiste en promover unha economía local produtiva e diversa
que faga máis forte os sectores socioeconómicos locais, dando lugar a posibilidade de novos
negocios non agrarios.
Liña de actuación 3.1.1.: Promover a creación, modernización e ampliación de pequenas
empresas non agrarias, de carácter innovador no territorio.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
Medida do PDR
M06: Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais (art 19)
Submedida do
PDR

6.2. Primeira instalación de actividades non agrícolas.
6.4. Investimentos en actividades non agrícolas

Medida asociada coas prioridades FEADER
1A: fomentar a innovación, a cooperación e o desenvolvemento da base de coñecementos nas
zonas rurais.
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
Descrición das medidas ou proxectos
As medidas pretenden acadar maiores cotas de modernización e innovación nas iniciativas de
emprendemento do medio rural.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Apoio á creación, modernización ou ampliación de empresas de carácter innovador que
desenvolvan actividades non agrarias.
2. Investimentos vinculados ou incluídos no programa de actuacións de plans estratéxicos
ou actuacións integrais promovidos por AGADER.
3. Actuacións no solo de núcleo rural das aldeas modelo, vinculadas a proxectos de
rehabilitación, rexeneración e renovación do espazo urbano, enerxías renovables, TIC e
economía circular
Potenciais beneficiarios
 Persoas físicas.
 Microempresas e pequenas empresas.
 Agricultores.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Liña de actuación 3.1.2.: Promover fórmulas innovadoras de negocio orientadas á valorización,
promoción e venda das producións locais.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
M03: Réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios (art 16).
M06: Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais (art 19).
Medida do PDR
M07: Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais (art 20).
M016: Cooperación (art 35).
3.2. Axudas ás actividades de información e promoción no mercado interior.
6.2. Primeira instalación de actividades non agrícolas.
6.4. Investimentos en actividades non agrícolas.
Submedida do
7.2. Creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas incluídas as
PDR
de enerxía renovable ou aforro enerxético.
16.5.Cambio climático e plantexamentos conxuntos con respecto á proxectos
e prácticas medioambientais.
Medida asociada coas prioridades FEADER
3A: mellorar a competitividade dos produtores primarios, fornecendo valor engadido aos
produtos agrarios e promocionándoos nos mercados locais.
5: promover a eficiencia dos recursos e fomentar o paso a unha economía baixa en carbono e
capaz de adaptarse ao cambio climático nos sectores agrario, alimentario e forestal.
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
Descrición das medidas ou proxectos
Ao día de hoxe faise necesario dotarse de novas fórmulas de venda para ser unha referencia no
mercado, aspecto que tenta promover esta liña de actuación a través de iniciativas atractivas e
de base tecnolóxica.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Apoio á creación ou renovación, modernización de establecementos de comercio ou
servizos, de ámbito local, para que contribúan a visibilizar e comercializar os produtos
da zona.
2. Apoio a proxectos de base tecnolóxica que supoñan unha mellora do comercio local
(app, plataforma Web, etc).
3. Proxectos innovadores, con ou sen establecemento permanente, para a promoción e
venda de produtos e artesanía local, gastronomía da zona etc. (Show cooking, redes
sociais, certames, eventos, feiras, truck food, concursos, vídeos, guías, mapas, apps,
plataformas web, etc.).
Proxectos potenciais das entidades locais que se poderían desenvolver nesta liña de actuación.
1. Plan de renovación e modernización ou selo calidade para o comercio. Concello de Poio.
2. Comercio ecolóxico. Concello de Soutomaior.
Potenciais beneficiarios
 Agrupacións e organizacións de produtores.
 Empresariado individual ou pequenas empresas (diversificación en ámbitos non
agrícolas).
 Entidades públicas.
 Asociacións e entidades sen ánimo de lucro.
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Obxectivo específico 3.2.: Conseguir un modelo enerxético eficiente e sostible no territorio.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

O obxectivo pretende contribuír a poñer en práctica liñas de actuación encamiñadas a
mellorar a xestión enerxética das entidades públicas e privadas, así como facilitar a nova
implantación destas medidas nos novos proxectos de emprendemento no territorio.
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Liña de actuación 3.2.1: Promover a mellora do aforro e da eficiencia enerxética e contribuír a
unha economía baixa en carbono.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
M07: Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais (art 20).
Medida do PDR
M016: Cooperación (art 35).
7.2. Creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas incluídas as
Submedida do
de enerxía renovable ou aforro enerxético.
PDR
16.5. Cambio climático e plantexamentos conxuntos con respecto á
proxectos e prácticas medioambientais.
Medida asociada coas prioridades FEADER
5: promover a eficiencia dos recursos e fomentar o paso a unha economía baixa en carbono e
capaz de adaptarse ao cambio climático nos sectores agrario, alimentario e forestal.
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
 Medio ambiente.
 Cambio climático.
Descrición das medidas ou proxectos
As medidas que aquí se pretenden promover perseguen unha redución do custo enerxético a
través dunha maior sensibilización e adaptación de infraestruturas e equipamentos.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Apoio a investimentos en infraestruturas e/ou equipamentos relacionados co uso das
enerxías renovables (solar , eólica, ...) que non supoñan a venda a rede.
2. Actuacións no solo de núcleo rural das aldea modelo vinculadas a proxectos de enerxías
renovables e economía circular
3. Accións de sensibilización sobre a redución da pegada de carbono e o apoio a procesos
de mellora do aforro e da eficiencia enerxética.
Proxectos potenciais das entidades locais que se poderían desenvolver nesta liña de actuación:
1. Mellora do edificio municipal en materia de eficiencia enerxética. Concello de Poio.
2. Climatización e calefacción na Casa de Cultura de Riomaior, que acolle a biblioteca municipal –
caldeira de biomasa. Concello de Vilaboa.
3. Substitución de radiadores por un sistema de calefacción máis eficiente no local social de
Figueirido. Concello de Vilaboa.
Potenciais beneficiarios
 Empresariado individual ou pequenas empresas (diversificación en ámbitos non
agrícolas).
 Entidades públicas.
 Asociacións e entidades.

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 4. Mellorar a competitividade e diversificación do sector turístico
Obxectivo específico 4.1.: Mellorar a viabilidade do tecido empresarial turístico a través da
mellora das instalacións e promoción dunha oferta turística integrada e de calidade.

Liña de actuación 4.1.1.: Apoiar a mellora e modernización dos establecementos turísticos e o
desenvolvemento de servizos turísticos complementarios.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
M07: Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais (art 20).
Medida do PDR
M16: Cooperación.
7.4. Creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais para a
poboación rural, incluídas as actividades recreativas e culturais ou a
infraestrutura relacionada.
7.5. Infraestrutura recreativa de uso público, información turística e
Submedida do
infraestruturas turísticas a pequena escala.
PDR
7.6. Estudos e investimentos vinculados á conservación do patrimonio,
cultural, e sensibilización ecolóxica.
16.3. Cooperación de pequenos axentes para procesos comúns de traballo,
instalacións, recursos e turismo.
Medida asociada coas prioridades FEADER
1A: fomentar a innovación, a cooperación e o desenvolvemento da base de coñecementos nas
zonas rurais.
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
6C: mellorar a accesibilidade ás tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), así como ao
uso e a calidade destas nas zonas rurais.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
Descrición das medidas ou proxectos
Estas medidas pretenden crear produtos turísticos a partir dos recursos naturais da zona e da
posta en marca de actividades turísticas de lecer que supoñan un destino turístico diferenciado.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Apoio a investimentos que supoñan melloras en establecementos de aloxamento e
restauración que estean en funcionamento (aumento de categoría, accesibilidade e
supresión de barreiras arquitectónicas, etc.)
2. Apoio aos investimentos que supoñan a implantación de servizos turísticos
complementarios a un establecemento de aloxamento e/ou de restauración que estea
en funcionamento (como por exemplo actividades recreativas e de animación turística,
espectáculos, actividades de aventura ou natureza, actividades deportivas, actividades
de valorización e divulgación do patrimonio cultural, balnearios e centros de
talasoterapia, etc.).
3. Apoio aos investimentos tendentes á creación e/ou mellora de empresas de servizos
turísticos complementarios.
Potenciais beneficiarios
 Administración.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Este obxectivo pretende reforzar o papel que ten o turismo como factor de diversificación da
economía local, apostando pola dotación de infraestruturas de calidade tanto no sector da
hostalería como nos servizos turísticos complementarios.
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Estratexia de desenvolvemento local participativo
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Asociacións, fundacións e entidades privadas sen ánimo de lucro.
Mancomunidades e consorcios locais.
Patronatos de turismo.
Pequenas empresas.

Liña de actuación 4.1.3.: Apoiar a creación de establecementos senlleiros de hostalería, e a
creación de novas prazas de aloxamento en concellos deficitarios.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
M07: Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais (art 20).
Medida do PDR
M16: Cooperación.
7.4. Creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais para a
poboación rural, incluídas as actividades recreativas e culturais ou a
infraestrutura relacionada.
7.5. Infraestrutura recreativa de uso público, información turística e
Submedida do
infraestruturas turísticas a pequena escala.
PDR
7.6. Estudos e investimentos vinculados á conservación do patrimonio,
cultural, e sensibilización ecolóxica.
16.3. Cooperación de pequenos axentes para procesos comúns de traballo,
instalacións, recursos e turismo.
Medida asociada coas prioridades FEADER
1A: fomentar a innovación, a cooperación e o desenvolvemento da base de coñecementos nas
zonas rurais.
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
6C: mellorar a accesibilidade ás tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), así como ao
uso e a calidade destas nas zonas rurais.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
 Medio ambiente.
Descrición das medidas ou proxectos
A centralidade das medidas que aquí se propoñen xira en torno á creación dunha infraestrutura
hostaleira que poña en valor os elementos patrimoniais do territorio.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Apoio aos investimentos que supoñan a creación de novas prazas de aloxamento (hotel,
pensión, casa de turismo rural ou campamento de turismo) que leven aparellada unha
valorización do patrimonio cultural ou medioambiental ou a oferta de algún servizo
turístico complementario e sempre que no concello onde se localicen os investimentos
carezan de prazas de aloxamento ou se constate una carencia das mesmas en
determinadas categorías. (Segundo informe acreditativo da Axencia de Turismo de
Galicia). No caso dos concellos do territorio polos que discorre a ruta do camiño
portugués a Santiago (Soutomaior, Vilaboa, Pontevedra, Barro) sempre que exista déficit
de prazas de aloxamento, acreditado pola Axencia de Turismo de Galicia.
2. Apoio a creación de establecementos singulares (pazos, patrimonio industrial, faros,
etc.) e innovadores de hostalería de calidade, que valoricen o patrimonio cultural e/ou
ambiental e a gastronomía galega.
Potenciais beneficiarios







Administración.
Asociacións, fundacións e entidades privadas sen ánimo de lucro.
Mancomunidades e consorcios locais.
Patronatos de turismo.
Pequenas empresas.

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 5. Promover investimentos en infraestruturas recreativas, e de
turismo para uso público e poñer en valor e uso turístico os recursos culturais e naturais do
territorio.

O obxectivo expresa a necesidade de poñer en valor o patrimonio local, natural e cultural,
para o seu aproveitamento turístico.
Liña de actuación 5.1.1.: Recuperar e poñer en valor recursos locais con potencial para o seu
aproveitamento turístico ou de lecer.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
M07: Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais (art 20).
Medida do PDR
M16: Cooperación.
7.4. Creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais para a
poboación rural, incluídas as actividades recreativas e culturais ou a
infraestrutura relacionada.
7.5. Infraestrutura recreativa de uso público, información turística e
Submedida do
infraestruturas turísticas a pequena escala.
PDR
7.6. Estudos e investimentos vinculados á conservación do patrimonio,
cultural, e sensibilización ecolóxica.
16.3. Cooperación de pequenos axentes para procesos comúns de traballo,
instalacións, recursos e turismo.
Medida asociada coas prioridades FEADER
1A: fomentar a innovación, a cooperación e o desenvolvemento da base de coñecementos nas
zonas rurais.
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
6C: mellorar a accesibilidade ás tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), así como ao
uso e a calidade destas nas zonas rurais.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
 Medio ambiente.
Descrición das medidas ou proxectos
O principal sentido desta liña de actuación é o de identificar e planificar a recuperación do
patrimonio conxuntamente con actividades e servizos turísticos; e tendo en conta as novas
tecnoloxías á hora de poñelas en práctica.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Accións de acondicionamento, mellora da información e humanización de contornos de
interese paisaxístico, patrimonial, turístico, etc.(construción de miradoiros, etc).
2. Apoio á creación de infraestruturas de información turística, recreativas, deportivas,

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Obxectivo específico 5.1.: Aumentar os recursos culturais e turísticos da zona.
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etc., e/ou de uso público (carril bici,...).
3. Actuacións no solo de núcleo rural das aldeas modelo, vinculadas a proxectos de
rehabilitación, rexeneración e renovación do espazo urbano.
4. Apoio a proxectos de creación de rutas de sendeirismo homologadas.
5. Apoio a proxectos de rehabilitación, acondicionamento e dinamización de
infraestruturas para uso turístico e/ou cultural (centros de promoción de recursos, aulas
ou centros de interpretación, etc.).
6. Apoio a iniciativas innovadoras que teñan como obxectivo principal a promoción,
difusión e divulgación turística dos recursoshistórico-artísticos, patrimoniais, culturais e
naturais do territorio.(cine,redes sociais, certames, eventos,feiras,concursos,vídeos,
guías,mapas, apps, plataformas web, etc.).
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Proxectos potenciais das entidades locais que se poderían desenvolver nesta liña de actuación:
7. Rutas sendeirismo, Río Lérez. Concello de Campo Lameiro e varios concellos en
colaboración.
8. Rutas circulares de sendeirismo no parque arquelóxico de Campo Lameiro e demais
lugares do concello.
9. Roteiro de bicicletas: Percorrido por tódalas parroquias, pasa por puntos emblemáticos.
Concello de Poio.
10. Continuidade da ruta da Freixa con O Muíño e o Mosteiro. San Xoán. Concello de Poio.
11. Mellora miradoiros de Poio: Samieira - Carretera da Armenteira e Samieira Centro.
Concello de Poio.
12. Punto observación enseada aves. A Seca, Poio. Concello de Poio.
13. Roteiro entre a escusa e a seca. San Xoán. Concello de Poio.
14. Acondicionamento e mellora da área recreativa Monte Castrove. Concello de Poio.
15. Circuito BMX. Concello de Cotobade.
Potenciais beneficiarios
 Administración.
 Asociacións, fundacións e entidades privadas sen ánimo de lucro.
 Mancomunidades e consorcios locais.
 Patronatos de turismo.
 Pequenas empresas.

EIXE II: CONTEXTO SOCIAL: BENESTAR RURAL. SERVIZOS A POBOACIÓN E MELLORA DA
CALIDADE DE VIDA
OBXECTIVO ESTRATÉXICO 6. Promover o benestar social a través da mellora da calidade de
vida e a cohesión e integración social das persoas no rural
Obxectivo específico 6.1.: Promover a creación, mellora ou ampliación de servizos,
actividades e infraestruturas recreativas, de lecer e culturais.

Liña de actuación 6.1.1.: Apoiar a creación, mellora ou ampliación de servizos para a atención a
colectivos desfavorecidos da poboación rural.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
Medida do PDR
M07: Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais (art 20).
7.4. Creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais para a
Submedida do
poboación rural, incluídas as actividades recreativas e culturais ou a
PDR
infraestrutura relacionada.
Medida asociada coas prioridades FEADER
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
Descrición das medidas ou proxectos
As medidas pretenden reforzar e apoiar a aqueles colectivos con maior vulnerabilidade para
favorecer a súa integración e benestar social.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Apoio á dotación de servizos e/ou infraestruturas de atención a persoas dependentes
e/ou colectivos desfavorecidos tales como: centros de inclusión e emerxencia social,
centros de integración, inserción ou inclusión socio-laboral para discapacitados, escolas
infantís, centros de maiores non dependentes (pisos tutelados, vivendas comunitarias,
centros de día, etc.).
Proxectos potenciais das entidades locais que se poderían desenvolver nesta liña de actuación:
1. Centro de día. Concello da Lama.
2. Centro de Maiores. Carballedo. Concello de Cotobade.
3. Centro de formación A Reiboa, San Xoán. Concello de Poio.
4. Centro de día e centro social. Núcleo de Campo Lameiro. Concello de Campo Lameiro.
5. Centro de día e Centro de Maiores. Concello de Ponte Caldelas.
Potenciais beneficiarios
 Entidades públicas.
 Asociacións, fundacións e entidades privadas sen ánimo de lucro.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Este obxectivo pretende achegar todos os servizos turísticos á poboación rural favorecendo,
desta maneira,a un maior equilibrio no seu acceso con respecto ao ámbito urbano.
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Liña de actuación 6.1.2.: Acadar a optimización dos equipamentos e dotar de contidos
recreativos e culturais á poboación do territorio.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
Medida do PDR
M07: Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais (art 20)
7.4. Creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais para a
Submedida do
poboación rural, incluídas as actividades recreativas e culturais ou a
PDR
infraestrutura relacionada.
Medida asociada coas prioridades FEADER
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
Descrición das medidas ou proxectos
O sentido das medidas aquí propostas perseguen optimizar as infraestruturas e equipamentos
existentes que facilite o desenvolvemento de contidos culturais.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Apoio ao desenvolvemento de proxectos ou programas innovadores, culturais,
recreativos e de lecer no rural que conten coa participación activa das entidades sociais.
2. Accións dirixidas ao acondicionamento e/ou rehabilitación de edificacións existentes
(casas reitorais, escolas unitarias, etc.) e mobiliario e equipamentos necesarios para os
novos requirimentos de servizos e usos, sociais, culturais etc., no ámbito rural
(ludotecas, locais sociais, etc).
Proxectos potenciais das entidades locais que se poderían desenvolver nesta liña de actuación:
1. Plan de dinamización do Centro Cultural Xaime Illa en Raxó e do Centro de Formación A
Reiboa. Concello de Poio.
2. Casa da Cultura de Soutomaior: eliminación de barreiras arquitectónicas e equipamento
audiovisual. Concello de Soutomaior.
3. Centro Cívico de Barroncas: insonorización, illamento e equipamento audiovisual.
Concello de Soutomaior.
4. Palacete Besada (edificio público; Andurique nº3, San Salvador): Acondicionamento
interior do palacete para local. Concello de Poio.
5. Antiga Escola de Viñas: local ensaio musical.
6. Acondicionamento e ampliación da Escola de Aren en Samieira. Concello de Poio.
7. Casa da aldea de Sexide. Concello de Bueu.
8. Carpa na praza Massó. Concello de Bueu.
9. Local Social de Filgueira. Concello de Cerdedo.
10. Rehabilitación, acondicionamento e equipamentos para o local da Antiga Escola Unitaria
de Os Campos, para local social e servizos á poboación. Mourente. Pontevedra.
11. Casa do Pobo en Silvoso. Concello de Pontecaldelas.
12. Centro social, área de novas tecnoloxías en Ermelo- Portela. Concello de Bueu.
Potenciais beneficiarios
 Entidades públicas.
 Asociacións, fundacións e entidades privadas sen ánimo de lucro.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Liña de actuación 6.1.3.: Facilitar o acceso ás tecnoloxías da información e comunicación (TIC)
á poboación rural.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
Medida do PDR
M07: Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais (art 20)
7.3. Infraestrutura de banda ancha.
Submedida do
7.4. Creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais para a
PDR
poboación rural, incluídas as actividades recreativas e culturais ou a
infraestrutura relacionada.
Medida asociada coas prioridades FEADER
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
6C: mellorar a accesibilidade ás tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), así como ao
uso e a calidade destas nas zonas rurais.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
Descrición das medidas ou proxectos
Medidas encamiñadas a romper as barreiras tecnolóxicas que limiten o acceso da poboación ao
coñecemento e a determinados servizos.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Apoio a investimentos relacionados co uso e a mellora da accesibilidade ás tecnoloxías
da información e comunicación (TIC) no medio rural, tales como telecentros, aulas de
informática, plataformas dixitais de servizos a empresas ou á poboación en xeral.
Proxectos potenciais das entidades locais que se poderían desenvolver nesta liña de actuación:
1. Antenas para a conexión a Rede, parroquia de Soutomaior. Concello de Soutomaior.
2. Paneis informativos. Concello de Soutomaior.
Potenciais beneficiarios
 Operadores de telecomunicacións.
 Entidades públicas.
 Asociacións, fundacións e entidades privadas sen ánimo de lucro.
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Obxectivo específico 6.2.: Promover a cohesión e integración social da poboación.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

O obxectivo principal é a de impulsar actuacións que favorezan a igualdade de xénero e aos
colectivos con máis dificultades de integración social.
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Liña de actuación 6.2.1.: Promover a igualdade e integración social.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
Medida do PDR
M07: Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais (art 20)
7.4. Creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais para a
Submedida do
poboación rural, incluídas as actividades recreativas e culturais ou a
PDR
infraestrutura relacionada.
Medida asociada coas prioridades FEADER
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
Obxectivos transversais aos que atende
 Igualdade de oportunidades
Descrición das medidas ou proxectos
Esta liña concíbese como un instrumento para a posta en marcha de iniciativas centradas na
promoción da igualdade de oportunidadess entre homes e mulleres. No mesmo sentido, tamén
se perseguen actuacións inclusivas con respecto aos colectivos sociais con máis necesidades.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Proxectos que reforcen a igualdade de oportunidades, e visibilicen e contribúan a
dinamizar aos colectivos desfavorecidos, maiores, persoas dependentes etc., co
obxectivo de favorecer a súa integración social.
Potenciais beneficiarios
 Entidades públicas.
 Asociacións, fundacións e entidades privadas sen ánimo de lucro.

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 7.: Promover a formación para o fomento da empregabilidade da
poboación rural.
Obxectivo específico 7.1.: Acrecentar as capacidades de inserción no mundo laboral da
poboación activa rural.
A través deste obxectivo trátase de motivar e implicar ás persoas emprendedoras sobre a
importancia de adquirir habilidades e competencias necesarias para promover con éxito
proxectos.

Submedida do
PDR

1.1. Formación profesional e adquisición de competencias.

Medida asociada coas prioridades FEADER
1A: fomentar a innovación, a cooperación e o desenvolvemento da base de coñecementos nas
zonas rurais.
2B: facilitar a entrada no sector agrario de agricultores adecuadamente formados, así como o
relevo xeracional.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
 Medio ambiente.
 Cambio climático.
Descrición das medidas ou proxectos
Realización de programas e accións formativas adaptadas ás necesidades e ao ámbito
competencial de que se trate para dotarse de maiores garantías á hora de poñer en práctica un
proxecto ou iniciativa.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Desenvolvemento de plans formativos sectoriais, para mellorar a cualificación,
capacitación e fomento da profesionalidade no ámbito rural (viticultura, agricultura
ecolóxica, etc).
Potenciais beneficiarios
 Administración autonómica.
 Entidades públicas e privadas especializadas na formación e información ao sector.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Liña de actuación 7.1.1.: Realización dun programa formativo baseado nas necesidades
específicas do territorio a partir das potencialidades dos recursos endóxenos.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
Medida do PDR
M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14).
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 8.: Promover o fomento da cooperación e innovación.
Obxectivo específico 8.1.: Acadar unha maior innovación e cooperación no territorio.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Trátase de reforzar a capacidade intercooperación do territorio sobre todo a través de liñas
de actuación que animen a participación e colaboración entre persoas, colectivos e entidades
como medio para impulsar o deseño e posta en práctica de proxectos innovadores.
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Liña de actuación 8.1.1.: Mellorar a coordinación e colaboración entre sectores, entidades e
territorios.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14).
Medida do PDR
M16: Cooperación (art 35).
1.2. Actividades de demostración e información
Submedida do
16.2. Axudas para proxectos piloto e desenvolvemento de novos produtos,
PDR
prácticas e procesos e tecnoloxías.
Medida asociada coas prioridades FEADER
1A: fomentar a innovación, a cooperación e o desenvolvemento da base de coñecementos nas
zonas rurais.
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
 Igualdade de oportunidades
Descrición das medidas ou proxectos
Iniciativas encamiñadas a poñer en práctica espazos que reformulen a forma de actuar.
Trataríase de xuntar aos sectores e colectivos para que se apoien entre eles para o
desenvolvemento de proxectos emprendedores.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Realización de actividades dirixidas á mellora da gobernanza e da xestión, nos colectivos
e asociacións rurais.
2. Desenvolvemento de accións que animen ao traballo en rede e colaborativo (Bancos de
tempo etc.).
3. Impulsar a innovación e cooperación multisectorial das iniciativas emprendedoras do
territorio que permitan aflorar potenciais sinerxías para o desenvolvemento dos
proxectos.
4. Apoio á creación de canles de colaboración entre entidades (universidade, cooperativas,
asociacións de produtores etc) que fomenten a innovación e melloren a capacitación da
poboación a través da divulgación do coñecemento.
5. Promoción da igualdade de oportunidades e a responsabilidade social corporativa nas
empresas e entidades do territorio.
6. Fomento do autoemprego colectivo e do emprendemento a través de fórmulas da
economía social.
7. Fomento de redes de cooperación e innovación que propicien o intercambio de
experiencias e a transferencia do coñecemento e as boas prácticas.
Potenciais beneficiarios
 Administración autonómica.
 Entidades públicas e privadas especializadas na formación e información ao sector.
 Persoas físicas ou xurídicas titulares.

EIXE III: CONTEXTO AMBIENTAL: Restauración, conservación e valorización do patrimonio
natural e cultural
OBXECTIVO ESTRATÉXICO 9.: Promover a sensibilización, conservación, recuperación e
valorización do patrimonio natural e cultural.
Obxectivo específico 9.1.: Acadar unha maior sensibilización e concienciación social cara a
preservación e coidado do patrimonio cultural e natural.

Liña de actuación 9.1.1.: concienciación social da necesidade de mellora medioambiental e
sensibilización cara a prácticas sostibles.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art 14).
Medida do PDR
M07: Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais (art 20).
M16: Cooperación (art 35).
1.2. Actividades de demostración e información.
7.4. Creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais para a
poboación rural incluídas as actividades recreativas e culturais ou a
infraestrutura relacionada.
7.5. Infraestruturas recreativas de uso público, información turística e
Submedida do
infraestruturas turísticas a pequena escala.
PDR
7.6. Estudos e investimentos vinculados á conservación do patrimonio
cultural e sensibilización ecolóxica.
16.3. Cooperación de pequenos axentes para procesos comúns de traballo,
instalacións, recursos e turismo.
16.8. Deseño de plans de xestión forestal.
Medida asociada coas prioridades FEADER
1A: fomentar a innovación, a cooperación e o desenvolvemento da base de coñecementos nas
zonas rurais.
4A: restaurar, preservar e mellorar a biodiversidade, os sistemas agrarios de alto valor natural,
así como o estado das paisaxes europeas.
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
Obxectivos transversais aos que atende
 Medio ambiente.
 Cambio climático.
Descrición das medidas ou proxectos
Medidas cun marcado carácter ambiental que reforzan a aposta polo cuidado do medio
ambiente e a riqueza do ecosistema do medio rural.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Programas ou actividades relacionadas coa conservación, mantemento e mellora dos
valores ecolóxicos, económicos e sociais dos recursos naturais, contando coa
implicación das comunidades rurais, escolares, etc.
2. Accións de sensibilización/concienciación sobre os grandes prexuízos que provoca a
contaminación, o lixo, a sobrecarga de persoas, etc. en determinados espazos naturais.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

O obxectivo pretende chamar a atención sobre a necesidade de coidar o entorno natural do
medio rural e o seu patrimonio cultural.
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3. Elaboración e divulgación de estudos sobre o estado ambiental do patrimonio natural
do territorio, identificando puntos negros de contaminación para a súa erradicación.
4. Aproveitamentos da paisaxe a través de infraestruturas de lecer como as redes de
miradoiros, parques forestais, etc.
5. Apoio a iniciativas que pretendan favorecer o aproveitamento conxunto das parcelas, e
que freen o seu abandono, como os bancos de terras, o cooperativismo agrario, ou as
actuacións vinculadas á mobilización ou recuperación de terras.
Potenciais beneficiarios
 Entidades públicas e privadas especializadas no sector.
 Asociacións, fundacións e entidades privadas relacionadas sen ánimo de lucro.
 Administración, entidades públicas.
 Empresariado individual e agrupacións empresariais.
 Comunidades de montes veciñais, asociacións de propietarios ou titulares forestais.
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Obxectivo específico 9.2.: Promover a conservación e recuperación e valorización do
patrimonio natural e cultural
Obxectivo que quere conseguir unha mellora dos aspectos ambientais e culturais da zona
rural a través de accións enfocadas á recuperación e á valorización dos espazos e recursos
naturais e patrimoniais.
Liña de actuación 9.2.1.: Conservación e recuperación do patrimonio cultural e de espazos
naturais de elevado valor ecolóxico
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
M08: Investimentos no desenvolvemento de zonas forestais ou mellora da
viabilidade dos bosques (arts 21 a 26).
Medida do PDR
M10: Agroambiente e clima.
M15: Servizos silvopastorais, climáticos e conservación dos bosques (art 34).
M16: Cooperación (art 35).
8.2. Establecemento e mantemento de sistemas agroforestais.
8.5. Investimentos para aumentar as resilencias e o valor medioambiental
Submedida do
dos ecosistemas forestais.
PDR
10.2. Conservación dos recursos xenéticos en agricultura.
15.2. Conservación dos recursos xenéticos forestais.
16.8. Deseño de plans de xestión forestal.
Medida asociada coas prioridades FEADER
4A: restaurar, preservar e mellorar a biodiversidade, os sistemas agrarios de alto valor natural,
así como o estado das paisaxes europeas.
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
Obxectivos transversais aos que atende
 Medio ambiente.
Descrición das medidas ou proxectos
Contémplanse medidas destinadas á mellora ambiental e do patrimonio cultural do medio rural.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Fomento da Biodiversidade e vitalidade dos ecosistemas, erradicando as especies
foráneas invasoras e promovendo as autóctonas.

Proxectos potenciais das entidades locais que se poderían desenvolver nesta liña de actuación:
1. Proxecto de rexeneración das Salinas e eliminación de especies invasoras.
2.Recuperación patrimonial etnográfica e paisaxística dos Baños de S. Xusto. Concello de
Cotobade.
3. Excavación arqueolóxica do Castro das Croas. Recuperación, e posta en valor do xacemento
(Salcedo).
Potenciais beneficiarios
 Administración, entidades públicas.
 Titulares de explotacións agrogandeiras.
 Titulares e agrupacións forestais (CMVMC, …).

Liña de actuación 9.2.2.: Promover instrumentos para a posta en valor do patrimonio natural e
cultural.
Coherencia das medidas co Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
M01: Accións de transferencia de coñecementos e información (art 14).
Medida do PDR
M07: Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais (art 20).
M16: Cooperación (art 35).
1.2. Actividades de demostración e información.
7.3. Infraestrutura de banda ancha.
7.4. Creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais para a
poboación rural incluídas as actividades recreativas e culturais ou a
infraestrutura relacionada.
Submedida do
7.5. Infraestruturas recreativas de uso público, información turística e
PDR
infraestruturas turísticas a pequena escala.
7.6. Estudos e investimentos vinculados á conservación do patrimonio
cultural e sensibilización ecolóxica.
16.3. Cooperación de pequenos axentes para procesos comúns de traballo,
instalacións, recursos e turismo.
Medida asociada coas prioridades FEADER
1A: fomentar a innovación, a cooperación e o desenvolvemento da base de coñecementos nas
zonas rurais.
4A: restaurar, preservar e mellorar a biodiversidade, os sistemas agrarios de alto valor natural,
así como o estado das paisaxes europeas.
6A: facilitar a diversificación, creación e desenvolvemento de pequenas empresas e a creación
de emprego.
6C: mellorar a accesibilidade ás tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), así como ao
uso e a calidade destas nas zonas rurais.
Obxectivos transversais aos que atende
 Innovación.
 Medio ambiente.
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2. Apoio as iniciativas de cooperación para a creación de entidades de custodia do
territorio.
3. Integración paisaxística e redución do impacto visual das infraestruturas enerxéticas e
de comunicacións.
4. Accións para a conservación e recuperación do patrimonio cultural material
(arqueolóxico, etnográfico, etc.) e inmaterial.
5. Investimentos de natureza non produtiva que estean vinculados a proxectos de
mobilización ou recuperación de terras regulados na normativa vixente.
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Descrición das medidas ou proxectos
Trátase de poñer en valor as expresións culturais e ambientais vinculadas ao medio rural
aproveitando, a súa vez, as novas tecnoloxías.
Medidas ou proxectos
Con carácter xeral:
1. Accións de identificación/localización/sinalización dos elementos patrimoniais
singulares, para a súa posta en valor.
2. Accións innovadoras de difusión e divulgación (videotelling, apps, webs, redes sociais,
documentais, etc) dos elementos patrimoniais naturais e culturais do territorio.
3. Aulas ou centros de interpretación etc do medio natural e/ou do patrimonio cultural.
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Proxectos potenciais das entidades locais que se poderían desenvolver nesta liña de actuación:
1. Centro de interpretación do mundo rural, Meiro. Concello de Bueu.
2. Difusión de personaxes históricos de Cotobade. Concello de Cotobade.
3. Material turístico, edición de guías, planos, rutas, web.
4. Planetario no observatorio de Cotobade. Concello de Cotobade.
Potenciais beneficiarios
 Entidades públicas e privadas especializadas no sector.
 Operadores de telecomunicacións.
 Asociacións, fundacións e entidades privadas relacionadas sen ánimo de lucro.
 Administración, entidades públicas.
 Empresariado individual e agrupacións empresariais.

3.5. Características da estratexia
3.5.1. Carácter integrado e multisectorial da estratexia
A integración supón que unha estratexia é capaz de conectar os diferentes sectores e
elementos multiplicadores da sociedade rural (agricultura, alimentación, artesanía, turismo
rural, servizos sociais, medioambiente, etc.).

1. A aposta por un modelo de xestión integral dos recursos do sector primario, a
valorización do conxunto de empresas e actividades económicas do territorio, ou a
promoción de infraestruturas e servizos que favorezan o asentamento e consolidación da
poboación no territorio.
2. A colaboración entre diferentes sectores para desenvolver proxectos que teñan como
base mellorar a proxección do territorio e empregar de maneira máis óptima os recursos
existentes.
Dentro dos obxectivos concretos da estratexia do GDR Pontevedra-Morrazo recóllense
expresamente a dimensión integrada nos seguintes:






Apoiar as actividades agrícolas complementarias e mellorar o valor engadido dos
produtos agrarios a través da innovación.
Acadar un maior recoñecemento e vinculación no sector agrogandeiro coas producións
locais.
Impulsar un modelo de xestión integral, sustentable e multifuncional do monte.
Mellorar a viabilidade do tecido empresarial turístico a través da mellora das instalacións
e promoción dun oferta turística integrada e de calidade.
Promover a creación, mellora ou ampliación de servizos, actividades e infraestruturas
recreativas, de lecer e culturais.

Por outra banda, os obxectivos específicos que dan cobertura á multisectorialidade son os
seguintes:
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Os dous elementos que garanten o seu carácter integrado e multisectorial teñen que ver con:

Acadar un maior recoñecemento e vinculación no sector agrogandeiro coas producións
locais. Nel se recollen medidas tendentes a crear redes de cooperación para a promoción
e comercialización con entidades do territorio.
Aumentar os recursos culturais e turísticos da zona, que recolle accións de promoción,
difusión e divulgación turística involucrando a diferentes axentes e entidades.
Acadar unha maior innovación e cooperación no territorio, onde se recollen diferentes
medidas de colaboración multisectorial para facilitar o emprendemento, a innovación, a
igualdade de oportunidades, ou o autoemprego.

O enfoque integrador e multisectorial da Estratexia está reflectido principalmente nos puntos
sinalados con anterioridade, se ben son criterios que se recollen dunha maneira transversal
en case todos os obxectivos específicos.
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3.5.2. Carácter innovador da estratexia
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O concepto de innovación fai referencia tanto as innovacións de base tecnolóxica, como as
dirixidas á creación de novos produtos e e servizos no territorio, así como á innovación en
procesos á hora de dar respostas aos desafíos e necesidades do territorio do GDR PontevedraMorrazo.
A estratexia recolle diferentes medidas que apostan por diversificar as actividades agrarias e
aumentar o seu valor engadido a través da innovación nos procesos de transformación e
comercialización e no desenvolvemento de novos produtos, con especial fincapé nos
vinculados á agricultura e gandería ecolóxica. Tamén se recolle a necesidade de mellorar os
aproveitamentos forestais do territorio, como pode ser o uso enerxético da biomasa de orixe
forestal, así como involucrar máis ao conxunto de persoas comuneiras no aproveitamento
sostible do monte.
A promoción de formulas innovadoras con base tecnolóxica para a comercializacion e difusión
de produtos nas pequenas empresas de base non agraria, o apoio a implantación de servizos
turísticos complementarios, e a aposta pola innovación na difusión e promoción do
patrimonio cultural e natural son tamén factores de innovación na estratexia.
Por último, tamén se mencionan actuacións concretas destinadas a facilitar o acceso ás
tecnoloxías de información e comunicación (TIC) ao conxunto da poboación rural, así como
apostar por proxectos innovadores no rural no ámbito recreativo e cultural e que conten coa
participación activa da poboación.

3.5.3. Contribución da estratexia á creación de emprego
Moitas dasmedidas contempladas dentro dos nove obxectivos estratéxicos van encamiñadasa
reforzar o emprego de maneira directa ou indirecta na zona territorial. Aínda así, hai
obxectivos e liñas de actuación que recollen medidas específicas que inciden de maneira máis
directa no emprego como:
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As actuacións destinadas á mellorar os procesos de transformación e comercialización na
industria inciden directamente no aumento do volume de negocio e por conseguinte na
mellora das expectativas laborais do sector.
Os novos aproveitamentos forestais e agrogandeiros ou as actuacións destinadas a
elaboración de novos produtos innovadores a través da transformación, poden axudar a
crear novas oportunidades de emprego.
As actuacións destinadas a acrecentar as capacidades de inserción no mundo laboral da
poboación activa rural tamén teñen unha repercusión directa á hora de fomentar a
empregabilidade.
A consolidación do tecido económico local de base non agraria a través da xeración de
proxectos innovadores e estratéxicos para o desenvolvemento local vai incrementar o
potencial da zona á hora de xerar emprego.
As accións destinadas á modernización dos establecementos turísticos e o
desenvolvemento de servizos turísticos complementarios supón un incremento das
oportunidades de emprego na zona.




O aumento de servizos, actividades e infraestruturas recreativas, de lecer e culturais
destinados ás persoas do rural vai mellorar a oferta de prazas e contratos para este perfil
de traballos.
As actuacións destinadas a mellorar a coordinación e colaboración entre sectores,
entidades e territorios para fomentar accións destinadas a mellorar o emprendemento ou
autoemprego teñen unha contribución directa na xeración de emprego para o conxunto
da zona.

Para analizar a complementariedade da estratexia con outros programas que operan sobre o
territorio de influenza do GDR Pontevedra-Morrazo vaise analizar empregando diferentes
matrices onde podemos ver a relación existente cos obxectivos e actuacións doutros
programas e plans.
Os instrumentos para analizar a complementariedade van ser a Estratexia de Especialización
intelixente de Galicia (RIS3), o Plan Integral de Turismo de Galicia, e as Estratexias de
Desenvolvemento Local Pesqueiro dos Grupos de Acción Locais de Ría de Pontevedra e Ría de
Vigo-A Guarda.

Complementariedade coa RIS3
A RIS3 é a Estratexia de especialización intelixente de Galicia, a cal pretende mellorar a
competitividade, o crecemento económico e emprego sostible e de calidade a través da
innovación. Ademais, aposta polo desenvolvemento do sector turístico optimizando o uso dos
recursos patrimoniais existentes no territorio.
A estratexia do GDR Pontevedra-Morrazo ten un grao elevado de complementariedade coa
RIS3, principalmente co reto 1 que ten que ver coa xestión innovadora de recursos naturais e
culturais. O grao de complementariedade ébaixa no caso do reto 2 relativo ao modelo
industrial de Galicia e algo maior no caso do reto 3 sobre a aposta por un modelo de vida
saudable.
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3.5.4. Complementariedade da estratexia

Obxectivos Estratexia
Obxectivos RIS3

1
Prioridade 1: Valorización
recursos do mar.

RETO 1 Xestión
innovadora de
recursos naturais e
culturais.

2

3

4

5

6

7

8

9

dos

Prioridade 2: Modernización da
acuicultura.
Prioridade 3: Mellora da obtención
de enerxía a partir dos recursos
naturais.
Prioridade 4: Modernización dos
sectores agrogandeiro, pesqueiro e

▲
▲

▲
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forestal.
Prioridade 5: Modernización do
sector turístico e das industrias
culturais a través das TIC.



Prioridade 1: Diversificación dos
sectores industriais tractores.
RETO 2 O modelo
industrial da
Galicia do futuro.

Prioridade
2:
Mellora
competitividade industrial.

da

▼
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Prioridade 3: Impulso da economía
do coñecemento.
RETO 3 Novo
modelo de vida
saudable baseado
no envellecemento
activo.

▲=Alta,

Prioridade
activo.

1:

Prioridade
2:
saudable e segura.

Envellecemento

Alimentación



= Media, ▼ = Baixa.

Os nexos de unión entre a estratexia e as prioridades do reto 1 da RIS3 son as seguintes:






A prioridade 3, ten coma obxectivo o de “Diversificar o sector enerxético galego
mellorando a explotación dos recursos naturais para obter enerxía, en especial a través
da produción de biomasa, da enerxía undimotriz, das torres eólicas offshore e dos
biocombustibles de orixe mariña”, tendo unha relación directa con algunha das medidas
da liña de actuación 2.1.2 de aproveitamentos dos subprodutos e/ou residuos forestais
que recollen o aproveitamento enerxético da biomasa forestal.
A prioridade 4, ten coma obxectivo “Modernizar os sectores pesqueiro, agrícola, gandeiro
e forestal para que as explotacións sexan máis eficientes e rendibles e tamén para xerar
produtos e servizos innovadores”. Ten unha relación directa co obxectivo estratéxico 1,
sobre todo coa liña de actuación 1.1.2 de apoio a proxectos de innovación e de mellora
de procesos na agroindustria e coa liña 1.1.3 de desenvolvemento de novos produtos
agrarios a través da agricultura e gandería ecolóxica e as denominacións ou indicacións de
orixe. No que respecta ao obxectivo 2 garda unha relación directa con varias das medidas
destinadas a mellorar o aproveitamento dos subprodutos e residuos e mellorar o uso e
aproveitamento multifuncional do monte.
A prioridade 5 ten unha grao de complementariedade medio coa liña de actuación 5.1.1.
onde se recolle o apoio a iniciativas innovadoras na promoción, difusión e divulgación
turística empregando soportes TIC.

En relación ao segundo reto da RIS3:
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A liña de actuación 2.2.1 recolle unha medida destinada a mellorar a xestión integral do
monte e a comercialización da madeira, a cal garda relación coa prioridade 2 que fala da
mellora da competitividade industrial para sectores como o da industria de transformación da
madeira.

En relación ao terceiro reto da RIS3:
Na liña de actuación 1.2.1. da estratexia recóllense medidas para mellorar a visibilización dos
produtos agrogandeiros de calidade, asi como o apoio a proxectos que poñan en valor os
beneficios dos produtos locais para a saúde, o cal se aliña coa prioridade 2 de fomento da
alimentación saudable e segura.

Complementariedade co Plan Integral de Turismo de Galicia

O turismo como sector prioritario para a diversificación da actividade económica do territorio
ten un papel central na estratexia. Moitas das propostas de actuación do PITG aparecen
recollidos nos obxectivos estratéxicos 4 e 5. A complementariedade co PITG tamén se ve
reflectido nos obxectivos estratéxicos 6, 8 e 9.
Obxectivos Estratexia
LIÑAS ESTRATÉXICAS PITG

1

2

3

4

5

LE.2: A oferta turística baseada no patrimonio e nos
recursos endóxenos diferenciais, buscando a
desestacionalización e os novos públicos.

▲

▲

L.E.3: Galicia como destino ambiental, social e
economicamente sostible.





6

7

8

9

L.E. 1: O Camiño de Santiago como eixe vertebrador
de novas alternativas de turismo e modelo
demostrador internacional.

L.E.4. O fomento do talento e o aproveitamento das
novas tecnoloxías para acadar un sector competitivo
e un destino intelixente.

▼

L.E.5: A promoción e comercialización de Galicia
como destino único baseado nun modelo á
demanda.



L.E.6: O consenso e a cooperación entre o sector
público e privado para un marco eficiente e xerador
de oportunidades.
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O Plan Integral de Turismo de Galicia (PITG) pretende situar a Galicia como un destino
diferencial e orientado a un modelo europeo de turismo sostible, mellorando a súa
competitividade a súa capacidade de innovación, e a súa capacidade de proxección.

▼

▲=Alta, = Media, ▼ = Baixa.
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A segunda liña estratéxica do PITG recolle accións especificas destinadas a desenvolver
produtos turísticos dirixidos a novos públicos, o que garda relación directa coas medidas
propostas na liña de actuación 4.1.1para desenvolver actividades diversificadas no ámbito
turístico ou apoio a empresas de servizos complementarios. Por outra banda, a liña de
actuación 5.1.1. fala de recuperar e poñer en valor os recursos locais patrimoniais (centros de
interpretación, infraestruturas de información...).
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A terceira liña estratéxica do PITG ten unha complementariedade media co obxectivo 4 da
estratexia que na súa liña 4.1.1. contempla medidas destinadas á promoción do turismo de
natureza. Os proxectos de acondicionamento do medio aparecen na liña de actuación 5.1.1,
en tanto que na liña 9.2.1. se recollen medidas destinadas a recuperar espazos ecolóxicos de
elevado valor cultural, mentres que a liña 9.1.1. comtempla actuacións dirixidas a mellorar a
concienciación e sensibilización desde a perspectiva do desenvolvemento sostible.
A complementariedade coa liña estratéxica 4 do PITG é baixa. A principal relación se establece
coa liña de actuación 5.1.1. onde se recolle medidas que empregan as novas tecnoloxías para
difundir e divulgar recursos patrimoniais do territorio.
A maior adaptación da oferta aos requirimentos da demanda contemplada nas medidas das
liñas de actuación 4.1.1. e 4.1.2. teñen relación coas accións contempladas na liña estratéxica
5 do PITG.
O desenvolvemento de accións que animen o traballo en rede para emprender proxectos
multisectoriais recollido na liña de actuación 8.1.1. garda certa relación coas medidas
recollidas na liña estratéxica 6 do PITG.

Complementariedade coas Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo de Ría de
Pontevedra e Ría de Vigo-A Guarda.
As Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo dos Grupos Ría de Pontevedra e Ría de
Vigo-A Guarda son instrumentos amparados polo Fonde Europeo Marítimo de Pesca que
pretenden desenvolver e diversificar o sector pesqueiro nas súas respectivas zonas marítimas.
As estratexias do GALP inciden no sector pesqueiro, mentres que a do GDR PontevedraMorrazo incide sobre todo no sector agrogandeiro e forestal pero en ambos casos téntase
mellorar as condicións de vida da poboación e tentan diversificar as súas actividades cara ao
sector turístico polo que existe un grao de complementariedade notable entre ambas
estratexias.
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Ademais, nas estratexias dos GALP pártese da base de preservar os recursos patrimoniais de
carácter natural e cultural e empregalos para proxectar unha imaxe de territorio sustentable,
ao igual que sucede na estratexia do GDR. Por outra banda, as dúas estratexias contemplan
medidas relacionadas coa cooperación dos axentes no territorio, un aspecto que se recolle
tamén no obxectivo estratéxico 8 da estratexia.

Obxectivos da estratexia
Obxectivos da EDLP do GALP Ría de Pontevedra

1

2

3

4

5

▲



6

7

8

9

2. Apoiar á diversificación dentro ou fóra da pesca
comercial
3.
Impulsar
e
medioambiental

aproveitar

o

patrimonio



4. Protexer e poñer en valor o patrimonio cultural



▲





5. Fomentar a cooperación e a capacidade dos
axentes do territorio

▲

▲=Alta, = Media, ▼ = Baixa.

Obxectivos da estratexia
Obxectivos da EDLP do GALP Ría de Vigo-A Guarda

1

2

3

4

5

▲



6

7

8

9

1. Mellora da competitividade do sector pesqueiro
2. Creación de emprego e oportunidades económicas
a través da diversificación
3. Fomento do aproveitamento sostible do
patrimonio medioambiental das zonas pesqueiras
4. Fomento do benestar social e do patrimonio
cultural das zonas pesqueiras





▲
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1. Aumentar o valor, creación de emprego en todas
as fases da cadeo de subministro da pesca e da
acuicultura.

5. Reforzo das comunidades no desenvolvemento
local e da gobernanza
6. Fomento da cooperación

▲

▲=Alta, = Media, ▼ = Baixa.

A estratexia do GDR nas medidas contempladas nas liñas de actuación 4.1.1. e 4.1.2. dirixidas
a mellorar o tecido empresarial turístico garda unha relación directa coas medidas
establecidas no obxectivo estratéxico 2 de ambas estratexias dos GALP. Por outra banda, as
accións relacionadas coas melloras nas infraestruturas e instrumentos de divulgación dos
recursos turísticos da liña de actuación 5.1.1. da estratexia garda unha relación media coas
medidas plantexadas por ambas estratexias no seu obxectivo 2.
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O GALP Ría de Pontevedra no seu obxectivo estratéxico 3 fala de impulsar e aproveitar o
patrimonio medioambiental do territorio o cal garda unha relación clara coas medidas da liña
de actuación 9.2.1. e 9.2.2 sobre recuperación e posta en valor do patrimonio natural e coa
9.1.1. de mellorar a concienciación social en materia medioambiental.Ademais a estratexia do
GDR recolle medidas destinadas a por en valor recursos culturais do territorio na súa liña
5.1.1. o cal tamén garda relación coas medidas propostas polos GALP. Tamén fala de incidir no
sector para mellorar a eficiencia enerxética ao igual que se recolle algunha medida na
estratexia do GDR na súa liña 2.1.1. As medidas recollida con anterioridade tamén se ven
reflectidas no obxectivo estratéxico 3 da estratexia do GALP Ría de Vigo-A Guarda.
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Algunha das actuacións das liñas 5.1.1. e nas 9.2.1 e 9.2.2. relativas a posta en valor do
patrimonio cultural e a súa conservación teñen unha relación directa con medidas
contempladas no obxectivo estratéxico 4 de ambas estratexias dos GALP.
A estratexia do GDR fala de actuacións destinadas a desenvolver accións destinadas ao
traballo en rede e colaborativo así como impulsar a cooperación multisectorial o cal ten unha
notable relación coas medidas que propón o GALP Ría de Pontevedra no seu obxectivo
estratéxico 5, e o GALP Ría de Vigo-A Guarda no obxectivo 6.

3.5.5. Análise de pertinencia
Unha maneira de analizar a pertinencia e coherencia da estratexia é contrastar as medidas
propostas en relación ás necesidades explicitadas no diagnóstico para ver a súa
correspondencia.
Os elementos do DAFO que se van a recoller teñen que ver coas debilidades debido a que son
os factores internos sobre os que o GDR pode ter incidencia,mentres que as ameazas son
factores externos que non poden ter unha resposta axeitada por parte da estratexia.As
debilidades son as seguintes:
CONTEXTO SOCIAL
D1. O conxunto do GDR 15 atópase nunha transición demográfica cara unha sociedade envellecida. Os
concellos do interior están nunha fase moi avanzada dese proceso, cun acusado despoboamento e
envellecemento: perda de poboación do 9,4% entre 2005 e 2015 e índice de envellecemento de 209,1
persoas maiores de 64 anos por cada 100 menores de 20. Os concellos da costa están nunha etapa máis
incipiente, pero o seu dinamismo poboacional foi baixando, ata chegar a saldos negativos nos últimos anos.
D2. Baixo peso da actividade agraria e evolución constante cara unha maior perda en todos os concellos. A
desvalorización social do sector primario e o desánimo inducido polas baixas expectativas de renda e
emprego, contribúen ao abandono das parcelas agrícolas e forestais.
D3. Desarraigo social e “hábitos urbanos” que provocan a perda da actividade comunitaria entre os veciños e
o abandono dos usos propios do medio rural.
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D4. Falta de ordenación territorial integral. A coexistencia das funcións de produción tradicionais do rural,
xunto ás novas funcións como espazo de lecer, turístico, residencial, de servizos ambientais,etc., fan
imprescindible políticas de ordenación dos usos do solo para evitar conflitos e favorecer sinerxías.
D5. Baixa integración da xente moza nos colectivos e asociacións rurais.
D6. Dificultade de acceso ás tecnoloxías da información e comunicación (TIC) no rural.

D7. Deficiencias en equipamentos e servizos básicos e de ocio no rural.
D8. Insuficiente colaboración coas comunidades de montes na dotación de servizos básicos e infraestruturas.
D9. Malas comunicacións e deficiente transporte público.
D10. Oferta turística pouco diversificada e con poucos elementos diferenciais con respecto a outros
territorios.
CONTEXTO AMBIENTAL
D11. Insuficiente educación e sensibilización ambiental dende as novas xeracións.
D12. Escaso recoñecemento dos recursos patrimoniais existentes, incluso daqueles que contan con
protección.
D13. Falta de rigorosidade no emprego de produtos fitosanitarios, pesticidas, etc.

D15. Insuficientes estudos estratéxicos adaptados ao territorio, o que limita as súas posibilidades de
aproveitamento.
D16. Degradación da paisaxe cun urbanismo desordenado e difuso. Impacto negativo de determinadas
infraestruturas enerxéticas e de comunicacións. Feísmo.
D17. Perda dos valores ambientais asociados ao medio rural. Deterioro e falta de limpeza dos espazos e
recursos naturais. Desprotección e desatención dos elementos patrimoniais protexidos.
D18. Desconexión social (falta de apego ou vínculo emocional) cara o monte e os múltiples recursos naturais
e paisaxísticos.
D19. Insuficiente desenvolvemento da protección e xestión integral dos montes.
CONTEXTO ECONÓMICO
D20. Falta de relevo xeracional, cunha poboación envellecida e lastrada pola emigración.
D21. Notable incremento das persoas en risco de pobreza, alcanzando valores do 17 ao 20% da poboación do
GDR 15.
D22. Desaproveitamento e infrautilización dos espazos e recursos agroforestais. Datos catastrais das persoas
propietarias desactualizados que dificulta o contacto e posible aproveitamento.
D23. Minifundio das terras agrogandeiras. A reducida superficie e alta fragmentación parcelaria dificulta a
viabilidade económica das explotacións.
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D14. Escasa dotación de profesionais adicados á protección medioambiental dende as administracións.

D24. Falta dun plan para a industria artesanal que posibilite a obtención de produtos de alta calidade e a súa
comercialización.
D25. Pouca rendibilidade das actividades agrarias. Baixo valor engadido da produción primaria e escasa
transformación.
D26. Excesivo individualismo. Perda da cooperación entre a veciñanza, (uso compartido de maquinaria etc).
D27. Baixo perfil do agricultor como empresario e escasa innovación. Baixa formación agropecuaria e
forestal. Perda dos coñecementos tradicionais do cultivo da terra. Baixa profesionalización e coñecementos
aplicados.
D28. Falta de colaboración entre centros tecnolóxicos, Universidade e sector primario. Desconexión entre a
investigación académica e a realidade do medio rural. Dificultade para a transferencia de coñecementos
aplicados ao territorio.
D29. Falta de escolas agrarias e servizos de extensión agraria e forestal eficaces.
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DEBILIDADES

OBXECTIVOS ESTRATEXIA
1

2

3

4

5

D1

7

9

2

D2

4

1

D3

1

1

1

3

D4

1

1

1

3

1

1

2

5

D6

1

1

D7

2

2

D8

1

1

D9

2

D10

2

2

D11

2

1

D12

1

D13

1

2
1

1

D16

1
1

1

D18

1

D19

1
1

1

1
1

3

1

1

4

1

2
1

1

3
2

D22

1

D23

1

D24

1

D25

2

D26

2

1

1

1

2
2
1

1

Debilidades
cubertas

15

2

1

D28
1

3
1

1

D29

1

1

D21

D27

2

1

D15

D17

1

1

D14

D20
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8

2

D5
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6

LIÑAS
ACTUACION

11

4

2

3

9

2

2
1

1

1

2

9

5

O conxunto de debilidades contempladas no DAFO teñen resposta desde as diferentes liñas
de actuación contempladas no plan de acción.

As debilidades de carácter social (1 a 10) teñen unha importante resposta a través das liñas de
actuación contempladas no obxectivo 6, sobre todo no que respecta á creación, mellora e
ampliación de servizos, e a que facilita a optimización de equipamentos no territorio. Tamén
ten relevancia o obxectivo 1, que recolle medidas dirixidas a poñer en valor o mundo agrario a
través das liñas de apoio á comercialización dos produtos locais, e a o apoio a actividades
agrarias complementarias.
En relación ás debilidades referidas ao ambito patrimonial (11a19) son cubertas
principalmente polas medidas comprendidas dentro do obxectivo estratéxico 9, que promove
a sensibilización, conservación, recuperación e valorización do patrimonio natural e cultural. A
posta en valor de elementos patrimoniais como recursos turísticos do obxectivo 5 tamén da
resposta a algunha das debilidades propostas no DAFO, así como o obxectivo 2 cubre parte
das debilidades referidas ao coidado do monte e a planificación dos espazos rurais, así como
da mellora da eficiencia enerxética nas explotacións agrarias.
As debilidadades de carácter económico (da 20 a 29) son respostadas principalmente polo
obxectivo 1, e en menor medida, polo 2 e 8. O obxectivo 1 comprende medidas que apoian a
modernización dos procesos de transformación e comercialización o que aumenta o valor
engadido das producións agrarias, ademais apoia o xurdimento e consolidación de novos
produtos que xeran novas oportunidades para o sector, así como sigue a apostar polo apoio
aos investimentos de actividades agrarias complementarias a outra actividade principal ou
apoia a agricultura e gandería extensiva e/ou ecolóxica. No obxectivo 8 recóllense medidas
destinadas a mellorar a colaboración e relación entre entidades, centros de investigación e
sectores que operan no mundo rural e que poden revertir parte dos aspectos citados nas
debilidades. Por último, o impulso dun modelo de xestión integral, sustentable e
multifuncional do monte proposto como finalidade no obxectivo estratéxico 2 da resposta, en
certa medida, a algunhas das debilidades detectadas no ámbito económico.
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Os obxectivos estratéxicos 1 e 2 referidos á promoción de actividades agrícolas
complementarias e a valorización, transformación e comercialización de produtos agrarios, e
a mellora da eficiencia enerxética das explotacións agrarias e explotación sustentable dos
montes son os que recollen respostas a un maior número de debilidades. A continuación se
sitúan os obxectivos referidos a promoción do benestar soclal e mellora da calidade de vida
(obxectivo 6) e o de fomento da cooperación e innovación (obxectivo 8).
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3.6. Plan de formación
O Plan de formación pretende afrontar ás principais necesidades detectadas en relación ás
potencialidades que ten o sector primario, como eixe vertebrador da economía local.
Considérase que estas actividades poden reforzar o entramado social e económico da zona,
contribuíndo de xeito transversal a creación do emprego, a redución da pegada de carbono, a
preservación da biodiversidade, e outros elementos que garanten a sostibilidade do territorio.
O Plan de Formación estrutúrase en dous programas formativos, vinculados con diferentes
actividades ligadas ao sector primario: agroforestal e viticultura. Dado o alto grao de relación
entre as mesmas, realizouse un diagnóstico agrupado. Os dous programas son:
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Programa de “xestión agroforestal sustentable”. Este programa céntrase en
diferentes actividades relacionadas con actividades agrarias, gandeiras e o reforzo do
aproveitamento multifuncional do monte.
Programa de “Profesionalización e desenvolvemento da viticultura na IXP Ribeiras do
Morrazo”. Esta iniciativa pretende reforzar o papel da viticultura como actividade
xeradora de dinamismo económico para o territorio, mellorando a actividade e
aproveitamento das terras e fomentando o seu papel como elemento dinamizador do
turismo.

Diagnóstico do territorio: DAFO
Debilidades
1. Desvalorización social do sector primario e o desánimo inducido polas baixas expectativas
de renda e emprego, que contribúen a reducir o peso da actividade agraria e o abandono
das parcelas agrícolas e forestais.
2. Perda da cultura do traballo comunitario e falta de recoñecemento social e apego cara o
campo e o monte e oconxunto dos recursos naturais e paisaxísticos.
3. Nivel de profesionalización, formación e coñecementos deficitarios no que respecta ás
potencialidades de aproveitamento do territorio: prácticas na agricultura e gandería,
xestión sostible forestal, viticultura,… sobre todo no que respecta a coñecementos
tradicionais do cultivo e xestión integral terra (cadea agro-gando-monte).
4. Falta de rigorosidade no emprego de produtos fitosanitarios, pesticidas, etc.
5. Falta de conexión entre a labor científica e de investigación, coa aplicación de técnicas
nas actividades agropecuarias (transferencia de coñecemento deficitaria).
6. Perda dos valores ambientais asociados ao medio rural. Deterioro e falta de limpeza dos
espazos e recursos naturais. Desprotección e desatención dos elementos patrimoniais
protexidos.
7. Pouca rendibilidade das actividades agrarias: baixo valor engadido da produción primaria,
escasa transformación e infrautilización de espazos e recursos agroforestais en xeral.

1. Falta de servizos de apoio á promoción de iniciativas de desenvolvemento de
actividades agrarias (perda do concepto de extensionismo).
2. Ausencia de colaboración e traballo en rede entre o sector produtor e organismos ou
entidades de investigación.
3. Perda de actividade sociocomunitaria propia do rural entre os veciños e veciñas pola
presenza de hábitos e modos de vida que son máis de zonas urbanas.
4. Proceso de perda da biodiversidade: “eucaliptización do rural”, perda das variedades
autóctonas.
5. Impacto dos incendios forestais. Desertización e erosión do solo.
6. Altas taxas de desemprego, sobre todo xuvenil e da muller, así como das persoas
maiores de 44 anos. A falta de oportunidades de emprego provoca a emigración da
mocidade.
7. Proceso de globalización: crise xeneralizada do sector agrogandeiro con baixo nivel e
inestabilidade dos ingresos e limitada capacidade de venda nos mercados.
Fortalezas
1. Diversidade xeográfica, con boas condicións climáticas e edafolóxicas. Oportunidade
para elaborar produtos de calidade diferenciada, saudables e sostibles
ambientalmente.
2. Potencialidade de desenvolvemento da viticultura como actividade que ten un
recoñecemento social en auxe.
3. Tramitación avanzada do proceso de recoñecemento da Indicación
XeográficaProtexida “Ribeiras do Morrazo”.
4. Potencialidade de desenvolvemento no ámbito forestal, tendo ás CMVMC como
dinamizadoras das comunidades rurais.
Oportunidades
1. Posibilidade de impulso de programas de formación e dinamización do sector, a
través do programa Leader.
2. Gran potencial para iniciativas innovadoras con vínculos transversais en torno ao
sector primario, cultura, turismo e medio ambiente.
3. Nichos de emprego no rural ligados aos servizos agrarios, ambientais e culturais, ao
eco-turismo, etc.
4. Existencia dun alto potencial para promover iniciativas vinculadas ao
desenvolvemento do sector da agricultura e gandería ecolóxicas, viticultura e xestión
forestal sostible.
5. Incardinación da zona nun eixe de vertebración do turismo, como potencial para
reforzar actividades complementarias das produtivas (enoturismo, turismo de
natureza, etc.).
6. Tecido social amplo ligado ao desenvolvemento da actividade vitícola e vinícola
(adegas, furanchos, etc.).
7. Existe unha maior formación e interese polo emprendemento como saída laboral e
de activación da economía.
8. Aumento do interese xeral, a conciencia e a preocupación por aspectos ambientais.
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Ameazas
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Programa I. “Xestión agroforestal sustentable”
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Introdución
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Considérase que o aproveitamento económico de actividades ligadas ao sector primario é un
nicho de emprego e de dinamismo económico, que debe ser aproveitado para reforzar, sobre
todo, a sostibilidade social e ambiental, non só a nivel local. O alto potencial e aptitude das
condicións do solo e do clima na zona, fan esta idónea para reforzar inciciativas que
aproveiten o campo e o monte. Destexeito, contribúese, por unha banda, a frear o abandono
das terras agrarias, e por outra, a procurar un sistema de xestión forestal sostible e non
limitante, que vai máis aló do simple monocultivo forestal. A repercusión que ten o sector
forestal na zona é moi importante, pero convén promover iniciativas que reforcen un
aproveitamento multifuncional do monte, ordenado, e que se vincule en maior parte cos
aproveitamentos gandeiros, e como non, tamén agrícolas.
Esta actividade pode contribuír a acadar os obxectivos do Programa, reforzando aspectos
ambientais, pero tamén reforzando a cohesión social e económica do territorio en torno a un
aproveitamento máis respectuoso, que está a demandar a actual sociedade. Tamén poderá
reforzar a creación de emprego neste tipo de actividades, contribuíndo indirectamente a frear
o abandono da terra e a promover un maior dinamismo social nas comunidades rurais.

Xustificación
Na actualidade estase a demandar pola sociedade unha agricultura, gandería e explotación
forestal, que sexa sustentable, respetuosas co Medio, que non comprometan os recursos e a
calidade de vida das xeneracións futuras. Isto implica que temos que avanzar na busca do
equilibrio entre a actividade humana e o medio natural. O proxecto centrase en reforzar e
mellorar as prácticas sostibles dos sectores agrogandeiro e forestal.
O importante crecemento que está experimentando a agricultura e gandería ecolóxica, fai
que esta sexa un nicho importante de xeración de emprego, sobre todo para a poboación
máis moza que decida emprender no rural. A superficie inscrita en Galicia no ano 2015, baixo
a denominación de agricultura ecolóxica, foi de máis de 20.300 hectáreas, o que implicou que
o crecemento supuxo un incremento do 33%, en relación ao ano anterior. Este crecemento
ven derivado, en parte, da crecente demanda do mercado por unha serie de produtos que son
saudables e ao mesmo tempo, respectuosos co medio ambiente. O consumo de produtos que
se comprometen a reducir, ou cando menos a informar, sobre a redución da pegada de
carbono, tamén vai en aumento. Por outra banda, no que respecta aos aproveitamentos
forestais, tamén se está apreciando unha tendencia en auxe de aumento do número de
hectáreas de montes certificados, baixo diferentes distintivos que reforzan a responsabilidade
social e ambiental. Estímase en torno ás 200.000 hectáreas de superficie forestal certificada.
Isto implica que estas actividades teñen un gran potencial para xerar emprego, para o cal
cómpre reforzar e incrementar a profesionalización e capacitación da poboación activa nos
ámbitos referidos, contribuíndo deste xeito a mellorar as prácticas de traballo e impulsar os
aproveitamentos sostibles. Ademais, contribuirá a unha maior concienciación da
potencialidade destas actividades para o emprendemento de iniciativas empresariais.

Obxectivos
Implementaríase unha metodoloxía de traballo definida como: “formación-acción”, co
obxectivo de reforzar a vinculación entre a propia a actividade formativa para favorecer a
conexión coa xeración de emprego.
Os principais obxectivos do programa formativo centraríanse en:




Reforzar o papel das actividades agrarias, gandeiras e forestais, como eixe para a
dinamización social e económica do territorio, isto é, a activación do capital social:
implicar a iniciativas que xa están en marcha, procurar novos aproveitamentos, ou
aproveitamentos alternativos aos actuais, etc
Xeración dun consenso estratéxico entre os axentes sectoriais que respalde o
crecemento ordenado destes sectores, apoiándose en experiencias ou casos de éxito.
Introducir criterios técnicos e aprendizaxes no conxunto de actividades que leven
implícita esa xestión agroforestal sustentable.

Propostas de contidos
1. Innovación e responsabilidade social nas prácticas agrogandeiras e forestais.
Abordaríanse contidos relacionados coa importancia de introducir prácticas de
responsabilidade social nas actividades, pero tamén coa importancia da innovación para a
produción de: superalimentos, alimentos saudables, etc. Tamén se informaría sobre os
condicionantes e o que implica a certificación de alimentos e producións agrogandeiras e
forestais. Poderíanse abordar contidos relacionados con proceso de certificación forestal
e cadea de custodia, proxectos de I+D para o monte, aproveitamentos enerxéticos,
estratexia e proxectos de RSC, entre outros.
2. Agricultura e gandería ecolóxica. Esta proposta tentará reforzar e ampliar o
coñecemento sobre estas actividades, como iniciativas que teñen un alto potencial para a
creación de emprego. Abordaranse contidos relacionados coa produción ecolóxica, tendo
como referencia, experiencias que están en funcionamento. Pretenderíase que o
programa fose de carácter teórico-práctico, abordando contidos relacionados coas
técnicas de produción, abonado, loita contra pragas e enfermidades, mercado dos
produtos, inspección, certificación e acreditación, entre outros. Poderíanse determinar
unha serie de actividades relacionadas con producións de interese para a zona: produtos
de horta, froita, gandería, aproveitamentos de froitos silvestres, etc. Realizaríase unha
visita a unha explotación en funcionamento, co obxectivo de fomentar o coñecemento
práctico.
3. Aproveitamento multifuncional do monte. Esta proposta de formación tentaría reforzar
e concienciar sobre as posibilidades do monte para ter un aproveitamento que vai máis
ala do madeirable, e sobre todo, do monocultivo forestal. Abordaríanse prácticas de
silvopastoreo, produción de alimentos e froitos silvestres (castañas, cogumelos, froitos
silvestres, etc.), apicultura, etc. Este programa tería unha conexión moi importante co
amplo tecido de comunidades de montes existente no territorio.
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ACCIÓNS A DESENVOLVER

PROGRAMACIÓN
TEMPORAL

HORAS
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2017
Innovación e responsabilidade social nas prácticas
agrogandeiras e forestais

30

███

Agricultura e ganderíaecolóxica

60

███

Aproveitamento multifuncional do monte

30

███

2019

2020

███

███

Persoal formador
Para a impartición deste programa formativo teranse en contaunha serie de requisitos á hora
de seleccionar aopersoal formador.





O persoal terá que dispor de titulación de grao universitario ou formación profesional e
experiencia contrastada, na impartición de acción formativas.
O persoal formador terácoñecementos na dinamización de procesos sociais, valorándose
a experiencia na posta en marcha de procesos similares. Terátamén experiencia en
planificación estratéxica orientada a procesos de desenvolvemento local e rural, de
carácter participativo.
Contarase con profesionais con solvencia na área de viticultura, con coñecementos na
posta en marcha de proxectos similares, ligados a este ámbito.

Alumnado ou colectivos destinatarios
O programa formativo estaría dirixido de maneira central a:
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2018

Potenciais emprendedores no ámbito da agricultura ecolóxica.
Potenciais emprendedores en actividades e/ou prestación de servizos relacionados cos
ámbitos agrogandeiros e forestais.
Titulares de explotacións agrogandeiras, comunidades de montes, agrupacións e
propietarios forestais.
Á poboación activa en xeral, interesada na capacitación e cualificación específica para
mellorar a súa empregabilidade .

Sistema de avaliación

ACCIÓN FORMATIVA

VALORACIÓN

DEFINICIÓN DA VALORACIÓN

Innovación e
responsabilidade social nas
prácticas agrogandeiras e
forestais

Participación e
cuestionario aberto

Participación presenzal

Agricultura e
ganderíaecolóxica

Plan de explotación

Valorarase
a
entrega
duntraballoconxunto sobre a
posta en marcha dunha iniciativa
de agiculturaecolóxica

Aproveitamento
multifuncional do monte

Participación e
cuestionario aberto

Participación presenzal

Custos estimados
O orzamento estimado deste programa, ascendería a 24.000€, impostos indirectos non
incluídos.
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Dependendo do tipo de acción a desenvolver o sistema de avaliación será diferente,
valorando de maneiraobxectiva os coñecementos adquiridos. No seguinte recadro móstrase o
sistema de avaliación en función das acción formativas propostas.
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Programa II. “Profesionalización e desenvolvemento da viticultura na IXP Ribeiras do
Morrazo”
Introdución

Estratexia de desenvolvemento local participativo

O sector da viticultura é estratéxico para a dinamización de actividades vinculadas ao sector
primario. A súa repercusión social é importante nas comarcas de Pontevedra e o Morrazo, e o
seu potencial como elemento para a dinamización económica da zona queda de manifesto na
recentesolicitude de amparo dunha figura como a IXP Ribeiras do Morrazo.
Esta actividade pode contribuír a acadar os obxectivos do Programa, no sentido que axudará
dinamización da actividade económica ligada ao medio rural, mediante a creación duntecido
de empresas de ámbito local que potenciarán os recursos endóxenos do territorio.
Taménpoderácontribuír á xeración de postos de traballo, ao tempo que se axuda a frear o
abandono da terra e a mellorar de maneira significativa o entramado paisaxístico e ambiental.
Por último, indicar que esta actividade ten un impacto directo nas actividades turísticas no
territorio, e na súa dinamización social e da cultura tradicional.

Xustificación
A creación dunha Indicación Xeográfica Protexida (IXP) de viños para a contorna das rías de
Vigo e Pontevedra responde a unha vella demanda dos viticultores da zona, que logo de varias
tentativas frustradas de integración dentro da DO Rías Baixas, optaron por reivindicar unha
nova IXP para o seu territorio.
A Federación de Furancheiros, Loureiros e Viticultores de Pontevedra, á cal se suman máis de
200 explotacións vitivinícolas asociadas, impulsou no ano 2013 a creación dunha entidade
promotora para a creación dunha IXP que agrupara aos concellos da zona de PontevedraMorrazo (Cangas, Bueu, Marín, Moaña, Vilaboa, Redondela, Pontevedra e Poio). Esta
promotora contou co apoio inicial do GDR Pontevedra-Morrazo, para a elaboración dun
estudo sobre a viticultura nas Terras do Morrazo de cara á futura creación da citada figura de
protección dos viños da zona.
Recentemente, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, da
Consellería do Medio Rural, dáconta da solicitude de rexistro da indicación
xeográficaprotexida(IXP) Ribeiras do Morrazo, na resolución de 21 de abril de 2016, publicada
no DOG num. 82, de 29 de abril de 2016. Esta solicitude parte desademanda, en
representación dos intereses de diferentes asociación sectoriais, viticultores e adegueiros,
que comprende aszonas de aptitude vitícola dos citados concellos, de acordo co establecido
no artigo 94 do Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17
de decembro de 2013 polo que se crea a organización de mercados dos produtos agrarios.
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Estesfeitos danconta do interese existente nesta zona en relación ánecesidade de dinamizar e
profesionalizar o sector da viticultura, como alternativa de emprendemento e de xeración de
emprego na zona.
Para isto é necesario realizar un programa formativo que teña unha dobre finalidade:




Dinamizar socialmente ao sectorvitivinícola para reforzalo e empoderalocomo alternativa
emerxente de emprego e/ou emprendemento.
Capacitar e cualificar a emprendedores e poboación activa en xeral, para afrontar os
requirimentos técnicos, económicos e sociais que vai a supoñer a posta en marchada IXP,
e o desenvolvemento da actividade.

Obxectivos

Para dar cumprimento aos obxectivos do programa implementaríase unha metodoloxía
de traballo definida como: “formación-acción”. Esta metodoloxía reforza o potencial da
propia formación como elemento para dinamizar e poñer en marcha procesos sociais, isto
é, “para actuar socialmente”.







Reforzar a participación do sector e activación do capital social (axentes locais
privados e públicos e entidades sociais): implicación dos axentes no proxecto,
elaboración dunha reflexión diagnóstica conxunta, e definición concertada de
horizontes estratéxicos cara a un mellor desenvolvemento do sector; abordando
unha análise conxunta das oportunidades presentes.
Xeracióndun consenso estratéxico entre os axentessectoriais que respalde o crecemento
ordenado do sector vitivitícola, a xestión do sector e fomente dinámicas de potenciación
e sucesión nasexplotacións, así como de creación de novas oportunidades para
oemprego.
Introducir criterios técnicos e aprendizaxes que implican a entrada no marco regulador
da IXP, abordando a formación en aspectos de índole técnica, experimental, ou de
recoñecemento das potencialidades para a comercialización da produción, a diferentes
escalas.

Proposta de contidos

1. Estrutura e organización da IXP Ribeiras do Morrazo. Abordará unha proposta para
organizar e reforzar o traballo en grupo dos axentes económicos asociados ás cadeas
de valor que artellan a producción vitivinícola, así como aos axentes sociais e
institucionais (locais, comarcais e autonómicos) que vertebran o territorio. Esta
acción formativa reforzará a dinámica de traballo en grupo, mediante a aplicación de
metodoloxías participativas, paraaflorar as sinerxías de crear estruturas
colaborativasque proporcionen economías de escala,faciliten a organización e
xestión,etc.
2. Planeamento estratéxico para o desenvolvemento da IXP. Tentarase fornecer ao
sector cun modelo de traballo que lles permita realizar unha autodiagnose da súa
situación actual, co obxectivo de definir as súas prioridades estratéxicas, baseándose
nun modelo formativo participativo. Deste xeito irase conformando un grupo
dinamizador que coordinará a posta en marcha do proxecto, definindo os seus
obxectivos estratéxicos e medidas de acción a desenvolver.Traballarase a dimensión
económica e produtiva dende o punto de vista vitícola, pero tamén as
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Os principais obxectivos do programa formativo centraríanse en:
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potencialidades para a xeración de actividades vinculadas ao enoturismo, o
participación en redes temáticas, vinculadas ao mundo do viño e da viña.
3. Modelos de referencia para a consolidación da IXP. Apoiándose nunha experiencia
real, analizarase o impacto desta figura noutros territorios e tamén ver como se puxo
en marcha e o que implicou a mesma. Realizaríanse (2) visitas de estudo vinculadas a
esta acción.
4. Programa de emprendemento cooperativo. Esta formación tería como obxectivo o
de reforzar a creación dunhaentidade que agrupara os intereses das persoas e
entidades vinculadas ao sector coobxectivo de reforzar a vertente social, produtiva e
comercial desta iniciativa de desenvolvemento do sector vitivinícola. Incluiría a visita
(2) a cooperativas do sector que están en funcionamento.
5. Capacitación e profesionalización no ámbito da viticultura e vinicultura. Poderanse
realizar microaccións formativas (oscilarían entre as 3 e 10 horas cada acción),
destinadas a reforzar aspectos de carácter técnico, mediante unha formación que
manteñaunha componente teórico-práctica, con traballos en campo. Algúns dos
contidos concretos que se poderían abordar serían:
 Coñecemento das castes autóctonas.
 Fertilización e manexo do solo.
 Poda e sistemas de formación.
 A defensa vexetal e o control de doenzas e pragas.
 Vendima e control de madurez.
 Obtención do carné de manipulación de produtos fitosanitarios.
 Elaboración de viños amparados na IXP.
 Creación de novas empresas vitivinícolas. Furancho- adega-Cooperativa
 Organización dos mercados do viño.
 Diferenciación e posicionamento das Marcas. Análise organoléptico- Cata de viños
 Enoturismo.

ACCIÓNS A DESENVOLVER

PROGRAMACIÓN
TEMPORAL

HORAS
2017
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2018

2019

Estrutura e organización da IXP Ribeiras do Morrazo

30

███

Planeamento estratéxico para o desenvolvemento
da IXP

30

███

Modelos de referencia para a consolidación da IXP

30

███

Programa de emprendemento cooperativo

30

███

███

Capacitación e profesionalización no ámbito da
viticultura e vinicultura

90

███

███

███

███

2020

Persoal formador

Para a impartición deste programa formativo teranse en contaunha serie de requisitos á
hora de seleccionar aopersoal formador.





O persoalterá que dispor de titulación de grao universitario ou formación profesional
e experiencia contrastada, na impartición de acción formativas.
O persoal formador terácoñecementos na dinamización de procesos sociais,
valorándose a experiencia na posta en marcha de procesos similares. Terátamén
experiencia en planificación estratéxica orientada a procesos de desenvolvemento
local e rural, de carácter participativo.
Contarase con profesionais con solvencia na área de viticultura, con coñecementos na
posta en marcha de proxectos similares, ligados a este ámbito.

Alumnado ou colectivos destinatarios

O programa formativo estaría dirixido de maneira central aosadegueiros e viticultores dos
concellos do GDR que comprenden a futura IXPe ápoboación activa en xeral, interesada
na posta en marcha de iniciativas relacionadas coa produción vitícola ou prestación de
servizos, e/ou na capacitación e cualificación para a súaempregabilidade.

Sistema de avaliación
Dependendo do tipo de acción a desenvolver o sistema de avaliación será diferente,
valorando de maneiraobxectiva os coñecementos adquiridos. No seguintecadro mostrase o
sistema de avaliación en función das acción formativas propostas.
ACCIÓN FORMATIVA

VALORACIÓN

DEFINICIÓN DA VALORACIÓN

Plan organizativo

Realizarase un plan organizativo
da IXP,partindo daanálise
diagnóstica das necesidades e
retos do sector para definir as
estruturas colaborativas
máisacaídas.

Planeamentoestratéxico para
o desenvolvemento da IXP

Plan estratéxico

Valorarase a entrega
duntraballoconxunto de
proposta de planificación para o
desenvolvemento da IXP

Modelos de referencia para a
consolidación da IXP

Participación e
cuestionario aberto

Participación presenzal

Programa de emprendemento

Participación e

Participación presenzal.

Estrutura e organización da
IXP Ribeiras do Morrazo

Estratexia de desenvolvemento local participativo



299

cooperativo

cuestionario aberto

Capacitación e
profesionalización no ámbito
da viticultura e vinicultura

Cuestionario individual

Cuestionario sobre contidos para
o emprendemento cooperativo.
Cuestionario de contidos en
función de cada acción formativa
realizada.

Custos estimados do programa

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Oorzamento estimado deste programa, incluídas as visitas de estudo, ascendería a
32.000€,impostos indirectos non incluídos.
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4. Plan de cooperación
O GDR Pontevedra-Morrazo participa activamente na Rede Galega de Grupos de
Desenvolvemento Rural , formando parte das redes estatais a través da mesma.
O traballo en Rede e de cooperación con outros territorios vai permitir ao Grupo:





Transferir e intercambiar coñecementos, experiencias e boas prácticas en torno aos
sectores ou ámbitos de actuación considerados clave ou estratéxicos do territorio.
Compartir recursos e/ou servizos cara unha mellor eficiencia e eficacia na utilización e
prestación dos mesmos.
Acadar unha maior dimensión territorial, sectorial, etc., naquelas estratexias ou
actuacións que se vexan favorecidas por economías de escala.
Impulsar e promover a cultura da cooperación.

O Plan de cooperación estrutúrase en torno a tres obxectivos, que se concretan nunha serie
de actuacións,que son as seguintes:




Obxectivo 1. Valorización e comercialización dos produtos agrarios e forestais, promoción
da agricultura ecolóxica e a viticultura.


Actuación 1.1.: Posta en valor e acceso ao mercado dos produtos e
producións locais a través de circuítos curtos e redes sociais.



Actuación 1.2.: Impulsar a viticultura da indicación xeográfica protexida
“Ribeiras do Morrazo”.



Actuación 1.3.: Aproveitamento, valorización e acceso ao mercado das leñas
tradicionais do monte.



Actuación 1.4.: Mellora da comercialización da madeira e outros produtos do
monte.

Obxectivo 2. Sensibilizar, preservar e valorizar o patrimonio cultural e natural
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Actuación 2.1.: Sensibilización, conservación, mantemento e posta en valor
das paisaxe culturais e naturais

Obxectivo 3. Mellora da competitividade e a responsabilidade social.


Actuación 3.1. Creación dunha Rede para o fomento da innovación social e o
emprendemento responsable.

En cada unha das actuacións reflíctense unha serie de proxectos concretos que poderían ser
impulsados, na correspondente convocatoria de programas de cooperación, durante todo o
período de vixencia do programa.
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OBXECTIVO 1. VALORIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DOS PRODUTOS AGRARIOS E
FORESTAIS, PROMOCIÓN DA AGRICULTURA ECOLÓXICA E A VITICULTURA

ACTUACIÓN 1.1: POSTA EN VALOR E ACCESO AO MERCADO DOS PRODUTOS E
PRODUCIÓNS LOCAIS A TRAVÉS DE CIRCUITOS CURTOS E REDES SOCIAIS.
1. ANTECEDENTES, XUSTIFICACIÓN E INTERESE

Estratexia de desenvolvemento local participativo

A novas tendencias de consumo, que conducen á busca progresiva de produtos saudables,
naturais e/ou vinculados a un territorio, abren novas oportunidades de mercado aosprodutos
das zonas rurais.
Os circuítos “curtos” de comercialización permiten ao produtor diminuír os intermediarios
para chegar ó consumidor, polo que se pode definir o circuíto “curto” como aquel no que o
produtor proporciona directamente o seu produto ao consumidor (venta directa).
Os circuítos curtos presentan oportunidades de crear valor engadido no territorio e de
reforzar a especificidade dos produtos. Debido ó estreito vínculo creado entre territorio,
cliente e produto, estas formas de venta reforzan o carácter non deslocalizable da produción
local.
2. OBXECTIVOS


Incrementar o valor percibido dos produtos agroalimentarios do territorio e incentivar o
emprego agrario, sentando as bases para futuras empresas transformadoras.



Fomentar novas técnicas e producións (control integrado, produción integrada,
agricultura ecolóxica) e mellorar o proceso de comercialización dos produtores individuais
a través da unificación e da busca de novas canles de venda.



Ter identificadas as fases de produción, mantendo un control sobre cada unha delas
garantindo a trazabilidade.



Identificar os produtos locais cun distintivo diferenciador, ofrecendo unha marca de
calidade ao consumidor con produtos coa máxima seguridade e garantías de orixe.



Establecer a loxística para o acceso a mercados de proximidade (circuítos curtos) e a súa
combinación con mercados exteriores.

3. COHERENCIA CO PROGRAMA PRESENTADO
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Existe unha diagnose compartida sobre as dificultades dos produtores agrarios para obter
suficiente rendibilidade cos seus produtos, ante o crecente poder de negociación das cadeas
de distribución e a liberalización dos mercados. Os circuítos curtos de comercialización
permitirán mellorar a relación calidade-prezo das producións locais, evitando as marxes
excesivas que soportan algúns produtos ecolóxicos, etc., no mercado, eliminando
intermediarios da cadea de comercialización e axustando os prezos aos custos reais de
produción. Deste xeito, tamén se facilita o contacto directo entre produtor e consumidor e se
potencia o desenvolvemento de economías locais.

4. REPERCUSIÓN SOBRE O MEDIO AMBIENTE E EMPREGO

De igual xeito, cando algúns alimentos chegan ao consumidor polas canles convencionais
poden triplicar o prezo que se lle paga ao produtor, ademais de xerar parte do problema
arriba indicado. Abaratar os prezos finais, á vez que pagamos de forma xusta ao produtor,
pasa necesariamente pola utilización dos circuítos curtos de comercialización. Estes poden ser
postos de venda directa en mercados, onde o propio agricultor vende aos consumidores ou
colectivos de consumidores, agrupados en asociacións ou cooperativas que adquiren os seus
produtos directamente dos produtores.
Esta mellora nos prezos permitirá facer un sector máis atractivo de cara a incorporar persoas
novas na actividade agraria. Estas canles permitirán tamén asegurar dalgún xeito a
comercialización das producións, reforzando a incorporación de novos activos.
5. PROXECTOS CONCRETOS
Título: “Valorización e acceso ao mercado de produtos ecolóxicos locais a través de circuítos
curtos e redes sociais”.
Descrición: Proxecto de cooperación que busca crear unha plataforma común para a
valorización e comercialización das producións ecolóxicas locais de cada un dos territorios e
da agroecoloxía en xeral, impulsando os circuítos curtos, de proximidade, Km.0, etc., através
de internet e as redes sociais.
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Ao longo da historia, o transporte de alimentos a longas distancias foi parello á mellora dos
procedementos de conservación: secado, afumado,salgado, frío, salmoira,... Pero a chegada
doutros procesos de conservación para produtos lácteos, derivados da froita, verduras, e
mesmo para alimentos precociñados trouxo consigo a era do envase e dos alimentos
"viaxeiros". Na actualidade, a xeración de montañas de lixo e o custo enerxético do transporte
supoñen un grave problema ambiental. A venda en mercados de proximidade debería incidir
positivamente na redución de envases, coa conseguinte mellora ambiental.

Proceso:
1. Identificación de axentes e produtos nos territorios potencialmente interesados en
participar. Creación dunha base de produtores ecolóxicos, asociada a unha plataforma
Web.
2. Realización de actividades de dinamización cara a captación de novos produtores
produtos.
3. Realización dun estudo de mercado para definir as canles dos produtos a comercializar.
4. Organización cos axentes implicados, da loxística e das canles de comercialización en
circuítos curtos, grupos de consumo, etc.
5. Configuración de plataforma web e redes sociais que desenvolva, anime e apoie todo o
proceso.
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Ámbito xeográfico: Ámbito territorial de Galicia.
Entidades potencialmente socias: Ámbito territorial dos Grupos de desenvolvemento rural de
Galicia.
Valor engadido da cooperación: Apoiar a cooperación interempresarial. Aforro de custes
promocionais. Economías de escala para vender maior gama de produtos chegando a un
maior número de consumidores.
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Resultados esperados:


Potenciar un modelo de comercialización de produtos agrarios a partir dunha estrutura
xerada polos propios produtores co apoio dos axentes dinamizadores de cada un dos
territorios participantes no proxecto.



Sentar as bases dunha rede de comercialización da produción agraria ecolóxica local ea
súa posta en valor a través dos criterios de sustentabilidade, calidade, trazabilidade,
responsabilidade social, etc.



Mellorar a marxe da rendibilidade das explotacións agrarias, gandeiras e de primeiros
transformadores artesáns que participen no proxecto en cada un dos territorios.



Establecer vínculos coa restauración e hostalería en xeral, así como o comercio de
proximidade, co obxecto de que estes poidan ofrecer a súa vez aos seus clientes
auténticos produtos locais.



Crear un sistema de xestión de información para a valorización, promoción e
comercialización de produtos ecolóxicos locais utilizando as redes sociais.

Orzamento total: 117.000€.

ACTUACIÓN 1.2.: IMPULSAR A VITICULTURA DA INDICACIÓN XEOGRÁFICA PROTEXIDA
“RIBEIRAS DO MORRAZO”
1. ANTECEDENTES, XUSTIFICACIÓN E INTERESE
A DOP e as IXP no sector vitivinícola establecéronse a través do Regulamento (CE)479/2008 da
organización do mercado vitícola. Posteriormente, publicouseo seu regulamento de aplicación
(Regulamento (CE) 607/2009 da Comisión) no que atinxe ás DOP e IXP, a termos tradicionais,
ao etiquetado e á presentación de determinados produtos vitivinícolas. Aínda que o
regulamento de aplicación segue vixente, na actualidade, a regulación do sector dos viños se
integra no Regulamento (CE) 1234/2007, que establece a Organización Común de Mercado
(OCM), única para todo o sector agrícola da UE (eliminado na actualidade polo Regulamento
(CE) 1308/2013).

304

Con esta nova regulación comunitaria crearanse dúas categorías de viño de calidade ligadas ao
territorio para todo o espazo da UE: as DOP (antigos Viños de Calidade Producidos nunha
Rexión Determinada) e as IXP (os antigos viños de mesa con indicación xeográfica ou viños da
terra).
Segundo os datos publicados pola Comisión Europea,das 1.293 DOP vinícolas existentes na UE,
100 corresponden a denominacións españolas. Italia, con 476 denominacións e Francia con

376, representan o 66% do total das Denominacións de Orixe Protexidas. Por outra parte, das
459 IXP vinícolas comunitarias, 44 son Indicacións Xeográficas españolas.
No ano 2000 xorde a IXP dos viños da Terra de Betanzos, no ano 2006 a IXP Barbanza-Iria, e
no ano 2009 a IXP Val do Viño-Ourense. Recentemente en abril de 2016 foi posta en marcha a
tramitación da IXP Ribeiras do Morrazo.
A día de hoxe a produción conxunta das 3 IXP é escasa, chegando aser anecdótica en
comparación coas 5 DO galegas.De feito, as 4 IXP galegas suman apenas 16 adegas
elaboradoras (incluíndo as 3 adegas que se prevé inicien a IXP Ribeiras do Morrazo), cun
volume total que apenas superará os 60.000 litros no 2017, en comparación coas 443 adegas e
máis de 36 millóns de litros das 5 DO galegas (datos do 2012).






Escasa masa crítica inicial no que respecta a produtores e elaboradores inscritos.
Débil posicionamento comercial da indicación xeográfica.
Apoios institucionais insuficientes (e que foron determinantes nas outras DO galegas).
Problemas na ordenación vitivinícola: falla de dereitos de produción e falla de
actualización do Rexistro vitícola.

Para superar este escaso dinamismo económico e cativa proxección pública destas figuras
amparadas, cómpre desenvolver iniciativas de cooperación para acadar a masa crítica
necesaria que permita a dinamización das IXP vitivinícolas de Galicia.
2. OBXECTIVOS


Impulsar o sector vitivinícola en cada un dos territorios.



Contribuír a consolidar e/ou aumentar o número de marcas comerciais.



Favorecer un maior coñecemento das IXP e unha mellor percepción social das propias
comarcas amparadas.



Favorecer o posicionamento enoturístico.



Mellorar as canles de divulgación, promoción e comercialización dos viños.
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Polo tanto, aínda sendo 4 zonas diferentes, podemos considerar que as IXP galegas de viños
teñen en común certas limitacións ou debilidades:

3. COHERENCIA CO PROGRAMA PRESENTADO
Nas reunións celebradas nas diferentes Mesas Sectoriais existe unha diagnose compartida
sobre o interese en poñer en valor o sector vitivinícola emerxente da IXP “Ribeiras do
Morrazo”. Ademais as 4 IXP mencionadas están localizadas en territorios con importante
dimensión territorial e con tradición vitícola de longa raigame histórica, polo que se precisa
emprender accións de impulso que contribúana desenvolver o sector vitivinícola nestes
territorios, aproveitando a senda emerxente dos viños galegos.
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4. REPERCUSIÓN SOBRE O MEDIO AMBIENTE E EMPREGO
As producións da IXP son respectuosas co medioambiente. Ademais, ábrese a posibilidade de
creación e consolidación do emprego no sector.
5. PROXECTOS CONCRETOS
Título: “Dinamización da viticultura nas IXP de Galicia”

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Descrición: Proxecto para impulsar a viticultura nas IXP de Galicia abordando cunha
metodoloxía participativa a dinamización interna e externa das IXP, con intercambio de
experiencias, mellorando o coñecemento e posicionamento Web, desenvolvendo o
enoturismo e aflorando sinerxías.
Para acadar os obxectivos, precísase das seguintes accións:






Animación interna. Posta en común e intercambio de experiencias para buscar sinerxías e
explorar oportunidades de funcionamento colaborativo.
Realización de actividades de dinamización, obradoiros, xornadas, etc.,para abordar os
retos de futuro das IXP, e favorecer unha mellor percepción social e coñecemento das IXP
e dos territorios.
Organización, cos axentes implicados, de eventos itinerantes (túneles, mostras, etc., de
viños das IXP ), que permitan a promoción conxunta dos caldos dentro e fóra do territorio
e o recoñecemento das IXP.
Desenvolvemento enoturístico. Creación de novas rutas do viño e/ou consolidación das
existentes nas 4 IXP galegas: delimitación, inclusión na plataforma web, promoción, etc.
Posicionamento dixital das IXP (plataforma web, redes sociais etc.) que permita o
coñecemento da realidade das IXP, as rutas enoturísticas, etc., que promocionen os seus
viños e anime e apoie todo o proceso.

Ámbito xeográfico:Concellos das catro Indicacións Xeográficas protexidas.
GDR coordinador:GDR Pontevedra-Morrazo.
Entidades potencialmente socias:GDR de Galicia das diferentes IXP.
Valor engadido da cooperación: Metodoloxía común, intercambio de experiencias e boas
prácticas, sinerxías e economías de escala e masa crítica necesaria para garantir a
sustentabilidade das actuacións. Establecemento de canles de traballo colaborativo.
Resultados esperados:
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Consolidar as marcas comerciais en cada IXP.



Maior coñecemento das IXP e unha mellor percepción social das propias comarcas
amparadas.



Posicionamento enoturístico.



Creación de plataforma Web que mellore a divulgación, promoción e comercialización dos
viños.

Orzamento total: 105.000€

ACTUACIÓN 1.3: APROVEITAMENTO, VALORIZACIÓN E ACCESO AO MERCADO DAS
LEÑAS TRADICIONAIS DO MONTE
1. ANTECEDENTES, XUSTIFICACIÓN E INTERESE

As leñas son un recurso abundante do monte galego. A introdución a baixo prezo dos
combustibles fósiles: carbón, diésel, gas e a expansión do tendido eléctrico, foron
fomentando a recesión do aproveitamento de leñas a favor desas fontes de enerxía, daquela
máis cómodas e modernas. O auxe da bioenerxía no sur de Europa desde hai dez anos
coincide coa máxima preocupación pola repercusións ambientais das emisións de CO2 á
atmosfera, que produce a combustión cotiá das materias primas fósiles. Despois do descenso
progresivo do consumo de leñas, parece que tende a incrementarse polo novo interese da
sociedade en manter ou recuperar tan ancestral e pracenteira usanza. En Galicia, é moi
patente ese repunte do consumo, tanto no ámbito doméstico como no empresarial de
hostalería e industrias artesanais.
A leña ten como principal aproveitamento o uso como enerxía térmica. Para a súa utilización,
xeralmente é necesario realizar unha serie de operaciónsprevias de transformación física e
acondicionamento:






A biomasa forestal secase ao aire e trochase formando pezas de dimensión estándar,
normalmente de menos de 40 cm de longo.
Empregase tradicionalmente en estufas, chemineas e cociñas.
É a forma máis simple de biomasa.
Os prezos son moi variables en función do volume, da humidade e da especie.
E a distribución máis habitual é a domicilio en camións con volquete, paléts ou xaulas
metálicas.
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Até mediados do século XX, o monte foi unha parte fundamental na economía tradicional de
Galicia, grazas aos seus distintos aproveitamentos, como produtor de madeira e leña, como
soporte da gandaría, con achegas de pasto, e tamén como fonte doutros produtos diversos
como a caza, o mel, froitos, etc.

Estas operacións fan posible obter produtos de maior valor engadido, o que posibilitaría a
ampliación do seu mercado e o seu consumo.
Agora ben, para que este acondicionamento previo sexa viable, é necesario que o incremento
de valor do produto final compense os gastos de transformación do material.
Deste xeito, nace a necesidade de establecer fórmulas de cooperación que valoricen as Leñas
de Galicia a través dunha marca de calidade a partires dunha entidade de tipo asociativo
(Asociación de Leñadores de Galicia) que promova proxectos colaborativos e accións
conxuntas que fagan viable e sostible o proxecto.
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2. OBXECTIVOS


Valorización dos produtos e/ou subprodutos forestais a través da creación dunha marca
de calidade para as leñas creada en conformidade cos pequenos e medianos leñadores
galegos.



Creación dunha entidade non lucrativa de tipo asociativo (Asociación de Leñadores de
Galicia) que potencie as fórmulas de cooperación entre empresas para proxectos
colaborativos e accións conxuntas dentro da cadea de valor da leña.



Difundir a marca de calidade tanto a nivel interno como externo.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

3. COHERENCIA CO PROGRAMA PRESENTADO
Nas reunións celebradas das diferentes Mesas Sectoriais existe unha diagnose compartida
sobre a necesidade de poñer en valor os subprodutos forestais que contribúan a un
desenvolvemento sostible dos montes.
4. REPERCUSIÓN SOBRE O MEDIO AMBIENTE
Un dos obxectivos desta acción é a de conseguir calidade sempre respectando o medio
ambiente, convertendo un residuo en recurso garantindo a sostibilidade a medio e longo
prazo.
Redución das emisións de CO2, polo efecto sustitución sobre os combustíbles fósiles.
Maior limpeza dos montes, reducindo os riscos de incendios forestais, contribuíndo á
eliminación de especies invasoras e favorecendo a ordenación forestal mediante podas,
clareos, etc.

5. PROXECTOS CONCRETOS
Título: “Valorización das leñas de Galicia”
Descrición: Valorización das Leñas de Galicia a través dunha marca de calidade sobre a base
dunha entidade non lucrativa de tipo asociativo (Asociación de Leñadores de Galicia) que
promova proxectos colaborativos e accións conxuntas :
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Estandarizando o produto: tamaños, nivel de secado, especies.
Desenvolvendo kits tecnolóxicos.
Trazabilidade sobre os procesos de secado, almacenamento, transporte,..
Compartindo información característica de cada especie (facilidade de combustión, valor
calorífico, …)
Informando sobre o produto: etiquetado, folletos, etc.
Buscando canles comerciais.
Establecendo convenios con fabricantes de maquinaria, de embalaxes , entidades
financeiras, etc.
Realizando campañas conxuntas en favor das leñas, sistemas de calefacción baseados na
leña, “sentimento de fogar”,etc.

Proceso


Creación dunha marca de calidade para as “leñas de Galicia”, creada en conformidade cos
pequenos e medianos leñadores galegos.



Creación dunha entidade non lucrativa de tipo asociativo (Asociación de Leñadores de
Galicia) que potencie a cooperación entre empresas para proxectos colaborativos e
accións conxuntas dentro da cadea de valor da leña.



Campaña de difusión da marca de calidade tanto a nivel interno como externo

Valor engadido da cooperación: Creación dunha marca conxunta válida para todos os
territorios, que aproveite as economías de escala. Proporciona a dimensión axeitada para
alcanzar a masa crítica necesaria que faga viable e sostible o proxecto.
GDR coordinador: GDR Pontevedra-Morrazo
Entidades potencialmente socias: Ámbito territorial dos Grupos de desenvolvemento rural de
Galicia , en especial os que dispoñen nos seus territorios de maior riqueza forestal.
Resultados esperados:


A xeración de valor económico, nun ámbito de tradicionalmente baixo valor engadido,
permitirá a creación e consolidación do emprego.



Este proxecto reforzará as saídas profesionais dos leñadores, cortadores, aserradoiros,
rematantes e propietarios forestais.



Creación de valor económico para o rural, valorizando as leñas tradicionais e
incorporando novos aproveitamentos derivados de podas, clareos, especies invasoras,
etc.



Dignificando a profesión de leñador, incorporando tecnoloxías e procesos e contribuíndo
a rendibilizar a produción forestal.



Reducindo as emisións de CO2, polo efecto sustitución sobre os combustíbeis fósiles.



Maior limpeza dos montes, reducindo os riscos de incendios forestais.



Prevese que teña un efecto arrastre positivo noutras actividades da cadea: comercio
minorista, transporte, maquinaria, etc.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Ámbito xeográfico:Todas as zonas de Galicia interesadas en participar, especialmente as de
maior riqueza forestal.

Orzamento total: 55.000€
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ACTUACIÓN 1.4: MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DA MADEIRA E OUTROS
PRODUTOS DO MONTE
1. ANTECEDENTES, XUSTIFICACIÓN E INTERESE
A día de hoxe podemos dicir que un importante número de comunidades de Montes Veciñais
en Man Común teñen na venda da madeira a súa principal fonte de ingresos. Mais, tamén é
certo que os prezos acadados por esa venda son moi baixos. Hai un dato que nos ten que
facer pensar: cada céntimo de euro no monte, pode transformarse en 6 euros na industria da
segunda transformación de madeira. Queda claro que, durante o proceso de transformación
da madeira, as Comunidades de Montes perden moito do valor engadido xerado, valor que
non chega (e polo tanto non queda) no medio rural.
Estratexia de desenvolvemento local participativo

A razón deste baixo prezo débese ás seguintes causas:





Un mercado desequilibrado, entre unha oferta atomizada e unha demanda concentrada.
O mercado da madeira é pouco transparente e está sometido a grandes flutuacións de
prezos.
A madeira, dende que sae do monte, e ate que chega á industria, pasa por moitas mans:
fragueiros, madeireiros, aserradoiros, pequenas empresas que venden ás grandes,…, isto
fai que todo o valor engadido que xera a madeira non reverta no medio rural.
As Comunidades de Montes Veciñais en Man Común, precisan dunha ferramenta para
rachar con estes condicionantes e acadar mellores prezos na venda da madeira. Un
instrumento que permita ás Comunidades coñecer a situación do mercado no momento
en que queiran situar madeira á venda. Esta figura sería a Plataforma virtual para a
comercialización da madeira e outros produtos do monte, que tamén é un instrumento
útil para a industria madeireira, xa que así pode asegurarse un maior e mellor
abastecemento de materia prima.

2- OBXECTIVOS


Mellorar as rendas das persoas e entidades produtoras dos produtos forestais



Aumentar a transparencia e a información sobre as poxas de madeira, reforzando o
posicionamento dos produtores forestais.



Promover a comercialización ordenada das poxas de madeira, aproveitando as
posibilidades que ofrecen as TIC.

3. COHERENCIA CO PROGRAMA PRESENTADO
Existe a necesidade detectada de incrementar o valor engadido das producións forestais, para
o cal é necesario establecer sistemas que permitan obter maiores rendas, á hora de vender a
madeira, para os produtores forestais, agrupacións, ou comunidades de montes.
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4. REPERCUSIÓN SOBRE O MEDIO AMBIENTE
Esta acción non tería unha repercusión directa sobre o medioambiente, se ben
indirectamente os produtores obterían maior beneficio dos montes, e isto redundaría nunha
maior valorización e incremento dos aproveitamentos forestais, contribuindo ao
desenvolvemento da xestión forestal sostible.
5. PROXECTOS CONCRETOS

Descrición: Creación en soporte informático dunha Plataforma virtual de madeira e outros
produtos. Dende esta plataforma, organizaríanse as poxas de madeira que saquen ao
mercado as Comunidades de Montes e tamén os pequenos propietarios de montes
particulares. Unha vez posta en marcha e consolidada a súa función, a súa financiación sería a
través dunha porcentaxe en cada venda de madeira.
O servizo ofrecido polo proxecto pretende facilitar a interacción e a conectividade entre
profesionais dos aproveitamentos forestais e produtores de madeira. Para conseguir isto o
promotor creará un portal web onde os produtores de madeira poderán anunciar os lotes en
venta para que todo madeireiro interesado poda poñerse en contacto con el para realizarlle
unha oferta económica.
O proceso de elaboración do servizo sería:
1. O propietario forestal decide vender a madeira dunha finca.
2. O propietario forestal cumplimenta formulario on-line no portal relativo a volume,
características da madeira, ubicación,...
3. A oferta publícase no portal.
4. Os posibles compradores comezan a mostrar interese no lote publicitado.
5. O administrador do portal proporciona os datos de contacto do propietario aos
compradores interesados (os compradores poderían pagar por este servizo).

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Título: “Plataforma virtual para a comercialización da madeira e outros produtos do monte”

6. O propietario selecciona a mellor oferta entre os diferentes compradores.
7. O propietario informa ao administrador do portal do comprador seleccionado. O
administrador retira a oferta.
Táboa. Exemplo do portal no relacionado coa produción de madeira.
O portal estará estaría constituído por 3 zonas principais que serían OFERTAS E DEMANDAS, LONXA, E
DIRECTORIO.





OFERTAS E DEMANDAS DE MADEIRA: un usuario rexistrado poderá levar a cabo as seguintes accións:
engadir ofertas e demandas de madeira (incluíndo a localización xeográfica das mesmas), realizar buscas
multicriterio sobre as ofertas e as demandas, obter unha listaxe das últimas ofertas e demandas, acceder
ao catálogo e interactuar sobre o mapa de localización das ofertas e demandas.
LONXA DA MADEIRA: na que se fará unha presentación informativa doutros servizos facilitados pola
empresa como sinalamento, cubicación e valoración de madeira e a realización de poxas de madeira.
DIRECTORIO: na que se incluirá unha listaxe de provedores e demandantes configurable baixo
determinados criterios (alfabeticamente, etc). Así mesmo permitirá facer buscas multicriterio e obter
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unha listaxe de usuarios recomendados (provedores e demandantes).
Outros apartados serían:


NOVAS E EVENTOS: que poderán ser xestionadas polo administrador do sistema. As novas poderán
incluír texto, imaxes, links e documentos adxuntos (pdf, etc). Para a representación dos eventos,
incluirase un calendario que facilite a súa comprensión e seguimento. O seu contido poderá incluír texto
e links.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

A maiores destas zonas, que podemos chamar funcionais, a páxina de inicio incluirá a seguinte información:








Vantaxes dos servizos proporcionados polo portal.
Módulo de rexistro de usuarios.
Acerca do proxecto: incluíndo texto, imaxes e links sobre o proxecto.
Datos de contacto.
Anúnciese: onde se informe das condicións para promocionarse no portal.
Termos e condicións.
Mapa do sitio.

A información sobre as entradas en OFERTAS E DEMANDAS DE MADEIRA será subministrada aos usuarios en
tres niveis informativos:




NIVEL 1: información pública, calquera usuario da web pode acceder a esta información.
NIVEL 2: información para usuarios rexistrados, só os usuarios rexistrados poderán ter acceso a este nivel
de información sobre as entradas.
NIVEL 3: información subministrada polo administrador, só os usuarios rexistrados e que soliciten esta
información poderán ter acceso a este nivel baixo supervisión do administrador web.

A información sobre as entradas no DIRECTORIO xestionarase do mesmo xeito que OFERTAS E DEMANDAS DE
MADEIRA.
Os medios materiais e servizos necesarios serían:
MATERIAL INFORMÁTICO E TÉCNICO: refírese a equipos informáticos e aparatos de dasometría electrónica
para a cubicación de lotes de madeira. Serán adquiridos a empresas especializadas.
DESEÑO DO PORTAL WEB: o deseño do portal web será contratado a unha empresa e os gastos que abrangue
serán o tempo necesario para redactar o código do portal conforme as directrices do promotor.
POSICIONAMENTO DO PORTAL WEB: contratarase a unha empresa especializada en posicionamento web
para mellorar a súa relevancia en buscadores.
INVESTIGACIÓN DE MERCADO: consiste nun servizo de investigación para a produción dun estudo técnico do
mercado da madeira en Galicia que serviría de base para mellorar a usabilidade do portal MADERALIA.EU.
Este servizo incluiría a realización de enquisas, grupos de discusión, seminarios e outras técnicas de
investigación social con actores do sector forestal, para a produción dun informe final sobre o mercado da
madeira en Galicia (achega en especie).
Os medios humanos serían:


Administrador do portal.
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Ámbito xeográfico:Todas as zonas de Galicia interesadas en participar, especialmente as de
maior riqueza forestal.

Valor engadido da cooperación:






Mellora na xestión da venda de madeira: lotes, mellora na xestión da corta, etc.
Valoración de recursos forestais, cunha maior capacidade de negociación das
Comunidades e propietarios.
Ordenación dos montes veciñais e xestión dos recursos.
Participación na loita contra incendios.
Oportunidade de emprego.

GDR coordinador: GDR Pontevedra-Morrazo
Entidades potencialmente socias: Ámbito territorial da provincia de Pontevedra, e en especial
os Grupos de desenvolvemento rural, que conten no seu territorio con maior potencial de
aproveitamento forestal.
Ao ser os principais destinatarios deste proxecto as CMVMC e propietarios forestais,
entidades defensoras do noso patrimonio natural comunitario, as actuacións propostas
reverterán na mellora da calidade ambiental, económica e de vida de todas/os veciñas/os dos
territorios que compartan esta proposta.
A incidencia laboral indirecta sería importante, a través por unha banda da dinamización do
sector madeireiro e, por outra, porque os cartos acadados polas Comunidades de Montes
poderían servir, entre outras cousas, para a contratación de persoal de limpeza, vixilancia,
plantación, etc.
Orzamento total: 65.000€

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Resultados esperados:
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OBXECTIVO 2. SENSIBILIZAR E PRESERVAR O PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL

ACTUACIÓN 2.1.: SENSIBILIZACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTEMENTO E POSTA EN
VALOR DAS PAISAXES CULTURAIS E NATURAIS
1. ANTECEDENTES, XUSTIFICACIÓN E INTERESE

Estratexia de desenvolvemento local participativo

As paisaxes culturais son un sinal da nosa identidade e reflicten a nosa relación coa terra a
longo dos séculos. Constitúen entidades xenuínas que atesourana nosa orixe e evolución, na
súa fisonomía característica e na historia do seu aproveitamento.
Con este proxecto preténdese traballar no concepto de paisaxe cultural en áreas rurais e
iniciar a súa aplicación nas estratexias de desenvolvemento rural: moitas das áreas rurais que
van participar no proxecto sofren a paulatina desaparición por despoboamento humano, das
formas de vida e da cultura viva que manteñen a paisaxe; son territorios fráxiles en termos
socioeconómicos pero ao mesmo tempo teñen un gran potencial para aplicar políticas
relacionadas coa paisaxe.
O concepto de paisaxe é unha boa estratexia de desenvolvemento sustentable, xa que
involucra aspectos sociais, medio ambientais, económicos e culturais (viticultura, produción
agraria, bosques autóctonos, bosques de ribeira.....).
2. OBXECTIVOS


Utilizar o concepto de paisaxe cultural como estratexia de desenvolvemento rural sostible
e contribuír a xerar novas políticas de xestión do territorio baseadas na valorización
social, económica, interna e externa do territorio.



Implicar á poboación local na conservación e posta en valor da paisaxe.



Constituír unha rede de sensibilización e divulgación arredor do concepto paisaxe
cultural, intercambiando experiencias piloto.(Observatorio rural das paisaxes culturais)



Contribuír á conservación e recuperación da diversidade biolóxica, os ecosistemas, e o
patrimonio tradicional froito da interacción do home co medio.

3. COHERENCIA CO PROGRAMA PRESENTADO
Existe unha diagnose compartida sobre a necesidade de preservar e poñer en valor os espazos
naturais, culturais e paisaxísticos de interese dos distintos territorios. Así mesmo, se constata
a necesidade de dispoñer de “instrumentos” para sensibilizar ás distintas administracións,
entidades e poboación en xeral, sobre o interese da conservación da paisaxe cultural ligada ás
actividades agrarias, etc.
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4. REPERCUSIÓN SOBRE O MEDIO AMBIENTE E EMPREGO
A paisaxe cultural xorde froito da interacción entre as actividades realizadas polo ser humano
e o medio natural. Este proxecto, orientado á conservación e posta en valor das paisaxes

culturais dos territorios participantes contribuirá directamente a mellorar o entorno
ambiental.
5. PROXECTOS CONCRETOS
Título: “Observatorio rural das paisaxes culturais”. Conservación, mantemento e posta en
valor de espazos de interese paisaxístico (viticultura, produción agraria, bosques autóctonos,
bosques de ribeira...).


Partindo do catálogo e directrices da paisaxe de Galicia, realizar, cunha metodoloxía
participativa común, os estudos de campo para a definición, valoración e interpretación e
selección das paisaxes culturais singulares dos distintos territorios.



Diagnosticar a situación actual dos recursos ambientais, paisaxísticos, etnográficos, etc.,
vinculados aos espazos rurais seleccionados.



Definir as estratexias de recuperación, protección, aproveitamento e posta en valor
turístico das paisaxes culturais e naturais implicando aos axentes, entidades e poboación
local.



Accións de identificación, localización, sinalización e interpretación das paisaxes e dos
elementos patrimoniais singulares, para a súa posta en valor a través dun Sistema de
información xeográfica (SIX).



Deseño de contidos innovadores para difusión e divulgación (videotelling,apps, webs,
redes sociais, documentais, etc.) das paisaxes culturais e naturais dos territorios.



Creación do “Observatorio rural das paisaxes culturais” para sensibilización, valorización,
animación e aproveitamento do concepto da paisaxe en sintonía coa estratexia da
paisaxe galega.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Descrición: As accións a realizar serán as seguintes:

Ámbito xeográfico:Galicia
Valor engadido da cooperación: A cooperación interterritorial entre os diferentes espazos
rurais participantes no proxecto articularase en torno a unha metodoloxía participativa
común consensuada, para o desenvolvemento do proxecto. Ademais, como froito deste
traballo conxunto formarase un “Obsevatorio rural das paisaxes culturais”, como espazo de
encontro de todos os axentes do territorio para sensibilizar, valorizar e impulsar medidas de
protección , xestión etc da paisaxe, no marco dun desenvolvemento sostible.
Entidades potencialmente socias:GDRs de Galicia.
Resultados esperados: Todos os Grupos de Desenvolvemento Rural participantes no proxecto
posúen importantes manifestacións de paisaxes culturais ós que actualmente non se lle
outorga o valor e a consideración de patrimonio cultural e etnográfico que posúen, sendo
necesario abordar este proxecto que potencie e poña en valor este importante recurso como
base dun desenvolvemento rural sostible.
Orzamento total: 85.000€
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OBXECTIVO 3. MELLORA DA COMPETITIVIDADE E A RESPONSABILIDADE SOCIAL
ACTUACIÓN 3.1: CREACIÓN DUNHA REDE PARA O FOMENTO DA INNOVACIÓN SOCIAL
E O EMPRENDEMENTO RESPONSABLE
1. ANTECEDENTES, XUSTIFICACIÓN E INTERESE
Con esta actuación se pretende propiciar o emprendemento e a mellora da competitividade
do tecido produtivo a través do fomento da innovación e a responsabilidade social.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

2. OBXECTIVOS


Crear instrumentos para o fomento da innovación social e o emprendemento responsable
nos territorios rurais.



Fomentar as sinerxías entre sectores , empresas e entidades do territorio explorando
novos modelos de colaborativos



Promover a transferencia de coñecemento e difusión para a súa posta en valor nas
empresas locais.



Fomentar a responsabilidade social nas empresas locais.

3. COHERENCIA CO PROGRAMA PRESENTADO
Existe unha diagnose compartida sobre carencia de axentes “tractores” para a innovación en
xeral, a aplicación da I+D+I, que contribúan ao desenvolvemento económico. Obsérvase
ademais a necesidade de capacitación das empresas e entidades do territorio en torno á
innovación social,á responsabilidade social corporativa e as súas aplicacións.
4. REPERCUSIÓN SOBRE O MEDIO AMBIENTE E EMPREGO
Poderán xurdir proxectos relacionados con sectores clave para a sostibilidade (aforro
enerxético, aproveitamento subprodutos, etc.). En todo caso a rede colaborativa promoverá
prácticas sustentables respetuosas co medio ambiente.
Así mesmo, a innovación e o emprendemento pode ser a clave para a mellora das empresas e
no seu correspondente nivel de emprego.
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5. PROXECTOS CONCRETOS
Título: “Rede colaborativa para o fomento da innovación social e o emprendemento
responsable”



Creación dunha plataforma Web dotada de Mapa de recursos (feiras, eventos, centros de
investigación...) de mapa de iniciativas, boas prácticas, emprendedores , entidades, etc.,
dos diferentes territorios que sirva de punto de encontro virtual das persoas, empresas e
entidades para promover novos modelos de colaboración e a transferencia de
coñecemento.



Realización de seminarios, workshops etc para sensibilizar e capacitar ás persoas,
empresas e entidades en torno á innovación e responsabilidade social; explorando novos
modelos de colaboración e adoptando prácticas más sostibles, tomando conciencia do
entorno e do noso papel no mesmo.



Realización de eventos, foros, etc para promover o networking a partires da detección de
proxectos, iniciativas/ emprendedores/ entidades, dos territorios, fomentando as
relacións colaborativas, contactos, intercambio de coñecementos, experiencias, etc.



Asistencia e asesoramento técnico-práctico de apoio a entidades, emprendedores e
empresas do ámbito territorial dos GDR participantes no proxecto.

Ámbito xeográfico:Galicia.
Valor engadido da cooperación: Posta en rede de empresas/recursos do territorio para
acadar a masa crítica necesaria que faga sostible e viable o proxecto. Metodoloxía
compartida.Intercambio de experiencias e boas prácticas. Efecto aprendizaxe. A maior
dimensión favorece a procura de solucións comúns para proxectos empresariais en distintos
territorios.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Descrición: Trátase de crear un espazo de encontro entre persoas, empresas, e entidades
locais do territorio que propicie a innovación social, o intercambio de coñecementos, as
sinerxías da cooperación, e a responsabilidade social, para a mellora do tecido produtivo local
e o xurdimento de iniciativas sustentables. As accións a realizar serán as seguintes:

GDR coordinador: GDR Pontevedra-Morrazo
Entidades potencialmente socias:GDR de Galicia
Resultados esperados:


Diferenciación e valorización dos produtos e actividades do rural a través da vinculación
co territorio e a innovación e responsabilidade social.



Transferencia de coñecementos “aplicados” cara a iniciativas locais sustentables
socialmente responsables.



Aumentar a colaboración intersectorial e a cooperación B2B (empresa a empresa).



O xurdimento de novos produtos/servizos e/ou iniciativas en sectores emerxentes,
economía colaborativa etc.

Orzamento total: 97.000€.
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5. Normas de xestión da EDLP
5.1. Límites de axuda.
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Para a adecuada selección de operacións financiables, no marco do Programa Leader, é
necesario que se cumpran unha serie de requisitos, que reforzan o papel que desempeña a
estratexia local na priorización duns proxectos ou outros. Este proceso pretende garantir a
correspondencia entre os retos e obxectivos que formula o territorio, en relación ás súas
necesidades e querencias, e tamén a concorrencia competitiva á hora da presentación dos
proxectos.
O proceso para a selección de proxectos que optarán ao financiamento do citado programa,
respectará e terá como referencia os principios básicos da “gobernanza” das entidades
públicas, o marco institucional e xurídico do dereito aplicable (tanto comunitario coma
nacional) e outra normativa vixente en materia de axudas e fondos públicos, ou ben a
normativa sectorial que lle afecte.
A aplicación do enfoque de DLP (Desenvolvemento local participativo) leva implícito un marco
orzamentario, do cal vai a dispoñer directamente o GDR neste período de programación
(2014-2020) do Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Este orzamento estrutúrase en
dous apartados, que denominamos submedidas:


19.2. Apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de
desenvolvemento local participativo.
 19.4.A. Custos correntes da estratexia de desenvolvemento local; e 19.4.B. Accións de
animación e promosión.
A submedida 19.2 é o que coñecemos como o programa de axudas, o cal vai a poñer en
disposición dos axentes do territorio unha dotación orzamentaria para financiar os proxectos
que promovan, co obxectivo de implementar a estratexia local de desenvolvemento local no
territorio. O programa de axudas poderá contemplar financiamento para proxectos ou
investimentos de carácter produtivo ou non produtivo.
Considérase que son proxectos ou investimentos de carácter produtivo, ao conxunto de
actividades de carácter empresarial fundamentalmente, que supoñen a realización dunha
actividade económica, de produción de bens ou servizos. Estes proxectos pretenden garantir
unha suficiencia económica, para os seus promotores a longo prazo. Dentro do marco de
financiamento, estes proxectos deben supoñer alomenos o 65% do orzamento total
disponible do programa de axudas.
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Os proxectos ou investimentos de carácter non produtivo, son pola contra, actividades non
lucrativas que non deben supoñer o inicio ou o desenvolvemento dunha actividade
económica. Se o proxecto supón unha actividade económica, terá a consideración de non
produtivo cando os ingresos que se xeren procedan de taxas no caso de proxectos
promovidos por entidades locais. No

resto de casos, tanto para os proxectos de entidades públicas locais en que os ingresos
procedan de ingresos públicos como no caso de proxectos promovidos por outros promotores
distintos ás entidades públicas locais, os proxectos terán a consideración de non produtivos
cando o beneficio neto non chegue a superar o valor de capitalización do investimento ao
xuro legal do diñeiro. De todos os xeitos, estes proxectos perseguirán a satisfacción do
interese público ou colectivo. Estes proxectos poden ser promovidos por entidades sen ánimo
de lucro, entidades públicas locais, comunidades de montes veciñais en man común ou as
súas mancomunidades.





19.4.A. Son os custos correntes, vinculados ao funcionamento ordinario do GDR.
Dentro dos mesmos falamos de custos de persoal e equipo técnico do GDR, compra
ou aluguer de equipamentos, custos asociados ao funcionamento da sede do GDR
(alugueres, equipamentos, gastos correntes, etc.), custos de formación do equipo
técnico do GDR, custos do traballo en rede, custos de contratación de asistencias
técnicas para apoiar á xestión, custos bancarios (avais o garantías bancarias e gastos
de constitución de pólizas de creto) ou outros custos (representación institucional,
axudas de custo, gastos de desprazamentos, etc.).
19.4.B. Os custos de animación e promoción territorial, son aqueles que pretenden
poñer en valor o territorio, ao propio GDR e á súa estratexia. Estas actuacións
tentarán reforzar o papel do GDR, como entidade colaboradora na xestión de
programas que perseguen o desenvolvemento sostible das zonas rurais. Estas accións
enfocaranse a reforzar a participación dos axentes do territorio na aplicación do
programa de axudas. Contémplanse entre estes custos actuacións de información,
sensibilización, difusión e promoción, asistencia a eventos, estudos, informes,
materiais promocionais, asistencias técnicas,… entre outros.
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Por outra banda están a submedida 19.4, que é a parte do orzamento total da EDLP, da cal vai
a dispoñer o GDR para implementar a mesma e para afrontar o seu funcionamento como
entidade colaboradora, na aplicación do programa de axudas do FEADER. Dentro deste
apartado podemos diferenciar:

Táboa. Distribución do orzamento do GDR e límites
SUBMEDIDA 19.2
PRODUTIVOS
Distribución do orzamento

NON
PRODUTIVOS

Mínimo do 75%

SUBMEDIDA 19.4
A. CUSTOS
CORRENTES

B. ANIMACIÓN

Máximo do 25%

Grao de financiamento mínimo

20%

30%

N.P

Grao de financiamento máximo

45%

90%

100%
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A axuda para os custos de explotación e animación non poderá superar o 25% do gasto
público total que teña a disposición a estratexia, tal e como consta no Regulamento (UE) nº
1303/2013 do
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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.
Para rematar, indicar que o procedemento para o desenvolvemento e selección de proxectos
que imos a abordar, fará referencia exclusivamente aos custos da submedida 19.2, co cal o
GDR tentará implementar a estratexia na súa zona rural. A concorrencia competitiva á hora de
presentar proxectos ás diferentes convocatorias de axuda, é o que motiva o establecemento
dunha serie de criterios de selección, co obxectivo de apoiar aqueles proxectos que máis se
adapten aos obxectivos e retos que se definen na EDLP.

5.2. Criterios de selección e priorización.
O GDR debe respectar as limitacións establecidas no réxime de axudas, co obxectivo de
garantir a complementariedade e a coherencia con outros programas de financiamento ou
liñas de axuda, que poden existir no territorio. Para isto respectará os correspondentes
convenios que se establezan con outras entidades. As limitacións son:
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Actividades ou establecementos turísticos. Respectarase o convenio entre Agader e a
Axencia de Turismo de Galicia para o Leader 2014-2020, o cal deberá terse en conta á
hora de promover calquera iniciativa de hostalería, restauración, hospedaxe, servizos
turísticos etc.
Sector das enerxías renovables. Quedan excluídos de financiamento, calquera tipo de
investimentos en enerxías renovables que impliquen a venda á rede.
Sector servizos. Serán elixibles os investimentos de nova creación, modernización ou
ampliación, en actividades económicas do sector servizos, coas seguintes condicións:
 Para o financiamento dunha actividade de nova creación neste sector, terase en
conta a inexistencia de servizos iguales ou similares no núcleo de poboación onde
se realizará o investimento, co obxectivo de favorecer o desenvolvemento de
actividades innovadoras, de ampliar a oferta de servizos e de contribuír a súa
viabilidade.Cando exista un servizo das mesmas características no núcleo de
poboación onde se realizará o investimento, non se financiará outro igual ou
similar. Este aspecto acreditarase, mediante o correspondente certificado
emitido polas entidades locais, en función do epígrafe do imposto de actividades
económicas (IAE) correspondente. No caso de que exista algún servizo co mesmo
epígrafe, pero a actividade que se propoña desenvolver teña un carácter
diferencial ou novidoso, poderase financiar con carácter excepcional, sempre e
cando quede demostrado no plan de empresa, plan de xestión, ou outra



documentación técnica, as características singulares ou diferenciais que motivan
tal decisión.
Ademais para o financiamento de proxectos de nova creación ou de
modernización ou ampliación de establecementos en funcionamento, quedan
excluídas as seguintes actividades segundo os epígrafes do IAE:

ACTIVIDADES DE SERVIZOS EXCLUÍDAS DE FINANCIAMENTO EN FUNCIÓN DO IAE:
ACTIVIDADES DE SERVIZOS EXCLUÍDAS DE FINANCIAMENTO EN FUNCIÓN DO IAE:
7 TRANSPORTE E COMUNICACIONS

71 TRANSPORTE POR FERROCARRIL
72 OUTROS TRANSPORTES TERRESTRES
73 TRANSPORTE MARITIMO E VIAS NAVEGABLES INTERIORES
74 TRANSPORTE AEREO
75 ACTIVIDADES ANEXAS AOS TRANSPORTES
761 SERVIZOS TELEFONICOS

ACTIVIDADES DE SERVIZOS EXCLUÍDAS DE FINANCIAMENTO EN FUNCIÓN DO IAE:
8 INSTITUCIONS FINANCEIRAS. SEGUROS, SERVIZOS A EMPRESAS E ALUGUERES
Quedan excluídas de financiamento as seguintes actividades:
82 SEGUROS
83 AUXILIARES FINANCEIROS E DE SEGUROS. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
85 ALUGUER DE BENS MOBLES
8436 INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS
847 SERVIZOS INTEGRAIS DE CORREOS E TELECOMUNICACIÓNS
8491 COBROS DE DÉBEDAS E CONFECCION FACTURAS
8495 SERVIZOS RECAD., REPARTICIÓN E MANIPULACION CORRES
8496 SERV. COLOCACION E SUBMINISTRACIÓN DE PERSOAL
86 ALUGUER DE BENS INMOBLES
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Quedan excluídas de financiamento as seguintes actividades:

ACTIVIDADES DE SERVIZOS EXCLUÍDAS DE FINANCIAMENTO EN FUNCIÓN DO IAE:
9 OUTROS SERVIZOS
Quedan excluídas de financiamento as seguintes actividades:
913 SERVIZOS RELACIONADOS COA PESCA E A ACUICULTURA
9312 ENSINO EDUCACION XENERAL BASICA
9313 ENSINO BACHARELATO, F.P., E COU.
9314 ENSINO REGULADO (PREESC, EGB, BUP, FP, COU)
9315 ENSINO DE EDUCACION SUPERIOR
934 ENSINO FÓRA DE ESTABLECEMENTO PERMANENTE
9351 COLEXIOS MAIORES
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9352 RESIDENCIAS DE ESTUDANTES
9411 HOSPITAIS XERAIS
9412 HOSPITAIS ESPECIALIZADOS
964 SERVIZOS DE RADIODIFUSION, TELEVISION E SERVIZOS DE LIGAZÓN E TRANSMISION DE SINAIS DE
TELEVISION
9653 ESPECTACULOS FOSE ESTABLECEMENTO
9655 ESPECTACULOS TAURINOS
968 ESPECTACULOS DEPORTIVOS
9691 SALAS DE BAILE E DISCOTECAS
9692 CASINOS DE XOGO
9693 XOGOS DE BINGO
9694 MAQUINAS RECREATIVAS E DE AZAR
9696 SALÓNS RECREATIVOS E DE XOGO
9697 OUTRAS MAQUINAS AUTOMATICAS.
982 TOMBOLAS, ESPECTACULOS E XOGOS PROPIOS DE FEIRAS E VERBENAS, ...
991 PRESTACION DE SERVIZOS POR SOCIEDADES DE DESENVOLVEMENTO INDUSTRIAL REXIONAL



Sector do comercio polo miúdo. Non serán elixibles os investimentos de mellora ou
ampliación dos establecementos en funcionamento de comercio polo miúdo.Os
investimentos de nova creación en actividades económicas de comercio polo miúdo,
serán elixibles, coas seguintes condicións:




Para o financiamento das actividades de comercio polo miúdo de nova creación,
terase en conta a inexistencia de actividades comerciais, iguales ou similares no
núcleo de poboación onde se realizar á o investimento, co obxectivo de favorecer o
desenvolvemento de actividades innovadoras, de ampliar a oferta comercial e de
contribuír a viabilidade dos negocios.Cando exista unha actividade de comercio polo
miúdo das mesmas características no núcleo de poboación onde se realizará o
investimento, non se financiará outra igual ou similar. Este aspecto acreditarase,
mediante o correspondente certificado emitido polas entidades locais, en función do
epígrafe do imposto de actividades económicas (IAE) correspondente. No caso de que
exista algún comercio co mesmo epígrafe, pero a actividade que se propoña
desenvolver teña un carácter diferencial ou novidoso, poderase financiar con carácter
excepcional, sempre e cando quede demostrado no plan de empresa, plan de xestión,
ou outra documentación técnica, as características singulares ou diferenciais do
modelo de negocio que motivan tal decisión.
Ademais quedarán excluídas as actividades comerciais polo miúdo, segundo os
seguintes epígrafes do IAE :
ACTIVIDADES DE COMERCIO POLO MIÚDO EXCLUÍDAS DE FINANCIAMENTO EN FUNCIÓN DO IAE:
6 COMERCIO, RESTAURANTES, HOSPEDAXE, REPARACIÓNS

631 INTERMEDIARIOS DO COMERCIO
6431 COM. MEN. PEIXES
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6432 COM. MEN. BACALLAU E SALGADURAS
6461 COM. MEN. TABACOS EN EXPENDEDURíA
6462 COM. MEN. TABACO EXTENSIÓNS TRANSITORIAS

6463 COM. MEN. TABACO EN EXPENDEDURÍAS COMPLEMENTARIAS
6464 COM. MEN. TABACO CON VENDA POR RECARGA
6465 COM. MEN. TABACO MAQUINAS AUTOMÁTICAS
6466 COM. MEN. TABACOS VENDA NON ESTANCADA
6467 COM. MEN. ARTICULOS FUMADORES POR MINUSV.
6468 COM. MEN. ARTICULOS PARA FUMADORES
6475 PTOS. ALIMENTICIOS E BEB. MAQUINAS. Ver nota 1.
6541 COM. MEN. VEHICULOS TERRESTRES
6543 COM. MEN. VEHICULOS AEREOS
6544 COM. MEN. VEHICULOS FLUVIAIS E MARITIMOS
655 COMERCIO POLO MIÚDO DE COMBUSTIBLES, CARBURANTES E LUBRICANTES
66 COM. MIXTO INTEGRADO; AMBULANCIA, MERCADILLOS, EXPOSITORES EN DEPOSITO,POR CORREO. Ver nota 1.

1. Esta actividade permitirase sempre e cando a venta dos produtos se realice no territorio do GDR e sexa de
produtos procedentes de produtores locais.




Maquinaria de servizos agrarios ou forestais. Queda excluído o financiamento de
maquinaria para a realización de servizos agrarios e/ou forestais.
Centros sociais. Contemplarase o investimento para construción, acondicionamento e/ou
equipamento de centros sociais, tendo en consideración as necesidades de creación de
novos locais sociais, ou de reforma ou ampliación de locais sociais xa existentes
reflectidos na estratexia de desenvolvemento local e as limitacións orzamentarias do
programa de axudas. en concreto:
Medida: Accións dirixidas ao acondicionamento e/ou rehabilitación de edificacións
existentes (casas reitorais, escolas unitarias, etc.) e mobiliario e equipamentos necesarios
para os novos requirimentos de servizos e usos, sociais, culturais etc., no ámbito rural
(ludotecas, locais sociais, etc).
Proxectos potenciais das entidades locais que se poderían desenvolver:
- Casa da Cultura de Soutomaior: eliminación de barreiras arquitectónicas e
equipamento audiovisual. Concello de Soutomaior.
- Centro Cívico de Barroncas: isonorización, illamento e equipamento audiovisual.
Concello de Soutomaior.
- Palacete Besada (edificio público; Andurique nº3, San Salvador): Acondicionamento
interior do palacete para local. Concello de Poio.
- Antiga Escola de Viñas: local ensaio musical.
- Acondicionamento e ampliación da Escola de Aren en Samieira. Concello de Poio.
- Casa da aldea de Sexide. Concello de Bueu.
- Carpa na praza Massó. Concello de Bueu.
- Local Social de Filgueira. Concello de Cerdedo.
- Rehabilitación, acondicionamento e equipamentos para o local da Antiga Escola
Unitaria de Os Campos, para local social e servizos á poboación. Mourente.
Pontevedra.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

NOTA
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Casa do Pobo en Silvoso. Concello de Pontecaldelas.
Centro social, área de novas tecnoloxías en Ermelo- Portela. Concello de Bueu
Substitución de radiadores por un sistema de calefacción máis eficiente no local
social de Figueirido. Concello de Vilaboa.
Climatización e calefacción - caldeira de biomasa- na Casa de Cultura de Riomaior.
Concello de Vilaboa.
Centro social. Núcleo de Campo Lameiro. Concello de Campo Lameiro

Estudos, edición de materiais ou páxinas web. Respectarase o límite máximo de 10.000
euros de axuda por proxecto previsto nas bases reguladoras.
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5.2.1. Consideracións xerais sobre a valoración dos proxectos.
Os criterios de valoración ou baremación diferéncianse en función da tipoloxía de proxectos,
en produtivos e non produtivos. Neste sentido establécense tamén uns límites de axuda que
non se poderán superar, en termos porcentuais. En canto ao importe máximo da axuda
establécense tamén unha serie de límites.
Os proxectos de natureza produtiva terán un límite de importe de axuda máximo que
ascenderá aos 200.000 euros. Se os proxectos están amparados baixo o Regulamento (UE) nº
1407/2013 da Comisión, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado ás axudas de
minimis, o límite máximo será de 200.000 por promotor durante tres exercicios fiscais. A
porcentaxe de financiamento máxima será do 45% dos custes elixibles.
Os proxectos de carácter non produtivo terán tamén como máximo un límite de 200.000 €.
Pola contra, en relación aos anteriores, se non están suxeitos ao regulamento de mínimis,
poderán chegar ata os 250.000€, con autorización expresa de Agader. A porcentaxe de
financiamento máxima será do 90%. Para que un proxecto non produtivo poida acadar a
porcentaxe máxima de financiamento, debe estar aliñado cos obxectivos transversais do PDR
de Galicia, polo cal debe atender cuestións relacionadas con:
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Servizos de igualdade e benestar á poboación, a integración de comunidades marxinais e
de inmigrantes, o coidado das persoas maiores e a promoción dun envellecemento activo
e saudable das mesmas, o investimento en proxectos que supoñan tamén melloras na
formación para o acceso ao emprego, tales como: centros de inclusión e emerxencia
social, centros de integración, inserción ou inclusión socio- laboral para discapacitados,
escolas infantís, centros de maiores non dependentes (pisos tutelados, vivendas
comunitarias, centros de día), centros de formación ou similares.
Investimentos relacionados co uso e a mellora da accesibilidade ás tecnoloxías da
información e comunicación (TICs) no medio rural, tales como aulas de formación,
telecentros, aulas de informática, plataformas dixitais de servizos a empresas ou á
poboación en xeral, banda ancha,…
Proxectos de utilización de enerxías alternativas ou eficiencia enerxética, como por
exemplo a instalación de caldeiras de biomasa, placas solares, mecanismos e
equipamentos que permitan a redución do consumo de auga, ou aproveitamento hídrico,
etc.

Táboa. Límites de proxectos con carácter xeral
APLICACIÓN DA EDLP
PRODUTIVOS

NON PRODUTIVOS

Importe máximo de axuda

200.000

250.000

Importe máximo R 1407/2013

200.000€

200.000€

45%

90%

% máximo de axuda

Como regla xeral, para que un proxecto sexa valorado é necesario que cumpra unha serie de
requisitos previos que teñen que ver coa súa viabilidade, a súa adecuación á EDLP e á
normativa sectorial, e o seu carácter finalista.
1. Viabilidade técnica. A solicitude de admisión do proxecto virá acompañada dunha

2.

3.

4.

5.

documentación que acredite a solvencia do proxecto dende o punto de vista técnico, isto
é, que sexa realizable, e que se poida executar con garantías. Terase en conta a
coherencia do proxecto para a súa posta en marcha. Para acreditar a viabilidade terase en
conta información procedente de diferentes fontes:plan de Empresa ou de xestión, 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, etc.). Este criterio débeno cumprir
tanto os proxectos produtivos como os non produtivos.
Viabilidade económica e financeira. Revisaranse os criterios de viabilidade económica e
financeira, analizando conceptos como a taxa interna de rendibilidade, o valor actual neto
(VAN), a rendibilidade económica e financeira. Estes conceptos analizaranse tendo en
conta a documentación que se presente, entre eles as contas previsionais para 5 anos
(contas de pérdidas e ganancias e balances previsionais), así como, aquelas certificacións
bancarias, ou declaración persoais que poidan acreditar a solvencia financeira da persoa
ou entidade promotora. É necesario puntualizar que no caso dos proxectos non
produtivos só se terá en conta a viabilidade financeira do proxecto, podéndoa acreditar
co correspondente certificado bancario ou documentación complementaria.
Coherencia e adecuación do proxecto coa EDLP. A principal finalidade que figure no
proxecto deberá adecuarse aos obxectivos establecidos no Plan de Acción da estratexia, e
por tanto, no FEADER. Terase en conta a coherencia do proxecto en relación ás
necesidades e debilidades diagnosticadas no territorio, e en relación 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 e que
se plasman no plan de acción, así como o reforzo das actividades ou empregabilidade de
recursos da zona, a súa horizontalidade, entre outros.
Adaptación á normativa sectorial. Cada tipo de proxecto pode verse afecto por
normativas de diferente tipo (comunitarias, estatais, autonómicas ou locais), que deben
ser cumpridas. O incumprimento dalgunha delas implicaría que o proxecto non pode
financiarse.
Carácter finalista. No momento da xustificación final do proxecto, este deberá cumprir os
obxectivos e fins para os que foi definido. Non se poderán subvencionar fases de
proxectos que non constitúan unha actividade finalista.
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5.2.2. Requisitos para a subvencionabilidade dos proxectos
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Táboa. Criterios excluíntes na valoración dos proxectos

CRITERIOS
Viabilidade técnica
Viabilidade económica
Viabilidade financeira
Coherencia coa EDLP
Carácter finalista

PRODUTIVOS

NON PRODUTIVOS

●
●
●
●
●

●
-

●
●
●
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5.2.3. Regras xerais sobre a baremación dos proxectos
No caso dos proxectos produtivos establécese un critério común, mentres no que respecta
aos proxectos non produtivos deberemos establecer unha serie de categorías que nos
indicarán se ten máis ou menos prioridade, á hora de ser financiado. Deste xeito podemos
diferenciar entre proxectos non produtivos de prioridade alta, media ou baixa, indicando a
continuación que tipo de investimentos poderían ser financiables, a modo de exemplo.

Táboa. Tipoloxía de investimentos non produtivos en función da prioridade
Proxectos non produtivos de prioridade alta: intensidade de axuda máxima do 90% de axuda


Investimentos relacionados cos servizos de igualdade e benestar á poboación, a integración de
comunidades marxinais e de inmigrantes, o coidado das persoas maiores dependentes e non
dependentes, e a promoción dun envellecemento activo e saudable das mesmas, tales como:
centros de inclusión e emerxencia social, centros de integración, inserción ou inclusión sociolaborais para persoas discapacitadas, infantís, centros de maiores non dependentes (pisos
tutelados, vivendas comunitarias, centros de día, etc.) e actuacións para promover a igualdade e a
integración social da poboación.

Investimentos non produtivos relacionados co uso e a mellora da accesibilidade ás tecnoloxías da
información e comunicación (TICs) no medio rural, tales como telecentros, aulas de informática,
plataformas dixitais de servizos a empresas ou á poboación en xeral.

Investimentos non produtivos relacionados coa utilización de enerxías alternativas, o aforro ou
eficiencia enerxética, a compostaxe, a biomasa, a reutilización e reciclaxe etc. Tales como
instalación de caldeiras de biomasa, placas solares, mecanismos e equipamentos que permitan a
redución do consumo de auga, ou aproveitamento hídrico, etc
Proxectos non produtivos de prioridade media: intensidade de axuda máxima do 70% de axuda
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Investimentos relacionados coa valorización, conservación e/ou recuperación do patrimonio
natural e cultural, tales como a recuperación e integración paisaxística, recuperación do hábitat e
a biodiversidade, custodia do territorio, aulas da natureza, centros de interpretación,
intervencións arqueolóxicas, recuperación de construcións de interese cultural (histórico-artístico,
etnográfico,arquitectónico, etc) e actuacións de sensibilización, promoción e difusión, etc.
Investimentos non produtivos, relacionadas coa valorización e/ou promoción dos produtos e
producións locais vinculados ás denominacións de orixe, indicacións xeográficas protexidas, a
viticultura, a agricultura ecolóxica, a artesanía local, gastronomía, etc.
Investimentos non produtivos relacionados co sector turístico tales como actuacións de
promoción, difusión e divulgación dos recursos turísticos, rutas de sendeirismo homologadas pola
Federación Galega de Montaña, construción de miradoiros, puntos de información turística,
centros de promoción de recursos, etc.

Proxectos non produtivos de prioridade baixa: intensidade de axuda máxima do 50% de axuda.



Investimentos relacionados coas actividades e infraestruturas, deportivas, recreativas de lecer e
culturais tales como ludotecas, locais sociais, parques, etc.
Resto de investimentos non produtivos non recollidos nos epígrafes anteriores.

5.2.4. Criterios de baremación de proxectos produtivos







Factores de localización xeográfica onde se promove o proxecto
As características da persoa ou entidade promotora
Incidencia sobre a creación de emprego
Características do proxecto
Impacto sobre o territorio.

1. Factores de localización xeográfica onde se promove o proxecto.
Este criterio terá como máximo unha puntuación de 30 puntos. No caso de que un proxecto
afecte de maneira directa a varios concellos, núcleos de poboación, ou parroquias,
empregarase o criterio máis favorable como regra xeral. Esta pauta, aplicarase a todo tipo de
proxectos. Os criterios que se terán en conta son as características socioeconómicas e
demográficas dos concellos, o índice de dependencia da poboación rural, o seu carácter rural,
ou a afección a zonas desfavorecidas.
1.1. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DO CONCELLO NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración será o Indicador Municipal de Renda dos Fogares (IMRF) do ano
2009 publicado polo Instituto Galego de Estatística (IGE).
CRITERIO

CONCELLOS

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (8)

<= 60

Cerdedo, A Lama,

8

> 60 e <= 80

Campo Lameiro, Ponte Caldelas, Cotobade

6

>80 e <=100

Marín, Barro, Bueu, Moaña,Soutomaior, Cangas,Vilaboa

4

> 100 e <=120

Poio, Pontevedra

2

>120
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Os criterios de baremación dos proxectos produtivos fan referencia aos seguintes factores
fundamentais:

0
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1.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOLABORAIS DO CONCELLO NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración é a porcentaxe de paro rexistrado do ano 2015 segundo Consellería
de Emprego, Economía e Industria publicado polo Instituto Galego de Estatística (IGE).
CRITERIO

CONCELLOS

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (4)

>= 15%

Cangas, Moaña, Vilaboa, A Lama, Cotobade, Barro, Soutomaior,
Campo Lameiro, Ponte Caldelas

4

>=10% e <15%

Cerdedo, Bueu, Poio, Marín, Pontevedra

2
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<10%

0

1.3. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DO CONCELLO/PARROQUIA NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO I
O CRITERIO DE REFERENCIA PARA FACER A VALORACIÓN SERÁ A DENSIDADE DE POBOACIÓN RURAL EN 2015, DE
ACORDO COAS CIFRAS DO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. TERASE COMO FACTOR DE REFERENCIA A
DENSIDADE NOS CONCELLOS, INCORPORANDO TAMÉN ESTE CRITERIO EN PARROQUIAS CON DENSIDADE INFERIOR
AOS 200 HAB./KM².
CRITERIO

CONCELLOS/PARROQUIAS

Concellos < 50 hab./km²
Concellos >=50 hab./km² e
< 100 hab./km²
Concellos>=100 hab./km² e
<200 hab./km²
Parroquias < 200 hab./km² en
Concellos >=200 hab./km²

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (4)

Campo Lameiro, Cerdedo, Cotobade, A Lama

4

Barro, Ponte Caldelas

3

Vilaboa, Pontevedra

2

Ermelo, A Illa de Ons, San Tomé de Piñeiro,O Campo, Ardán
,Domaio, O Hio, Soutomaior, Samieira

1

O Resto

0

1.4. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DO CONCELLO NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO II
O criterio de referencia para facer a valoración será a variación da poboación rural entre os anos 2005 e 2015 de
acordo coas cifras do Padrón municipal de habitantes publicado polo Instituto Galego de Estatística (IGE).
CRITERIO
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CONCELLOS/PARROQUIAS

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (4)

Descenso >20% Concellos 20052015

Cerdedo

4

Descenso <=20% e
Concellos 2005-2015

Ponte Caldelas, A Lama, Campo Lameiro

3

Pontevedra, Cotobade, Marín, Bueu

2

Descenso
<=10%
Concellos 2005-2015

e

>10%
>0%

Parroquias en descenso de pob.
en concellos que non perden
poboación 2005 - 2015

Agudelo, Barro, Portela, Valiñas, Aldán, Tirán, Samieira,
Cobres, Figueirido, Vilaboa

O Resto

1
0

1.5. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DO CONCELLO NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO III
O criterio de referencia para facer a valoración é o índice de dependencia da poboación rural. O dato extráese do
Instituto Galego de Estatística (IGE).
CONCELLOS

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (4)

>=70

Cerdedo

4

>=60 e <70

Cotobade,Vilaboa, Campo Lameiro, A Lama

3

>=50 e <60

Soutomaior, Barro, Ponte Caldelas

2

>=40 e <50

Cangas, Poio, Moaña,Pontevedra,Bueu, Marín

1

<40

0

1.6. ENTIDADE DE POBOACIÓN NA QUE SE LOCALIZA O PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración é o de priorizar os proxectos que se implanten nas áreas máis rurais
de cada Concello. Establécense varios rangos de tamaño dos núcleos/entidades asignando máis puntuación canto
menor sexa o tamaño dos núcleos, tendo como referencia o número de habitantes. Os datos extráense do
nomenclátor de 2015 e o criterio fai referencia á parroquia
CRITERIO

PARROQUIAS

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (4)

< 500

Ver nomenclátor 2015.

4

500 - 999 (ambos inclusive)

Ver nomenclátor 2015.

3

1.000 – 2.499 (ambos inclusive)

Ver nomenclátor 2015.

2

2.500 - 3.999 (ambos inclusive)

Ver nomenclátor 2015.

1

>= 4.000

Ver nomenclátor 2015.

0

Estratexia de desenvolvemento local participativo

CRITERIO

1.7. OUTROS CRITERIOS XEOGRÁFICOS: ZONAS DESFAVORECIDAS
O criterio de referencia para facer a valoración é o de pertencer a zonas desfavorecidas. O dato extráese da Lista
comunitaria de zonas agrícolas desfavorecidas. Consellería do Medio Rural.
CRITERIO

CONCELLOS

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (2)

SI

Campo Lameiro, Cerdedo, Cotobade, A Lama, Ponte Caldelas

2

NON

Resto

0
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2. Características da persoa ou entidade promotora do proxecto.
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Este criterio proporcionará como máximo 10 puntos. Teranse en conta as características das
persoas ou entidades promotoras priorizando en función das mesmas, co obxectivo de
favorecer unha maior integración e cohesión social no territorio. Valorarase se o proxecto é
presentado por algunha entidade composta por algún colectivo desfavorecido, a formación
ou experiencia que poida ter a persoa ou entidade promotora e o compromiso coa
responsabilidade social corporativa.
Malia todo, antes de abordar este punto é necesario facer unha serie de matizacións. Unha
das prioridades á que se tentará dar resposta e priorizar, na posta en marcha dos diferentes
proxectos, é a da promoción da igualdade e o reforzo da cohesión social no territorio. Para
isto preténdese favorecer a integración de determinados colectivos que por diferentes razóns
teñen máis dificultades á hora de acceder ao emprego, ou á hora de seren beneficiarios de
moitos programas. Estes colectivos desfavorecidos van a ser priorizados cando se valoren os
proxectos, polo cal cómpre definir que se entende por tales. Os colectivos desfavorecidos son:










Mulleres
Mozos e mozas menores de 35 anos
Persoas maiores de 55 anos
Persoas paradas de longa duración, entendendo por tales aquelas que por un período
superior a 12 meses se atopen inscritas en procura de emprego nos servizos de emprego
estatais, independentemente do perfil de idade ou profesional que acredite.
Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33%.
Persoa inmigrante ou emigrante retornada, que acredite tal situación.
Persoas con dificultades de integración social: perceptores de RISGA, presos,
toxicómanos, etc.
Persoas en risco de exclusión social: pobreza, vulnerabilidade ou marxinación, que
acrediten tal situación.

2.1. PROXECTOS PRESENTADOS POR PERSOAS PERTENCENTES A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
O criterio de referencia para facer a valoración é a condición social, o xénero ou idade da persoa. No caso de
entidades terase en conta a súa composición societaria (Puntuación acumulable por epígrafes ata o máximo
establecido).
PERSOA OU ENTIDADE PROMOTORA
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PUNTUACIÓN
MÁXIMA (5)

Persoas discapacitadas, persoas con dificultades de integración social ou en risco de exclusión
social

5

Mulleres ou mocidade (homes<35 anos)

4

Persoas paradas de longa duración ou homes maiores de 55 anos

3

Persoas inmigrantes ou emigrantes retornados

2

O Resto

0

NOTA: No caso de persoas xurídicas, puntuaranse os criterios anteriores cando o número de persoas socias,
pertencentes a algún dos colectivos desfavorecidos (ponderado pola súa participación social), respecto do total de
socios da persoa xurídica, sexa maior do 50%.

2.2. FORMACIÓN E/OU EXPERIENCIA DA PERSOA OU ENTIDADE PROMOTORA
O criterio de referencia para facer a valoración son a formación e/ou experiencia das entidades promotoras e/ou
das persoas que compoñen a sociedade ou da persoa promotora individual.
PUNTUACIÓN
MÁXIMA (2)

Valorarase con 2 puntos a disposición de titulación académica axeitada ao sector e con 1 punto
ou fracción ata o máximo deste apartado, por cada ano de experiencia no sector (A experiencia
das persoas físicas acreditarase mediante vida laboral e/ou IAE)

2

No caso de persoas xurídicas valorarase con 1 punto ou fracción ata o máximo deste apartado,
por cada ano de experiencia no sector (acreditado segundo IAE)

2

2.3. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
O criterio de referencia para facer a valoración é o compromiso do promotor de contribuír coa súa empresa á
mellora social, económica e ambiental do seu entorno, xeralmente co obxectivo de mellorar a súa vantaxe
competitiva, valorativa e o seu valor engadido. Valorarase a existencia ou o compromiso de elaboración dun Plan
de Responsabilidade Social Corporativa e/ou un Plan de Igualdade de Oportunidades, e/ou dispor de certificacións
de calidade do ámbito da responsabilidade social, xestión ambiental etc.
ELABORACIÓN/COMPROMISO DE ELABORACIÓN DO PLAN

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (3)

SI

3

NON

0
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PERSOA OU ENTIDADE PROMOTORA

3. Incidencia sobre a creación de emprego
Este criterio proporcionará como máximo 20 puntos. A puntuación é acumulativa. Téñense en
conta o número de empregos xerados netos, a creación de empregos de colectivos
desfavorecidos, ou a creación de emprego local. Para os cálculos de emprego terase como
referencia as UTA (unidade de traballo anual) ou fracción de UTA, isto é, 1 emprego supón
traballar a tempo completo durante todo o ano; de traballar a tempo parcial ou parte do ano
contarase a fracción de UTA que corresponda.
Para poder valorar este criterio (items,3.1,3.2,3.3) será necesaria a creación neta de emprego
de cómo mínimo 0,25 UTAS con posterioridade a solicitude de axuda.
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3.1. INCIDENCIA SOBRE A CREACIÓN DE EMPREGO NETO
O criterio de referencia para facer a valoración é o número de empregos que se xeran en función do investimento
realizado sen IVE (elixible), para o cal se establecen uns intervalos.
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INTERVALOS DE VALORACIÓN

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (10)

< 25.000 €/emprego

10

>= 25.000 e < 50.000 €/emprego

8

>= 50.000 e < 75.000 €/emprego

6

>= 75.000 e < 100.000 €/emprego

4

>= 100.000 e < 125.000 €/emprego

2

>= 125.000 €/emprego

0

3.2. INCIDENCIA SOBRE A CREACIÓN DE EMPREGO DE PERSOAS DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
O criterio de referencia para facer a valoración é a porcentaxe do emprego creado de persoas definidas como
colectivos desfavorecidos, segundo o establecido no apartado de características do promotor.
INTERVALOS DE VALORACIÓN
>= 50 %

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (5)
5

< 50 % e >= 25 %

2,5

< 25 %

0

3.3. INCIDENCIA SOBRE A CREACIÓN DE EMPREGO LOCAL
O criterio de referencia para facer a valoración é a porcentaxe do emprego creado de persoas que acrediten estar
empadroadas nos concellos do territorio GDR.
INTERVALOS DE VALORACIÓN
>= 50 %
< 50 % e >= 25 %
< 25 %

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (5)
5
2,5
0

4. Características do proxecto
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Este criterio proporcionará como máximo 20 puntos. Teranse en conta factores como a
tipoloxía do proxecto, o carácter innovador ou o seu ámbito temático.

4.1. TIPOLOXÍA DO PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración é se o proxecto está vinculado á economía social ou ás CCMMVMC e
se son de nova creación, ampliación ou modernización.
CRITERIO

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (5)

Proxectos de economía social ou das CCMMVMC e as súas mancomunidades

5

Proxectos de nova creación

4

Proxectos de ampliación, modernización

3

O criterio de referencia para facer a valoración é a singularidade da actividade ou do modelo de negocio, para o cal
se terá en conta a existencia de actividades similares no núcleo de poboación ou concello onde se promove o
proxecto. Este feito acreditarase mediante a presentación dun certificado municipal no que se faga constar as
actividades dadas de alta no epígrafe de IAE, no núcleo de poboación e/ou no concello correspondente.
CRITERIO

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (5)

Inexistencia dunha actividade económica similar no concello

5

Inexistencia dunha actividade económica similar no núcleo

3

4.3. ÁMBITO DO PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración é o sector de actividade do proxecto, potenciando aqueles
investimentos considerados como actividades estratéxicas para o desenvolvemento sostible do territorio.
Valoraranse de xeito acumulativo os proxectos produtivos que consistan ou estean relacionados
cos sectores ou actividades seguintes:

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (10)

Investimentos no sector primario (produción, transformación ou comercialización, agrícola,
gandeira ou forestal; ou vinculados a proxectos de mobilización ou recuperación de terras).

10

Investimentos non agrarios relacionados con servizos e/ou comercio dos produtos e producións
locais tales como os vinculados á viticultura, á agricultura ecolóxica, ás IXP, á gastronomía ou á
artesanía local.

10

Investimentos no sector dos servizos sociais e/ou asistenciais, tales como centros de coidado e
atención de menores e/ou maiores, de persoas dependentes e/ou non dependentes, servizos
sociosanitarios e domésticos, centros de inclusión e emerxencia social, centros de integración,
inserción ou inclusión socio-laborais, centros infantís, garderías, pisos tutelados, vivendas
comunitarias ou centros de día.

9

Investimentos no sector da economía verde e ambiental (actividades relacionadas co medio
ambiente e a súa sostibilidade , tales como a xestión de residuos, a compostaxe, o tratamento de
augas/solos a xestión dos recursos naturais, a biomasa, a reutilización, a reciclaxe, os sevizos
ambientais, o aforro ou eficiencia enerxética ou as enerxías renovables.

8
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4.2. CARÁCTER INNOVADOR
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Investimentos no sector das TIC, e/ou relacionados con proxectos de base tecnolóxica, coa I+D+I,
coa economía colaborativa e/ou co emprendemento social.

7

Investimentos no sector turístico (servizos turísticos, hospedaxe e hostalería).

6

Investimentos do sector industrial (tales como a fabricación e/ou industrias de transformación
manufactureira) e construción.

5

Investimentos no sector servizos (servizos básicos de saúde, personais, de benestar, educativos,
culturais, deportivos, e de lecer).

4

Investimentos no resto do sector servizos e comercio.

3
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5. Impacto sobre o territorio
Este criterio proporcionará como máximo 20 puntos. Teranse en conta factores como a
capacidade de arrastre do proxecto, a súa incidencia ambiental, a utilización e enerxías
renovables ou a mellora da eficiencia enerxética.
5.1. CAPACIDADE DE ARRASTRE DO PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración é o efecto multiplicador que supón o investimento, tendo en
consideración a utilización de proveedores locais do territorio do GDR.
CRITERIO

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (10)

Terase en conta a porcentaxe que representa o valor se ive dos investimentos elixibles do
proxecto que sexan realizados con proveedores locais en relación ao importe sen ive do
investimento total elixible.


>= 50 % (10 puntos)



< 50 % e >= 30 % (6 puntos)



< 30 % e >= 10 % (3 puntos)



< 10 % (0 puntos)

A porcentaxe acreditarase a través do importe sen ive das facturas de gasto elixible realizado
con empresas con domicilio social no territorio do GDR respecto do gasto total elixible sen ive
xustificado.

5.2. INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL DO PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración é o impacto que pode xerar o proxecto na redución da pegada de
carbono e emisións contaminantes, reducindo o impacto ambiental no territorio. Tamén se inclúen a conservación
e mellora da biodiversidade e/ou implantación de sistemas de xestión ambiental, integración paisaxística, a
utilización de enerxías renovables e/ou procesos de mellora do aforro e da eficiencia enerxética, etc.
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CRITERIO
Valorarase 1 punto por cada 1% do investimento adicado a melloras ambientais, eficiencia
enerxética ou aplicación de enerxías renovables, ata un máximo de 10 puntos.

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (10)
10

5.2.5. Criterios de baremación de proxectos non produtivos
Os criterios de baremación dos proxectos non produtivos fan referencia aos seguintes
factores fundamentais:
Localización xeográfica onde se promove o proxecto.
Características da entidade promotora.
Características do proxecto.
Impacto sobre o territorio.

1. Factores de localización xeográfica onde se promove o proxecto.
Este criterio terá como máximo unha puntuación de 30 puntos. No caso de que un proxecto
afecte de maneira directa a varios concellos, núcleos de poboación, ou parroquias,
empregarase o criterio máis favorable como regra xeral. Esta pauta, aplicarase a todo tipo de
proxectos. Os criterios que se terán en conta son as características socioeconómicas e
demográficas dos concellos, o índice de dependencia da poboación rural, o seu carácter rural,
ou a afección a zonas desfavorecidas.
1.1. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DO CONCELLO NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración será o Indicador Municipal de Renda dos Fogares (IMRF) do ano
2009 publicado polo Instituto Galego de Estatística (IGE).
CRITERIO

CONCELLOS

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (8)

<= 60

Cerdedo, A Lama,

8

> 60 e <= 80

Campo Lameiro, Ponte Caldelas, Cotobade

6

>80 e <=100

Marín, Barro, Bueu, Moaña,Soutomaior, Cangas,Vilaboa

4

> 100 e <=120

Poio, Pontevedra

2

>120
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0

1.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOLABORAIS DO CONCELLO NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO
O criterio de referencia para facer a valoración é a porcentaxe de paro rexistrado do ano 2015 segundo Consellería
de Emprego, Economía e Industria publicado polo Instituto Galego de Estatística (IGE).
CRITERIO

CONCELLOS

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (4)

>= 15%

Cangas, Moaña, Vilaboa, A Lama, Cotobade, Barro, Soutomaior,
Campo Lameiro, Ponte Caldelas

4

>=10% e <15%

Cerdedo, Bueu, Poio, Marín, Pontevedra

2

<10%
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0

1.3. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DO CONCELLO/PARROQUIA NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO I
O criterio de referencia para facer a valoración será a densidade de poboación rural en 2015, de acordo coas cifras do Padrón
municipal de habitantes. Terase como factor de referencia a densidade nos concellos, incorporando tamén este criterio en
parroquias con densidade inferior aos 200 hab./km².
CRITERIO
Concellos < 50 hab./km²
Concellos >=50 hab./km² e
< 100 hab./km²
Concellos>=100 hab./km² e
<200 hab./km²
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PUNTUACIÓN
MÁXIMA (4)

CONCELLOS/PARROQUIAS

Parroquias < 200 hab./km²
Concellos >=200 hab./km²

en

Campo Lameiro, Cerdedo, Cotobade, A Lama

4

Barro, Ponte Caldelas

3

Vilaboa, Pontevedra

2

Ermelo, A Illa de Ons, San Tomé de Piñeiro,O Campo, Ardán
,Domaio, O Hio, Soutomaior, Samieira

1

O Resto

0

1.4. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DO CONCELLO NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO II
O criterio de referencia para facer a valoración será a variación da poboación rural entre os anos 2005 e 2015 de
acordo coas cifras do Padrón municipal de habitantes publicado polo Instituto Galego de Estatística (IGE).
CRITERIO

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (4)

CONCELLOS/ PARROQUIAS

Descenso >20% Concellos 2005-2015

Cerdedo

4

Descenso <=20% e >10% Concellos
2005-2015

Ponte Caldelas, A Lama, Campo Lameiro

3

Descenso <=10% e >0% Concellos
2005-2015

Pontevedra, Cotobade, Marín, Bueu

2

Parroquias en descenso de pob. en
concellos que non perden poboación
2005 - 2015

Agudelo, Barro, Portela, Valiñas,
Samieira, Cobres, Figueirido, Vilaboa

Aldán,

Tirán,

O Resto

1
0

1.5. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DO CONCELLO NO QUE SE LOCALIZA O PROXECTO III
O criterio de referencia para facer a valoración é o índice de dependencia da poboación rural. O dato extráese do
Instituto Galego de Estatística.
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CRITERIO
>=70

CONCELLOS
Cerdedo

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (4)
4

>=60 e <70

Cotobade, Vilaboa, Campo Lameiro, A Lama

3

>=50 e <60

Soutomaior, Barro, Ponte Caldelas

2

>=40 e <50

Cangas, Poio, Moaña, Pontevedra, Bueu, Marín

1

<40

0

1.6. ENTIDADE DE POBOACIÓN NA QUE SE LOCALIZA O PROXECTO

CRITERIO

PARROQUIAS

< 500
500
inclusive)

999

(ambos

1.000 – 2.499
inclusive)

(ambos

2.500 - 3.999
inclusive)

(ambos

>= 4.000

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (4)

Ver nomenclátor 2015.

4

Ver nomenclátor 2015.

3

Ver nomenclátor 2015.

2

Ver nomenclátor 2015.

1

Ver nomenclátor 2015.

0

1.7. OUTROS CRITERIOS XEOGRÁFICOS: ZONAS DESFAVORECIDAS
O criterio de referencia para facer a valoración é o de pertencer a zonas desfavorecidas. O dato extráese da Lista
comunitaria de zonas agrícolas desfavorecidas. Consellería do Medio Rural.
CRITERIO

CONCELLOS
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O criterio de referencia para facer a valoración é o de priorizar os proxectos se implanten nas áreas máis rurais de
cada Concello. Establécense varios rangos de tamaño dos núcleos/entidades asignando máis puntuación canto
menor sexa o tamaño dos núcleos, tendo como referencia o número de habitantes. Os datos extráense do
nomenclátor de 2015 e o criterio fai referencia á parroquia.

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (2)

SI

Campo Lameiro, Cerdedo, Cotobade, A Lama, Ponte Caldelas

2

NON

Resto

0

2. Características da entidade promotora do proxecto
Este criterio proporcionará como máximo 20 puntos. Teranse en conta as características das
entidades promotoras, en función de criterios do carácter agrupado do promotor, a tipoloxía
e natureza das entidades promotoras, a igualdade na representación ou o compromiso de
adhesión á responsabilidade social corporativa.
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2.1. PROMOTOR INDIVIDUAL OU AGRUPADO
Este criterio proporcionará como máximo 3 puntos. Priorizaranse as entidades agrupadas de asociacións, concellos,
CCMMVMC (federacións, mancomunidades, consorcios, etc).
PUNTUACIÓN
MÁXIMA (3)

CRITERIOS
SI

3

NON

0
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2.2. NATUREZA XURÍDICA E/OU OBXECTO SOCIAL DA ENTIDADE PROMOTORA
ste criterio proporcionará como máximo 10 puntos. O criterio de referencia para facer a valoración é que a
promotora sexa unha entidade pública de carácter local, CCMMVMC ou mancomunidades, consorcios etc
dependentes das anteriores ou unha entidade sen ánimo de lucro de colectivos desfavorecidos acreditado a través
do obxecto social da entidade e/ou presenza maioritaria destes colectivos na composición societaria.
PUNTUACIÓN
MÁXIMA (10)

CRITERIOS
Acoller no seu seo a persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social ou integración
social

10

Entidades de mulleres ou igualdade

10

Entidade formada por mozos e mozas con idade inferior aos 35 anos

10

Entidades públicas de carácter local, CCMMVMC e mancomunidades, consorcios etc
dependentes das anteriores.

10

Resto de entidades

5

2.3. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
O criterio de referencia para facer a valoración son criterios de paridade na entidade que promove un proxecto.
Tense en consideración a representación da entidade e os seus órganos de goberno.
INTERVALOS
Entre o 40 e 60%
Sen paridade
Entre o 40 e 60%
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Sen paridade

CRITERIOS

Paridade nos órganos directivos ou de goberno (Xunta Directiva, Xunta
de goberno etc)

Paridade na representación societaria ou corporación (Asemblea Xeral,
Pleno da corporación etc.)

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (4)
2
0
2
0

2.4. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
O criterio de referencia para facer a valoración é o compromiso do promotor de contribuír coa súa entidade á
mellora social, económica e ambiental do seu entorno. Valorarase a existencia ou o compromiso na elaboración
dun Plan de Responsabilidade Social Corporativa e/ou un Plan de Igualdade de Oportunidades, etc. ou a través da
inclusión no plan de xestión de medidas sociais, ambientais, etc.
ELABORACIÓN/COMPROMISO DE ELABORACIÓN DO PLAN

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (3)

SI

3

NON

0

Este criterio proporcionará como máximo 30 puntos. Teranse en conta factores como a
tipoloxía do proxecto segundo as actividades coas que están relacionados os investimentos, o
seu ámbito de actuación e a cooperación con outras entidades no proxecto.
3.1. TIPOLOXÍA DO PROXECTO
Este criterio proporcionará como máximo 20 puntos O criterio de referencia para facer a valoración é que o
proxecto estea relacionado cunha serie de actividades que son consideradas como prioritarias ou estratéxicas para
contribuír ao desenvolvemento sostible do territorio.
Valoraranse de xeito acumulativo os proxectos non produtivos que consistan ou estean dirixidos
ás actividades seguintes:

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (20)

Investimentos dirixidos a servizos de igualdade e benestar da poboación, a integración de
comunidades marxinais e de inmigrantes, ao coidado das persoas maiores, dependentes e non
dependentes, e a promoción dun envellecemento activo e saudable das mesmas, á atención de
menores, tales como; centros de inclusión e emerxencia social, centros de integración, inserción
ou inclusión socio-laborais, centros para persoas discapacitadas, infantís, centros de maiores non
dependentes (pisos tutelados, vivendas comunitarias, centros de día, etc.) e actuacións para
promover a igualdade e a integración social da poboación.

20

Investimentos non produtivos dirixidos ao uso e a mellora da accesibilidade ás tecnoloxías da
información e comunicación (TICs) no medio rural, tales como telecentros, aulas de informática,
plataformas dixitais de servizos a empresas ou á poboación en xeral.

20

Investimentos non produtivos dirixidos á utilización de enerxías alternativas, ao aforro ou
eficiencia enerxética, ao compostaxe, á biomasa, á reutilización e reciclaxe etc. Tales como
instalación de caldeiras de biomasa, placas solares, mecanismos e equipamentos que permitan a
redución do consumo de auga ou aproveitamento hídrico, etc

20

Investimentos dirixidos á valorización, conservación e/ou recuperación do patrimonio natural e
cultural, tales como a recuperación e integración paisaxística, recuperación do hábitat e a
biodiversidade, custodia do territorio, aulas da natureza, centros de interpretación,
intervencións arqueolóxicas, recuperación de construcións de interese cultural (históricoartístico, etnográfico,arquitectónico, etc) e actuacións de sensibilización, promoción e difusión,
etc.

18
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3. Características do proxecto
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Investimentos non produtivos, dirixidos á valorización e/ou promoción dos produtos e
producións locais vinculados ás denominacións de orixe, indicacións xeográficas protexidas, a
viticultura, a agricultura ecolóxica, a artesanía local, gastronomía, etc.

18

Investimentos non produtivos dirixidos ao sector turístico tales como actuacións de promoción,
difusión e divulgación dos recursos turísticos, rutas de sendeirismo homologadas pola
Federación Galega de Montaña, construción de miradoiros, puntos de información turística,
centros de promoción de recursos, etc.

18

Investimentos dirixidos a actividades e/ou infraestruturas, deportivas, recreativas de lecer e/ou
culturais tales como ludotecas, locais sociais, parques, etc.

16

Resto de investimentos non produtivos non recollidos nos epígrafes anteriores.

10

3.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DO PROXECTO
Este criterio proporcionará como máximo 8 puntos. Partindo do obxecto do proxecto, terase en conta o alcance
territorial das actuacións previstas no proxecto e/ou poboación beneficiada e/ou a localización material ou física
dos investimentos, priorizando aqueles proxectos que teñan un maior alcance territorial.
CRITERIOS

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (8)

Supramunicipal

8

Local

6

Inferior ao local

4

3.3. COOPERACIÓN DO PROXECTO OU ENTIDADES COLABORADORAS
Este criterio proporcionará como máximo 2 puntos. Terase en conta a cooperación ou colaboración de varias
entidades e/ou organismos públicos no proxecto, en función do estipulado no Plan de Xestión e que se acreditarase
mediante acordo ou convenio de colaboración entre as partes.
CRITERIOS

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (2)

Si

2

Non

0

4. Impacto sobre o territorio.
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Este criterio proporcionará como máximo 20 puntos. Teranse en conta factores como a
incidencia sobre o medio ambiente e a redución da pegada de carbono, a eficiencia
enerxética, ou o compromiso no emprego de novas tecnoloxías.

4.1. INCIDENCIA SOBRE O MEDIOAMBIENTE, CONTRIBUÍNDO Á REDUCIÓN DA PEGADA DE CARBONO
Este criterio proporcionará como máximo 10 puntos. O criterio de referencia para facer a valoración é o importe
adicado a melloras que supoñan unha redución do impacto ambiental da iniciativa.
PUNTUACIÓN
MÁXIMA (10)

Proxectos cun fin principal de mellora ambiental tales como: a posta en valor do patrimonio ou
recursos naturais, a mellora dos recursos hídricos, a recuperación e/ou integración paisaxística
ou de elementos degradados, a conservación e mellora da biodiversidade, a implantación de
sistemas de xestión ambiental, a xestión, redución, reciclaxe ou reutilización de residuos, a
compostaxe, a conservación de hábitats, a prevención de incendios, etc.).

10

Proxectos que non tendo como fin principal a mellora ambiental, inclúan investimentos
destinados a melloras ambientais. Valorarase 1 punto por cada 1% do investimento adicado a
melloras ambientais, enerxías renovables, aforro e eficiencia enerxética, educación, divulgación
e sensibilización ambiental, etc., ata un máximo de 10 puntos.

10

4.2. COMPROMISO DE EMPREGO DE NOVAS TECNOLOXÍAS
Este criterio proporcionará como máximo 10 puntos. O criterio de referencia para facer a valoración é o
investimento realizado en novas tecnoloxías no proxecto.
CRITERIO
Valorarase 1 punto por cada 1% do investimento adicado a investimentos en novas tecnoloxías
ata un máximo de 10 puntos.

PUNTUACIÓN
MÁXIMA (10)
10

5.2.6. Regras básicas: determinación de puntuacións e porcentaxe de
financiamento de proxectos
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CRITERIO

Unha vez que un proxecto foi valorado en función dos criterios establecidos no anterior
apartado, cómpre asignarlle unha puntuación, que será o resultado do sumatorio de todos os
criterios aplicables, dependendo de si é produtivo ou non produtivo.
A porcentaxe de axuda que lle vai a corresponder a unha persoa ou entidade promotora ten
fixados uns límites mínimos e máximos de axuda, en función do estipulado no marco
regulamentaria do FEADER e o regulamento de disposicións comúns dos Fondos EIE. No
seguinte cadro fíxanse as súas puntuacións e limitacións.
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Táboa. Límites e porcentaxes de axuda por tipoloxía de proxecto.
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NOTA DE
CORTE

% DE
AXUDA

NOTA
MÁXIMA

% DE
AXUDA

Proxectos produtivos

20

20%

70

45%

Proxectos non produtivos prioridade alta

30

40%

70

90%

Proxectos non produtivos prioridade media

30

30%

70

70%

Proxectos non produtivos prioridade baixa

30

30%

70

50%

A nota de corte (mínima) para os proxectos produtivos, é de 20 puntos. Esta puntuación dará
lugar a unha axuda do 20% do importe total do investimento subvencionable. No caso dos
proxectos non produtivos a puntuación mínima é de 30 puntos, o que dará lugar a unha axuda
do 30% ou do 40% segundo a prioridade.
A puntuación máxima que se esixe para optar á porcentaxe máis elevada de financiamento é
de 70 puntos en todos os casos. Os proxectos produtivos que acaden esta puntuación terán
dereito ao 45% de axuda. No caso dos non produtivos, e tendo como referencia a súa
clasificación, os de prioridade baixa poderán chegar ao 50% de financiamento, os de
prioridade media ao 70% e os de prioridade alta ao 90%.

Cálculo da porcentaxe de axuda.
Proxecto produtivo
A puntuación mínima que haberá de obter un proxecto produtivo será de 20 puntos; por
baixo deste valor, os proxectos non serán subvencionados.
Relación entre puntos de valoración de baremo e % de axuda en proxectos produtivos:
 20 puntos: 20 % de axuda
 70 puntos ou máis: 45 % de axuda.
Para valores intermedios do baremo procédese do seguinte modo:
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Aos primeiros 20 puntos asígnaselle un 20% axuda
Aos restantes puntos do baremo asígnaselle a parte proporcional directa de porcentaxe
de axuda segundo a seguinte relación (50 puntos restantes de baremo / 25% axuda
pendente de asignar) O calculo farase axustado a dous decimais.

Proxecto non produtivo
A puntuación mínima que haberá de obter un proxecto non produtivo será de 30 puntos; por
baixo deste valor, os proxectos non serán subvencionados

Relación entre puntos de valoración de baremo e % de axuda en proxectos non produtivos:


30 puntos:
o 40 % de axuda para proxectos de prioridade alta
o 30 % de axuda para proxectos de prioridade media e baixa

70 puntos ou máis:
 90 % de axuda para proxectos de prioridade alta
 70 % de axuda para proxectos de prioridade media
 50 % de axuda para proxectos de prioridade baixa
Para valores intermedios do baremo procédese do seguinte modo:
Aos primeiros 30 puntos asígnaselle un :
o
o

40 % de axuda para proxectos de prioridade alta
30 % de axuda para proxectos de prioridade media e baixa

Logo en cada unha das prioridades, aos restantes puntos do baremo asígnaselle a parte
proporcional de porcentaxe de axuda segundo a seguinte relación:
(40 puntos restantes de baremo / 50% axuda pendente de asignar) para proxectos de
prioridade alta.
 (40 puntos restantes de baremo / 40% axuda pendente de asignar ) para proxectos de
prioridade media.
 (40 puntos restantes de baremo / 20% axuda pendente de asignar) para proxectos de
prioridade baixa.
En todos os casos o cálculo farase axustado a dous decimais.
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Matrices de valoración.

Táboa. Porcentaxes de axuda correspondentes a proxectos produtivos.

Proxectos produtivos

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Puntuación

344

Porcentaxe

Puntuación

Porcentaxe

20

20,00%

46

33,00%

21

20,50%

47

33,50%

22

21,00%

48

34,00%

23

21,50%

49

34,50%

24

22,00%

50

35,00%

25

22,50%

51

35,50%

26

23,00%

52

36,00%

27

23,50%

53

36,50%

28

24,00%

54

37,00%

29

24,50%

55

37,50%

30

25,00%

56

38,00%

31

25,50%

57

38,50%

32

26,00%

58

39,00%

33

26,50%

59

39,50%

34

27,00%

60

40,00%

35

27,50%

61

40,50%

36

28,00%

62

41,00%

37

28,50%

63

41,50%

38

29,00%

64

42,00%

39

29,50%

65

42,50%

40

30,00%

66

43,00%

41

30,50%

67

43,50%

42

31,00%

68

44,00%

43

31,50%

69

44,50%

44

32,00%

70

45,00%

45

32,50%

Táboas. Porcentaxes de axuda correspondentes a proxectos non produtivos.

Puntuación

Porcentaxe

Puntuación

Porcentaxe

30

30,00%

51

40,50%

31

30,50%

52

41,00%

32

31,00%

53

41,50%

33

31,50%

54

42,00%

34

32,00%

55

42,50%

35

32,50%

56

43,00%

36

33,00%

57

43,50%

37

33,50%

58

44,00%

38

34,00%

59

44,50%

39

34,50%

60

45,00%

40

35,00%

61

45,50%

41

35,50%

62

46,00%

42

36,00%

63

46,50%

43

36,50%

64

47,00%

44

37,00%

65

47,50%

45

37,50%

66

48,00%

46

38,00%

67

48,50%

47

38,50%

68

49,00%

48

39,00%

69

49,50%

49

39,50%

70

50,00%

50

40,00%
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Proxectos non produtivos prioridade baixa
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Proxectos non produtivos prioridade media
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Puntuación

Porcentaxe

Puntuación

Porcentaxe

30

30,00%

51

51,00%

31

31,00%

52

52,00%

32

32,00%

53

53,00%

33

33,00%

54

54,00%

34

34,00%

55

55,00%

35

35,00%

56

56,00%

36

36,00%

57

57,00%

37

37,00%

58

58,00%

38

38,00%

59

59,00%

39

39,00%

60

60,00%

40

40,00%

61

61,00%

41

41,00%

62

62,00%

42

42,00%

63

63,00%

43

43,00%

64

64,00%

44

44,00%

65

65,00%

45

45,00%

66

66,00%

46

46,00%

67

67,00%

47

47,00%

68

68,00%

48

48,00%

69

69,00%

49

49,00%

70

70,00%

50

50,00%

Proxectos non produtivos prioridade alta
Puntuación Porcentaxe
51
66,25%

31

41,25%

52

67,50%

32

42,50%

53

68,75%

33

43,75%

54

70,00%

34

45,00%

55

71,25%

35

46,25%

56

72,50%

36

47,50%

57

73,75%

37

48,75%

58

75,00%

38

50,00%

59

76,25%

39

51,25%

60

77,50%

40

52,50%

61

78,75%

41

53,75%

62

80,00%

42

55,00%

63

81,25%

43

56,25%

64

82,50%

44

57,50%

65

83,75%

45

58,75%

66

85,00%

46

60,00%

67

86,25%

47

61,25%

68

87,50%

48

62,50%

69

88,75%

49

63,75%

70

90,00%

50

65,00%
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Puntuación Porcentaxe
30
40,00%
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5.2.7. Cadro resumo de proxectos produtivos
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Puntuación
MÁXIMA

ID

CRITERIOS DE VALORACIÓN PROXECTOS PRODUTIVOS

1

FACTORES DE LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA

30

1.1

Características económicas do concello onde se localiza o proxecto

8

1.2

Características sociolaborais do concello onde se localiza o proxecto

4

1.3

Características demográficas do concello/parroquia no que se localiza o proxecto I

4

1.4

Características demográficas do concello/parroquia no que se localiza o proxecto II

4

1.5

Características demográficas do concello/parroquia no que se localiza o proxecto III

4

1.6

Entidade de poboación na que se localiza o proxecto

4

1.7

Outros criterios xeográficos: zonas desfavorecidas

2

2

CARACTERÍSTICAS DA PERSOA OU ENTIDADE PROMOTORA

10

2.1

Proxectos presentados por persoas pertencentes a colectivos desfavorecidos

5

2.2

Formación e/ou experiencia da persoa ou entidade promotora

2

2.3

Responsabilidade social corporativa

3

3

IMPACTO SOBRE A CREACIÓN DE EMPREGO

20

3.1

Incidencia sobre a creación de emprego neto

10

3.2

Incidencia sobre a creación de emprego de persoas de colectivos desfavorecidos

5

3.3

Incidencia sobre a creación de emprego local

5

4

CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO

20

4.1

Tipoloxía de proxecto

5

4.2

Carácter innovador

5

4.3

Ámbito do proxecto

10

5

IMPACTO SOBRE O TERRITORIO

20

5.1

Capacidade de arrastre do proxecto

10

5.2

Incidencia ambiental do proxecto

10

PUNTUACIÓN TOTAL

100

5.2.8. Cadro resumo de proxectos non produtivos

CRITERIOS DE VALORACIÓN PROXECTOS NON PRODUTIVOS

1

FACTORES DE LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA

30

1.1

Características económicas do concello onde se localiza o proxecto

8

1.2

Características sociolaborais do concello onde se localiza o proxecto

4

1.3

Características demográficas do concello/parroquia no que se localiza o proxecto I

4

1.4

Características demográficas do concello/parroquia no que se localiza o proxecto II

4

1.5

Características demográficas do concello/parroquia no que se localiza o proxecto III

4

1.6

Entidade de poboación na que se localiza o proxecto

4

1.7

Outros criterios xeográficos: zonas desfavorecidas

2

2

CARACTERÍSTICAS DA ENTIDADE PROMOTORA

20

2.1

Promotor individual ou agrupado

3

2.2

Natureza xurídica e/ou obxecto social da entidade promotora

10

2.3

Igualdade de oportunidades

4

2.4

Responsabilidade social corporativa

3

3

CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO

30

3.1

Tipoloxía de proxecto

20

3.2

Ámbito de actuación do proxecto

8

3.3

Cooperación do proxecto ou entidades colaboradoras

2

4

IMPACTO SOBRE O TERRITORIO

20

4.1

Incidencia sobre o medioambiente,contribuíndo á redución da pegada de carbono

10

4.2

Compromiso de emprego de novas tecnoloxías

10

PUNTUACIÓN TOTAL

100
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Puntuación
MÁXIMA

ID
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5.3. Mecanismos de decisión e contratación e procedemento para
evitar conflictos de interese.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

5.3.1. Principios orientadores do funcionamento do GDR
O GDR é o responsable de aplicar o procedemento de selección de proxectos en función
dunha serie de principios que definirán o seu proceder á hora de actuar. Estes principios son
tamén aplicables ás actuacións que desenvolve o propiogrupo como entidade xestora do
FEADER. O seu funcionamento, como entidade que xestiona fondos públicos, terá como
referencia a normativa existente que regula o funcionamento deste tipo de entidades. En
todo momento respectará tamén os contidos establecidos no seu ámbito estatutario ou
normas internas.
Á hora de abordar o funcionamento ordinario no conxunto de actividades do Grupo, e por
tanto na selección dos proxectos, o GDR debe tomar coma referencia os seguintes principios:
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A igualdade e non discriminación na asignación dos fondos públicos. Todas as
persoas concorrerán nas mesmas condicións ao procedemento, se ben a estratexia
pode primar que determinados colectivos sexan prioritarios, o cal se establecerá nos
criterios de baremación dos proxectos. Un claro exemplo é o de reforzar a promoción
de proxectos por parte de colectivos como o da mocidade, a muller, os colectivos
marxinados ou con especiais dificultades de integración social, xa que entre os
valores fundamentais que motiva a xestión do GDR, como axente de
desenvolvemento do territorio, figura o de garantir a cohesión social do mesmo.
Estes criterios estarán documentados e serán accesibles para potenciais promotores
e a cidadanía en xeral.
A transparencia do gasto público. A definición duns criterios baremables
obxectivamente e un procedemento claro e coñecido por todos os potenciais
promotores, garantirán unha correcta decisión de qué proxectos aprobar ou rexeitar.
Tanto a resolución da concesión de axuda a proxectos como a súa denegación serán
públicos, co obxectivo de favorecer a súa difusión, se ben respectarán en todo
momento a normativa de protección de datos de carácter persoal en todo o
relacionado coa información privada das persoas e entidades promotoras. Nos casos
de denegación das iniciativas presentadas, indicaranse as causas que motivaron tal
decisión. Terase como referencia e realizarase un cumprimento estrito da normativa
relacionada en materia de subvencións.
A publicidade, vinculada ao principio anterior, garantirá o coñecemento por todas as
persoas e entidades dos procedementos vinculados ao programa de axudas, pero
tamén dos vinculados á contratación de persoas, gastos de animación, nos que
incorra o grupo. Teranse en conta todas as disposicións regulamentarias nesta
materia, que están recollidas no Regulamento 1305/2014, no referente á información
e comunicación e a privacidade dos datos. Tamén se terán en conta as medidas de
publicidade relativas aos proxectos financiados.
O procedemento evitará o conflito de intereses. As persoas que formen parte do
órgano encargado da selección e aprobación dos proxectos asinarán unha declaración
de ausencia de conflito de intereses, con carácter previo ás diferentes convocatorias
de axuda. A respecto disto, cumprirase o establecido no Regulamento (UE,
EURATOM) nº 966/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 do outubro de

2012, sobre as normas financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión e polo que
se derroga o Regulamento (CE, EURATOM) nº 1605/2002 do Consello . No caso de
que unha persoa que forme parte do órgano responsable da decisión, manteña
relación profesional ou interese persoal ou profesional coa potencial beneficiaria do
proxecto, deberá indicalo mediante unha declaración por escrito no que xustifique tal
relación. Enténdese que o interese común pode ser por motivos familiares, afectivos,
políticos ou económicos. Esta declaración será incorporada á documentación do
expediente, debendo en todo momento axeitarse ás disposición establecidas no
citado regulamento. A persoa que poda ter interese, deberá apartarse de dito
procedemento en calquera das súas fases. Estas incidencias quedarán documentadas
nas correspondentes actas das reunións.As declaracións rexerán tanto para os
membros da Xunta Directiva, como para o equipo xestor do GDR. A continuación
exponemos uns modelos de declaración de referencia.

Figura. Modelo de declaración de ausencia de conflito de intereses para membros da Xunta
Directiva
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INTERESES PARA MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA
Nome ………………………………………………………
Cargo na Xunta Directiva ……………………………
Nomeado en representación da entidade…………………………………………
Mesa sectorial……………………………………………………………………
Nº de expediente…………………………………………………………………
Promotor do proxecto……………………………………………………………
Por favor, responda ás pregunta seguintes:
¿Ten vostede ou algún dos seus familiares directos (ata segundo grado por consanguinidade ou afinidade)
algún tipo de relación persoal relevante ( como amizade íntima ou inimizade manifesta); ou profesional co
promotor do proxecto que poida constituír un conflito de intereses, xa sexa real, potencial ou aparente?
Sinale por favor a resposta pertinente:
Si 
Non 
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2

¿Ten vostede ou algún dos seus familiares directos (ata segundo grado por consanguinidade ou afinidade)
algún interese económico directo na selección ou na non selección do proxecto que poida constituír un
conflito de intereses, xa sexa real, potencial ou aparente?
Sinala por favor a resposta pertinente:
Si 
Non 
Se respondeu «Si» a calquera das dúas preguntas anteriores, describa por favor, a situación que, ao seu
xuízo, poida constituír un conflito de intereses para a súa participación na selección o na non selección deste
proxecto:
....
Pola presente, declaro que a información proporcionada é veraz e que non teño coñecemento de ningunha
outra circunstancia que constitúa un conflito de intereses, xa sexa efectivo, potencial ou aparente.
En…………………..a ………….de 20…..
Sinatura……………………. ……………………………...............
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Tendo en conta a presente declaración:
Participo na selección ou non selección deste proxecto

Non participo na selección ou non selección deste proxecto

Elévase a Agader a consulta sobre a miña participación na selección ou non selección deste proxecto, para os
efectos de que Agader tome unha decisión sobre este particular, baseándose nos datos da presente
declaración ou noutros datos que sexan relevantes


Figura. Modelo de declaración de ausencia de conflito de intereses para membros do
equipo xestor que avalie o proxecto
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INTERESES PARA MEMBROS DO EQUIPO XESTOR DO GDR
Nome
Cargo que ostenta no equipo avaliador de proxectos do GDR
Nº de expediente
Promotor do proxecto
Por favor, responda ás pregunta seguintes:
¿Ten vostede ou algún dos seus familiares directos (ata segundo grado por consanguinidade ou afinidade)
algún tipo de relación persoal relevante ( como amizade íntima ou inimizade manifesta); ou profesional co
promotor do proxecto que poida constituír un conflito de intereses, xa sexa real, potencial ou aparente?
Sinale por favor a resposta pertinente:
Si 
Non 
¿Ten vostede ou algún dos seus familiares directos (ata segundo grado por consanguinidade ou afinidade)
algún interese económico directo na selección ou na non selección do proxecto que poida constituír un
conflito de intereses, xa sexa real, potencial ou aparente?
Sinala por favor a resposta pertinente:
Si 
Non 
Se respondeu «Si» a calquera das dúas preguntas anteriores, describa por favor, a situación que, ao seu
xuízo, poida constituír un conflito de intereses para a súa participación na selección o na non selección deste
proxecto:
Pola presente, declaro que a información proporcionada é veraz e que non teño coñecemento de ningunha
outra circunstancia que constitúa un conflito de intereses, xa sexa efectivo, potencial ou aparente.
En…………………..a ………….de 20…..
Sinatura……………………. ……………………………...............
Tendo en conta a presente declaración:
Participo na selección ou non selección deste proxecto

Non participo na selección ou non selección deste proxecto

Elévase a Agader a consulta sobre a miña participación na selección ou non selección deste proxecto, para os
efectos de que Agader tome unha decisión sobre este particular, baseándose nos datos da presente
declaración ou noutros datos que sexan relevantes
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A eficacia é outro dos principios que o GDR terá presente, co obxectivo último de dar
cumprimento aos fins que se formula na estratexia, mediante o cumprimento dos seus
obxectivos, dunha maneira sistemática, ordenada e cuantificada.



A eficiencia do gasto público. Este principio debe terse presente non só no que respecta á
aplicación da EDLP (programa de axudas), senón tamén no que respecta aos custos
correntes e de animación do programa. Para isto deberán solicitarse diferentes
orzamentos, co obxectivo de comparar investimentos no caso de proxectos, ou das
posibles actividades de animación que poida realizar o GDR. Teranse coma referencia
prezos de mercado, polo cal, de existiren diferenzas notables, poderíase solicitar apoio
técnico para facer unha valoración ou unha xustificación motivada do orzamento, sobre
todo cando se estea a falar de investimentos dun determinado volume. Enténdese que a
eficiencia é a realización dunha acción ao menor custe posible, mantendo os mesmos
criterios de calidade do produto ou prestación do servizo.
Consenso á hora de tomar decisións. Malia a que estatutariamente se contemple unha
regra de maiorías á hora de adoptar decisións, o GDR terá en conta as normas que eviten
o conflito de intereses, intentando procurar que as decisións se adopten por consenso e
non por maioría. Isto afondará na boa gobernanza do GDR e na mellora das relacións
entre as entidades que o forman. Tanto a decisión por maioría, como os quorum
necesarios para a súa adopción, respectarán o establecido no marco estatutario e
regulamentario do grupo.

Ao marxe destes principios xerais tamén se terán en conta unha serie de factores que
orientarán o funcionamento do grupo, reforzando o cumprimento dos anteriores principios, e
que son:










A atención ao público, mediante a determinación dun horario e instalacións accesibles
para o conxunto de público que demande información sobre o GDR, o programa de
axudas, ou calquera outra iniciativa que poida gardar relación co Grupo. Este factor
determinará tamén o funcionamento do rexistro que dilixenciará a correspondente
información traballada no Grupo.
O apoio, asesoramento e información ás potenciais persoas ou entidades beneficiarias
sobre as cuestións relacionadas coa subvencionalidade dos gastos dos proxectos para
poder obter financiamento, a descrición dos requisitos de admisibilidade das solicitudes,
os procedementos e prazos correspondentes para a presentación de axudas, os criterios
de selección das operacións, os contactos que faciliten información sobre o Fondo, as
condicións das axudas e o que implican en canto á súa xustificación, verificación, etc., ou
incluso o feito de que a axuda implique a publicación dunha serie de factores que se
conteñen na lista de operacións.
A tramitación dilixente do procedemento, dende o momento da súa presentación ata a
súa remisión á Agader, para a correspondente resolución.
A colaboración e cooperación permanente coa Agader, en todos aqueles factores que
teñan relación coa execución do Programa, con cambios ou transformacións na estrutura
e réxime interno do GDR, ou coa posta en marcha de iniciativas conxuntas entre o GDR e
a citada.
O respecto ás estipulacións que figuren no Convenio de colaboración entre a Agader e o
GDR, como entidades colaboradora na xestión do Programa.

5.3.2. Procedementos de selección e valoración
Para evitar o conflito de intereses á hora de tomar decisións, ningún grupo de interese
concreto ou autoridades públicas, definidas estas de conformidade coas normas nacionais a
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tal respecto, poderán representar máis do 49% dos dereitos de voto nas tomas de decisións.
Este fito, queda establecido no artigo 32.2 apartado b, do regulamento 1303/2013 de
disposicións comúns. As decisións que adopte o órgano que seleccione os proxectos, deberán
estar documentadas, figurando as persoas que participan en representación das entidades ou
as delegacións pertinentes, o cal se recollera nunha acta. No caso de superar o umbral fixado,
non se poderá adoptar tal decisión.
A selección dos proxectos será competencia da xunta directiva do GDR, estando asesorada
pola xerencia do grupo, a cal terá voz, pero non capacidade de voto.
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O procedemento de selección dos proxectos que obterán financiamento a través da
aplicación da estratexia, será similar, se ben variarán os criterios de valoración en función da
tipoloxía dos proxectos.
Cómpre indicar que o procedemento que expoñemos a continuación, quedará fixado na
correspondente orde reguladora das axudas, pendente de publicación, unha vez que sexan
seleccionados os GDR, como entidades colaboradoras para a xestión da medida Leader de
Galicia 2014-2020. O resumo que se presenta a continuación é orientativo, co obxectivo de
ver os pasos que se darán.
O proceso constará dos seguintes pasos:

1. A convocatoria do programa de axudas é aberta, podéndose presentar solicitudes de
axuda ata o 31 de marzo de 2020. Estas solicitudes serán presentadas no GDR, as cales
serán rexistradas debidamente, deixando constancia deste trámite. Existen unha serie de
formularios normalizados para a súa presentación.
2. Recepción da solicitude. O equipo técnico será o responsable de analizar en primeira
instancia que a solicitude cumpre o réxime de axudas para a súa admisibilidade, así como
que contén toda a información necesaria. En caso contrario, requirirase á persoa ou
entidade solicitante para que subsane as deficiencias atopadas nun prazo de dez días, coa
indicación de que se así non o fixera teráselle por desistido da súa petición e procederá o
arquivo do expediente, en función da normativa vixente sobre o réxime xurídico das
administracións públicas e o procedemento administrativo común (art. 71 da lei 30/1992
do 26 de novembro, e modificacións sucesorias). Completada a solicitude, comprobarase
a información pertinente e a veracidade dos datos, co obxectivo da súa futura selección.
Se o promotor non presenta a documentación solicitada farase o informe de control de
elexibilidade desfavorable.
3. Acta de non inicio. Nun prazo dos 10 días seguintes á recepción da solicitude, o GDR
realizará unha visita in situ, para comprobar que o inicio dos gastos ou investimentos non
se efectuou, levantando a correspondente acta.
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4. Análise da solicitude e da documentación. Valoración da solicitude en función dos
criterios definidos nesta estratexia, das normas do GDR para a súa xestión, nos criterios
de selección e priorización dos proxectos, así como na suxeición a outras normas que
garantan a instrucción debida do expediente, realizarase a correspondente valoración da

solicitude. Para isto, o equipo técnico realizará o correspondente informe de viabilidade e
de control de elixibilidade do proxecto (ICE).

6. Verificación da solicitude na Agader. A axencia verificará os expedientes emitindo un
informe de verificación de ICE, pronunciándose sobre a elixibilidade do proxecto, así
como do cumprimento da normativa que será de aplicación por parte do GDR. Para a
fundamentación da decisión terase en conta o establecido no PDR de Galicia, o réxime de
axudas e normativa reguladora do FEADER, a normativa sectorial de aplicación do
proxecto e os principios de complementariedade e coherencia co resto de políticas do
marco galego. Si se apreciasen carencias de documentación a axencia requirirá a
documentación ao GDR. Se a mesma está no GDR, este remitiralla a AGADER e se non a
ten requeriralla ao promotor dándolle un prazo de 10 días para presentala.Inidcaráselle
que de non na presentala, se entenderá que desiste da solicitude, procedendo ao arquivo
do expediente.
Unha vez que esté a documentación completa AGADER remitirá a verificación do ICE ao
GDR.
7. Proposta de selección de proxectos pola Xunta Directiva. A xunta directiva do GDR emitirá
unha proposta de selección de proxectos (con anterioridade ao 30 de xuño de cada ano,
para as solicitudes presentadas ata o 31 de marzo de cada ano, e previsiblemente con
anterioridade ao 31 de agosto para as solicitudes presentadas ata o 31 de maio de cada
ano) que teñan verificación favorable do ICE. Dita proposta incluirá a lista de proxectos
subvencionables, ordenada en función da puntuación acadada no baremo e tendo en
consideración o límite de orzamento máximo dispoñible, que quede consignado no
correspondente plan financiero da estratexia e conveniado coa Agader. Esta proposta
diferenciará entre proxectos produtivos e non produtivos, indicando nestes últimos os
que correspondan ás entidades públicas locais e ao resto de entidades. Os proxectos non
productivos irán ordeados por prioridades, primeiro os de prioridade alta, logo os da
media e logo os de baixa. Tamén incluirá a distribución da axuda en cada anualidade e o
prazo máximo co que contará cada proxecto para a súa execución.
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5. Remisión de solicitude de verificación do ICE a AGADER. As solicitudes que sexan
conformes, e que por tanto teñan un informe favorable, serán remitidas a Agader,
incluíndo a maiores do informe, a documentación necesaria para valorar a elixibilidade do
proxecto. Tamén se remitirán as solicitudes con informe desfavorable, co obxectivo de
que Agader contraste e revise tal información. O GDR remitirá a solicitude de verificación
do ICE a AGADER cando esté completa a documentación.
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Para os efectos de establecer a priorización dos proxectos, a xunta directiva seguirá os
seguintes criterios:
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Proxectos produtivos
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1.

Puntuación total acadada no baremo correspondente ao ICE verificado de cada un
dos proxectos.

2.

No caso de empate, a contribución á articulación do tecido produtivo local, en
coherencia coa estratexia do GDR. Para estes efectos terase en conta a puntuación
específica dos criterios de baremación:
• 2.3 Responsabilidade social corporativa (RSC).
• 3.1 Incidencia sobre a creación de emprego neto.
• 4.3 Ámbito do proxecto.
• 4.4 Capacidade de arrastre do proxecto.

3.

No caso de empate, a coherencia coa estratexia do GDR, a incidencia sobre o
emprego e o seu efecto multiplicador no territorio. A estes efectos, terase en conta
a puntuación específica dos criterios de baremación:
• 3.1 Incidencia sobre a creación de emprego neto.
• 4.4 Capacidade de arrastre do proxecto.

Proxectos non produtivos.
A relación de proxectos non produtivos que propoña a xunta directiva para a concesión
da axuda deberá incluír, en primeiro lugar, os considerados de prioridade alta, logo os de
prioridade media e, a seguir, os de prioridade baixa.
Para os efectos de establecer a priorización dos proxectos, dentro de cada unha destas
categorías a xunta directiva seguirá os seguintes criterios:
1.

Puntuación total acadada no baremo correspondente ao ICE verificado de cada un
dos proxectos.

2.

No caso de empate, a contribución ao desenvolvemento local, en coherencia cos
obxectivos de sustentabilidade económica, social, territorial e medioambiental. Para
este efectos, terase en conta a puntuación específica dos criterios de baremación:
• 2.2 Natureza xurídica e/ou obxecto social da entidade promotora.
• 2.4 Responsabilidade social corporativa (RSC).
• 3.1 Tipoloxía do proxecto.
• 3.2 Ámbito de actuación do proxecto.
• 3.3 Cooperación do proxecto ou entidades colaboradoras.
• 4.1 Incidencia sobre o medioambiente, contribuíndo á redución da pegada de
carbono.

3.

No caso de empate, a coherencia coa estratexia do GDR e o impacto
medioambiental sobre o territorio. A estes efectos, terase en conta a puntuación
específica dos criterios de baremación:




3.1 Tipoloxía do proxecto.
4.1 Incidencia sobre o medioambiente, contribuíndo á redución da pegada de
carbono.

8. Concesión de axuda. O GDR trasladará a proposta motivada á Agader, co fin de que esta
emita a resolución de axuda, en virtude do acordo tomado pola xunta directiva do GDR,
ou órgano competente. Teranse en conta as propostas de concesión ou denegación. O
Director Xeral de Agader resolverá sobre a concesión ou denegación da axuda, en función
dos termos establecidos na proposta de resolución da Xunta Directiva.
A forma e prazos de notificación ao interesado, aceptación da axuda, xustificación
documental do gasto, resolución de pago e controis posteriores fixarase no réxime de axuda.
No caso de non esgotarse o orzamento podería realizarse unha segunda proposta de
adxudicación de axudas ata o límite de crédito disponible para a anualidade. Esta proposta
realizaríase antes do 31 de agosto, tendo como referencia as solicitudes de axuda presentadas
antes do 31 de maio, as cales deberían ter o ICE verificado por parte de Agader.
As propostas que non poidan acceder ao financiamento por esgotarse este, formarán parte
dunha lista de agarda, na que se ordenarán en función da súa prioridade; estas solicitudes
deben ter o ICE verificado por Agader.
As solicitudes que non fosen verificadas por Agader en tempo, ou ben que quedaran excluídas
por falta de crédito, poderán concorrer á seguinte convocatoria, sen que isto supoña ninguna
prioridade, e sempre e cando exista manifestación expresa a tal efecto por parte da persoa ou
entidade solicitante.
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Para os proxectos promovidos directamente polos GDR, referidos a formación no marco
da submedida 19.2 (apoio á realización de operacións conforme a estratexia de
desenvolvemento local) e os de animación e promoción territorial correspondentes á
submedida 19.4.B (animación), unha vez que estean verificados por Agader, propoñerase
a concesión de axuda de cada un destes expedientes ata o esgotamento do crédito
dispoñible en cada anualidade.

Se durante a instrución dun expediente e a elaboración do ICE, o GDR aprecia que o proxecto
non é elixible, que non cumpre os requisitos para ser subvencionable, emitirase unha
solicitude de verificación de ICE desfavorable e enviarase a AGADER para a súa verificación. Se
polo contrario o seu promotor desiste do procedemento, poderá dárselle traslado
directamente á xunta directiva do GDR, ou órgano competente, para que tome o acordo de
arquivo correspondente. Esta decisión trasladarase a Agader, que terá en conta a motivación
exposta polo GDR.
En relación con este procedemento, todas as reunións da xunta directiva ou órgano decisor,
estarán documentadas coas correspondentes actas, reflectíndose nas mesmas todas as
persoas participantes, as decisións ou acordos adoptados e os motivos de conflito de
intereses, de existiren. En cada convocatoria, as persoas que formen parte deste
procedemento deben asinar a correspondente declaración de ausencia de conflito de
interese.
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Figura . Diagrama do proceso
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5.4. Plan de seguimento da estratexia.
5.4.1. Introdución

Co obxectivo de realizar un adecuado seguimento do cumprimento da EDLP, formúlase un
Plan de Avaliación da mesma, que será responsabilidade de execución do Grupo. Este plan
deberá ser coherente co sistema de seguimento xenérico que se estableza por parte da
autoridade de xestión, para a avaliación conxunta do Programa.
Para dar cumprimento ao disposto anteriormente, cómpre diferenciar no proceso de
avaliación dúas vertentes:
1.

A avaliación externa, que contempla o propio programa ante a Autoridade de Xestión
ou Organismo Intermedio de Xestión. Esta avaliación estará supeditada aos
requirimentos que se establezan por parte das administración competentes, de cara a
dar cumprimento ao establecido no entramado de disposicións normativas das
políticas e dos diferentes programas (FEADER e fondos EIE). Esta avaliación dará conta
da execución agregada do conxunto de EDLP, que se implementa en relación ao PDR
de Galicia 2014-2020. Para isto responderase ao conxunto de indicadores de
avaliación que se soliciten, facéndoo polos medios e procedementos pautados.
Darase conta da información relativa á xestión do GDR e do programa de axudas,
tendo en conta información económico-financeira, administrativa e estatística dos
expedientes que se tramiten. Esta parte fai referencia ao sistema de indicadores de
seguimento.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

O regulamento de disposicións comúns (Regulamento UE 1303/203 do Parlamento e o
Consello) indica que as estratexias locais de desenvolvemento deben incluír disposicións
específicas de cara á súa avaliación (art. 33.1.f). Do mesmo xeito, establece no artigo
seguinte, no apartado g, “que se realizará un seguimento da posta en práctica da
estratexia… e das operacións subvencionadas e levar a cabo actividades de avaliacións
específicas vinculadas a esa estratexia”.

2. A avaliación interna, é una avaliación que afonda na execución da EDLP, indo máis alá
da análise de indicadores concretos que se abordan no apartado anterior. Esta
avaliación, preténdese facer partindo dunha metodoloxía de traballo que coordine a
visión cuantitativa coa visión cualitativa, afondando na análise da eficacia e o impacto
na posta en marcha da estratexia. Para isto realízase una proposta que aúna o
carácter participativo que se mantivo á hora da elaboración da propia estratexia. Esta
parte fai referencia ás accións para o seguimento participativo da EDLP.
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5.4.2. Sistema de indicadores para o seguimento da EDLP.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

O artigo 14 do Regulamento de Execución (UE) num. 808/2014 da Comisión de 17 de xullo
de 2014 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) num.
1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á axuda ao desenvolvemento
rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), establece un
marco para o seguimento e avaliación das operacións financiadas baixo o citado Fondo.
No apartado 1.b, indica que o sistema de seguimento, aprobado pola Comisión, debe
incluír un conxunto común de indicadores de contexto, resultados e produtividade,
incluídos os indicadores que deban utilizarse para o establecemento de obxectivos
cuantificados en relación cos ámbitos de interese de desenvolvemento rural (no caso que
nos atinxe o 6B, Promover o desenvolvemento local nas zonas rurais) e unha serie de
indicadores predefinidos para o exame do rendemento do Programa.
Os indicadores de contexto son o punto de partida, para definir o marco estratéxico (plan
de acción) que orientará a posta en marcha da estratexia no ámbito local. Á hora de
realizar a análise do diagnóstico da zona, tivéronse en conta os mesmos, co obxectivo de
parametrizar as condicións sociais, económicas, laborais, ambientais, etc., nas que se
atopa o territorio ao inicio do período. Cómpre indicar a dificultade que existe á hora de
cuantificar algúns deles, xa que o nivel de desagregación dos datos excede do ámbito
municipal.
O resto de indicadores (resultados, produtividade e obxectivos) miden o alcance do
programa, co obxectivo de establecer un criterio común que posibilite unha posterior
avaliación do rendemento do programa a nivel local, autonómico, estatal e comunitario.
A proposta de indicadores para abordar o seguimento da estratexia reflíctese na
correspondente táboa. O sistema de indicadores está dividido en función das submedidas
do programa, co obxectivo de reflectir o nivel de execución asociado a cada submedida
en concreto.
No que respecta á submedida 19.2 os indicadores fan referencia:
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Gasto público, concedido ao abeiro do programa de axudas, diferenciando entre
investimentos produtivos e non produtivos.
Inversión total, que supoñería o investimento total realizado pola persoa ou
entidade promotora.
O emprego xerado, diferenciando entre a creación ou consolidación dos
mesmos.
O número de actividades ou operacións subvencionadas diferenciando en
función da tipoloxía de investimentos
A formación realizada, diferenciando a número de horas impartidas e o número
de participantes nas accións.

Na submedida 19.3, malia a que non se financia con cargo á EDLP, senón que terá unha
convocatoria específica, realizarase tamén o seguimento do número de operacións que se
realicen con cargo á orde específica.

Na submedida 19.4, os indicadores farán referencia a:



Operacións de custos correntes, nos diferentes exercicios económicos
Operacións o actividades de sensibilización, diferenciando entre operacións de
diferentes ámbitos en xeral, e o ambiental en particular.
Operacións financiadas de difusión da EDLP

Por último, con carácter global, atenderase aos seguintes factores:
 Gasto público total, que se realizara agrupando a partida de gastos asociados ás
submedidas 19.2 e 19.4
 Poboación obxecto da EDLP, que terá en conta as limitacións establecidas para os
núcleos con poboación, que exceden da aplicación da EDLP.
 Número total de promotores, que promoveron iniciativas vinculadas ao
programa.
 Número de persoas ou entidades asesoradas, como potenciais beneficiarias do
programa de axudas.
Táboa. Cadro de indicadores para o seguimento na aplicación da EDLP
CÓDIGO
INDICADOR

IDENTIFICACIÓN POR SUBMEDIDAS DO PDR

Asociación
R 808/2014

SUBMEDIDA 19.2. PROGRAMA DE AXUDAS
I1

Gasto público total en proxectos productivos

O1

I2

Gasto público total en proxectos non productivos

O1

I3

Inversión total

O2

I4

Número de empregos creados nos proxectos financiados

R24, T23

I5

Número de empregos consolidados nos proxectos financiados

R24, T23

Número de actividades /operacións subvencionadas en produción, transformación
e comercialización de produtos agrarios e forestais
Número de actividades /operacións subvencionadas de mellora da eficiencia
enerxética ou incorporación de enerxías alternativas en explotacións agrarias,
gandeiras ou forestais
Número de actividades/operacións subvencionadas en creación, melloraou
ampliación de pequenas empresas
Número de actividades /operacións subvencionadas en comercio minorista e
actividades económicas do sector servizos
Número de operacións que teñan incidencia no sector turístico (incluído hospedaxe
e restauración)
Número de actividades /operación subvencionadas referidas a servizos básicos,
actividades recreativas e culturais, turísticas, de renovación das poboacións rurais,
de valorización e recuperación patrimonial e resto de proxectos non productivos

O3

I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12

Número de actividades /operacións subvencionadas de formación

I13

Número de días de formación impartida

I14

Número de participantes en acción de formación

O3
O3
O3
O3
O3

011
O12
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SUBMEDIDA 19.3.PROGRAMA DE COOPERACIÓN
I15

Número total de proxectos de cooperación subvencionados

O17, O21

SUBMEDIDA 19.4. CUSTOS CORRENTES E ANIMACIÓN DA EDLP
I15

Número de proxectos de custes correntes (19.4.a)

Estratexia de desenvolvemento local participativo




-

I16
I17
I18

Número de actividades/operacións de sensibilización medioambiental, eventos de
todo tipo (encontros, xornadas, seminarios), edición de mapas, guías,…
Número de actividades/operacións de noutros ámbitos distintos do anterior,
eventos de todo tipo (encontros, xornadas, seminarios), edición de materiais,…

O3

Número de actividades/operacións de difusión do programa no territorio

-

INDICADORES DE CARÁCTER GLOBAL

Estratexia de desenvolvemento local participativo

I19

Gasto público total (Incluido Custes correntes e animación)

O1

I20

Poboación obxecto do GAL

R2, O18,
T21

I21

Número de actividades/operacións subvencionadas

O20

I22

Número total e tipo de promotores

O22

I23

Número de persoas/entidades asesoradas para a aplicación do programa

-

A continuación, en función da estrutura dos indicadores esperados, preséntase a
proposta de obxectivos a acadar de cara ao horizonte final do Programa. Os resultados
esperados sinálanse en termos globais, debido ás dificultades que implica a súa
planificación a un nivel inferior. Isto non implica que na obtención da información se
teñan en consideración unha serie de factores que afonden no nivel de desagregación da
mesma.
Táboa. Cadro de indicadores sobre os resultados esperados na aplicación da EDLP
CÓDIGO
INDICADOR

RESULTADOS
ESPERADOS

SUBMEDIDA 19.2. PROGRAMA DE AXUDAS
I1

Gasto público total en proxectos productivos

I2

Gasto público total en proxectos non productivos

I3

Inversión total

I4

Número de empregos creados nos proxectos financiados

I5

Número de empregos consolidados nos proxectos financiados

I6
I7
I8
I9
I10

I11
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IDENTIFICACIÓN POR SUBMEDIDAS DO PDR

Número de actividades /operacións subvencionadas en produción,
transformación e comercialización de produtos agrarios e forestais
Número de actividades /operacións subvencionadas de mellora da eficiencia
enerxéticaou incorporación de enerxías alternativas en explotacións
agrarias, gandeirasouforestais
Número de actividades/operacións subvencionadas en creación, melloraou
ampliación de pequenas empresas
Número de actividades /operacións subvencionadas en comercio minorista
e actividades económicas do sector servizos
Número de operacións que teñan incidencia no sector turístico (incluído
hospedaxe e restauración)
Número de actividades /operación subvencionadas referidas a servizos
básicos, actividades recreativas e culturais, turísticas, de renovación das
poboacións rurais, de valorización e recuperación patrimonial e resto de
proxectos non productivos

I12

Número de actividades /operacións subvencionadas de formación

I13

Número de días de formación impartida

1.529.469,44€
823.560,47€
6.235.529,25 €
24
149
4
2

16
12
5
16

4
63

I15

Número de participantes en acción de formación

71

SUBMEDIDA 19.3.PROGRAMA DE COOPERACIÓN
I16

Número total de proxectos de cooperación subvencionados

3

I17

Número de proxectos de custes correntes (19.4.a)

3

Número de actividades/operacións de sensibilización medioambiental,
eventos de todo tipo (encontros, xornadas, seminarios), edición de mapas,
guías,…
Número de actividades/operacións noutros ámbitos distintos do anterior,
eventos de todo tipo (encontros, xornadas, seminarios), edición de
materiais,…

2

Número de actividades/operacións de difusión do programa no territorio

2

SUBMEDIDA 19.4. CUSTOS CORRENTES E ANIMACIÓN DA EDLP

I18

I19
I20

2

INDICADORES DE CARÁCTER GLOBAL
Gasto público total (Incluido Custes correntes e animación)

I22

Poboación obxecto do GAL

I23

Número de actividades/operacións subvencionadas

I24

Número total e tipo de promotores

55

Número de persoas/entidades asesoradas para a aplicación do programa

196

I25

3.137.373,21€
130.851
59

A planificación dos indicadores está directamente relacionada co plan de acción, plan de
formación e plan de cooperación da estratexia e o seu marco financeiro. Unha variación
no marco financeiro da estratexia implicaría a adaptación dos indicadores, sobre todo no
relacionado coas submedidas 19.2 e 19.4. No caso das actividade de cooperación os
obxectivos, e por tanto os indicadores, dependerán da aprobación dos correspondentes
proxectos, nas convocatorias pertinentes.
Outro elemento a ter en conta é a matriz de asociación do sistema de indicadores á
estrutura do Plan de Acción, co obxectivo de ver a correspondencia entre obxectivos e
indicadores. Na táboa correspondente móstrase a asociación anterior.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

I21

363

Táboa. Cadro de indicadores sobre os resultados esperados na aplicación da EDLP
SUBMEDIDA 19.2
OBXECTIVOS DO PLAN DE ACCIÓN

Estratexia de desenvolvemento local participativo

CÓDIGO
INDICADOR

SUBMEDIDA 19.4.

I1

1
●

2
●

3
●

4
●

5
●

6
●

7
●

I2

●

●

●

●

●

●

●

I3

●

●

●

●

●

●

●

I4

●

●

●

●

●

●

I5

●

●

●

●

●

●

I6

●

●

I7

●

I8

●

I9

●

●

I10

●

●

I11

●

●

I12

●

●

I13

●

●

A

●

●

I14

●

I15

●

I16

●

●
●
●
●

●

●
●

I17
I18
I19

●

●

●

●

●

●

●

I20
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B

I21

●

●

●

●

●

●

●

I22

●

●

●

●

●

●

●

I23

●

●

●

●

●

●

●

En relación ao comentado sobre a obtención de información, conforme vai aplicándose o
programa débese establecer un sistema de información para a análise dos indicadores
segundo os factores explicitados na táboa posterior. Respectarase a estrutura,

desagregando a información en cada un deles, sempre que sexa posible ou relacionable o
criterio.

FACTOR DE ANÁLISE
Tipoloxía de
beneficiarios ou
persoas asesoradas
sobre o programa
Emprego xerado

Formación
Proxectos de
cooperación

Actividades de
animación e promoción
territorial

DESAGREGACIÓN DA INFORMACIÓN
 Persoas físicas (empresas)
 Persoas xurídicas (empresas, outros colectivos)
 Sector público
 GDR
 Emprego creado
 Emprego consolidado
 Xénero Idade
 Colectivos desfavorecidos
 Número de horas por acción formativa
 Número de persoas participantes por xénero
 Grupos implicados
 Ámbito territorial
 Actividades de difusión da EDLP
 Encontros, xornadas, seminarios, congresos realizados
 Encontros, xornadas, seminario, congresos,... aos que asiste o
persoal do GDR
 Mapas, guías, páxinas web,...
 Viaxes de estudo, presenza en feiras ou diferentes eventos
 Sinalización turística
 Rutas
 Accións de animación no ámbito ambiental, ou outros.

5.4.3. Accións para o seguimento participativo da EDLP
Obxectivos da avaliación

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Táboa. Factores de análise da información dos indicadores

O principal obxectivo reside en avaliar a execución da EDLP, atendendo a como se está
implementando o programa de axudas e o funcionamento do propio GDR. Podemos
indicar que deste obxectivo principal se derivarían uns obxectivos específicos que se
centrarían en:
1. Avaliar a repercusión das actuacións desenvoltas polos GDR no seu territorio. É
preciso saber cal é o grao de execución, sobre o planificado, co obxecto de mellorar e
poder adecuar o cumprimento da estratexia á realidade social da zona. Ver si a
estratexia é eficaz, pertinente, ou é coherente interna e externamente, para
responder ás necesidades do territorio.
2. Identificar e avaliar as principais problemáticas e necesidades que van xurdindo e ver
si a EDLP está contribuíndo a dar unha resposta satisfactoria ás mesmas, demostrando
tamén os avances e logros acadados.
3. Ver como está respondendo a EDLP ante a principal prioridade do FEADER que nos
afecta: “desenvolvemento local das zonas rurais”. Terase tamén en consideración o
conxunto de prioridades que se marca a UE (emprego, produtividade e cohesión
social) de cara ao cumprimento da Estratexia 2020.
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4. Analizar a horizontalidade da estratexia en canto a factores como a gobernanza, o
desenvolvemento sostible, a igualdade de oportunidades e non discriminación, a
accesibilidade, a adaptación ao cambio climático ou a atención ás problemáticas
demográficas.
5. Analizar os factores relacionados coa xestión da estratexia, atendendo aos
procedementos de execución do programae ao conxunto de actividades de xestión do
propio Grupo (animación territorial).
6. Establecer medidas correctoras para solventar as posibles deficiencias na
implementación da estratexia.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Plan de seguimento e avaliación
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As dinámicas participativas que se xeraron ao longo do proceso de elaboración da
estratexia local, determinan, en certa medida, unha metodoloxía de traballo que aposta
pola corresponsabilización e empoderamento das entidades á hora de facer o seguimento
e realizar a avaliación da EDLP.
As funcións de seguimento son responsabilidade do GDR, a través dos seus órganos
sociais e a área xerencial, que realizarán un seguimento continuado durante todo o
período de aplicación do programa.
Podemos indicar que o proceso de seguimento e avaliación se estrutura en dúas áreas
diferenciadas: a avaliación interna e a avaliación externa.
Realizarase un informe anual de execución atendendo os requirimentos específicos de
avaliación que se indiquen dende a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Esta
avaliación terá como elementos de referencia:


A xestión que se está realizando do programa de axudas en relación ao cumprimento
dos obxectivos e retos definidos na EDLP.



Identificar os riscos e debilidades na execución dos proxectos.A estes efectos teranse
en conta os factores de mellora ao acceso de financiamento, de establecerse
mecanismos de apoio neste sentido (sistema de financiamento e pagos),
procedementos de simplificación administrativa, ou a revisión da subvencionalidade
dos gastos, que poidan poñer en perigo a execución dos proxectos.



Establecer mecanismos de corrección para as posibles deficiencias que se presenten á
hora da execución dos proxectos e o seu seguimento.

O seguimento da estratexia debe facerse dunha maneira participada co obxectivo de
reforzar o enfoque do propio programa Leader. A avaliación pretende integrar a visión de
moitos axentes, podendo contribuír a mellorar o impacto da estratexia no territorio. Esta
avaliación pode integrar a maiores das entidades socias a persoas ou entidades
beneficiarias ou non do programa de axudas, ou calquera outra entidade do territorio que
queira participar, de maneira aberta. Para fomentar esta apertura de entidades defínense
unha serie de espazos de participación de carácter integrador.

FASE INICIAL

FASE INTERMEDIA

FINAL

2016

2018

2020...

Avaliación ex-ante que se
realiza á hora de deseñar
a estratexia e que se
manifesta, a través da
análise diagnóstica na
que se atopa o territorio

Avaliación intermedia que
pretende reforzar a
execución da EDLP,
establecedendo os
mecanismos correctores
oportunos

Avaliación de carácter
finalista. Debe terse en
consideración a regra
N+3, co cal a data de
referencia para a
avaliación sería unha vez
finalizado e xustificado o
conxunto de operacións
vinculadas ao programa
de axudas

1. Avaliación Inicial.
Durante a elaboración da estratexia participaron diferentes axentes do territorio,
definindo as necesidades do territorio e que actuacións habería que desenvolver para
satisfacer as mesmas. Esta avaliación, ex ante, é o punto de partida, para a posterior
análise e valoración do alcance que ten a implementación da estratexia no territorio.
Esta avaliación realizouse tendo como referencia a estrutura do proceso metodolóxico
participativo, que se definiu para a elaboración da EDLP, a cal se compoñía dunha serie de
foros, mesas sectoriais de traballo e comisións de carácter técnico e institucional.
2. Avaliación intermedia.
A avaliación intermedia considérase que é bastante relevante, no sentido de que permite
establecer medidas correctoras importantes que adecúen a estratexia á realidade local,
tendo como unha das fontes de información o sistema de indicadores definido.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

O procedemento de avaliación constará de tres fases:

Esta avaliación será desenvolta no ano 2018. Nesta fase centrarase o esforzo de avaliación
en ver os seguintes parámetros, se ben se terán en consideración máis factores:


Análise económica e financeira (grao de execución financeira, eficacia e eficiencia,
distribución do gasto, etc.).



Análise de realizacións físicas do programa, observando a tipoloxía de iniciativas
postas en marcha e a súa utilidade e relevancia de cara a satisfacer as necesidades
do territorio, tendo como referente os obxectivos establecidos na estratexia.



Análise de procesos, vendo como se está executando a implementación do
programa de axudas, o traballo no GDR en canto á súa xestión e as accións de
animación.

Esta avaliación podería realizarse a través dunha metodoloxía de traballo que incorporase
a dimensión cuantitativa, coa cualitativa e participativa. Deste xeito poderían definirse
unha serie de espazos de participación (foros ou mesas de traballo), que traballarían man
a man coa estrutura societaria do propio GDR.
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3. Avaliación Final.
Na avaliación final vaise incorporar a dimensión de sostibilidade das actuacións
contempladas na estratexia, ademais de incorporar o resto de factores de análise
(eficacia, eficiencia, relevancia, pertinencia, coherencia, complementariedade, utilidade,
etc.). A secuencia de traballo e os diferentes espazos de participación serán similares aos
establecidos na fase anterior, se ben se dará un tratamento máis extenso ao conxunto de
ámbitos de análise.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Teranse en conta, para a súa análise os factores relacionados coa execución do programa,
tanto dende o punto de vista económico- financeiro, como social e organizativo, incidindo
no impacto xerado no territorio, en especialen factores como o emprego, a innovación, a
mellora do cambio climático, ou o reforzo da cohesión social do territorio.
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Para rematar é preciso indicar que se terán en conta una serie de factores:
1. A avaliación orientarase a mellorar a calidade da aplicación dos fondos, tendo
sempre presente a súa adecuación á Estratexia 2020, que se formula a UE, e a
orientación ao conxunto de obxectivos formulados no FEADER, ou fondos
complementarios.
2. A avaliación deberá realizarse en consonancia coa Axencia Galega de
Desenvolvemento
Rural, establecendo os mecanismos de coordinación
necesarios, co obxectivo principal de dar resposta ao conxunto de indicadores do
programa, dunha maneira coordinada para toda Galicia.
3. A avaliación poderá realizarse co apoio de expertos externos ao GDR, co obxectivo
de garantir unha maior imparcialidade á hora de presentar os resultados.
4. Os documentos da avaliación, así como o proceso para a súa realización, serán
públicos, fomentando unha participación activa das entidades do territorio.
5. Tanto o proceso de seguimento da estratexia como a realización da avaliación ou
difusión dos resultados da mesma, poderán reforzarse empregando as TIC,
habilitando espazos concretos destinados a este cometido, ben a través da web,
redes sociais, ou outras canles.

5.5. Equipo xestor.

As funcións xenéricas do GDR son as seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilización, animación e dinamización: o obxectivo é acadar unha efectiva participación
da poboación no propio GDR e na dinamización do seu programa de axudas, fomentando
que xurdan novas iniciativas, no inicio do programa e no desenvolvemento do mesmo.
Promoción e captación das iniciativas, a través das diferentes convocatorias para a
solicitude de axudas do programa, prestando apoio para a maduración de ideas de
proxectos e apoio ás persoas e entidades promotoras.
Establecer un procedemento pautado de selección das operacións financiables do
programa, que sexa transparente e non discriminatorio, e que garanta a ausencia de
conflicto de intereses.
Acompañamento dos promotores na evolución posterior dos proxectos, de forma que
siga en contacto máis alá da tramitación das axudas.
Coñecer e divulgar as convocatorias de axuda pública das distintas administracións,
especialmente as convocadas pola Consellería do Medio Rural.
Deberá orientar aos promotores cara aquelas convocatorias que mellor se adapten ás
necesidades do proxecto, evitando ao mesmo tempo recorrer aos fondos asignados ao
GDR cando sexa necesario.
Garantizará o principio de obxectividade mediante a aplicación dos criterios técnicos
definidos na baremación dos proxectos e que permitan medir os proxectos.
Garantir o principio de publicidade establecendo un plan de difusión e comunicación a
través do cal se invita a participar a todos os interesados
Garantizarase o principio de imparcialidade dado que o proceso de selección é aberto e
estará orientado a dar as mesmas oportunidades e tratamentos a tódolos interesados.
Quen queira adherirse ao GDR e cumpra co fixado nos estatutos sociais poderán facelo,
garantindo o principio de portas abertas, tanto para entrar como para saír do GDR.
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O equipo xestor do GDR ten unha estrutura dual, onde por unha parte figuran os órganos
sociais e por outra parte a estrutura da xestión:
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•
•

Garantizarase o principio de libre concorrencia e farase convocatoria de proxectos de
forma pública e transparente e os proxectos serán seleccionados por concorrencia
competitiva.
Participar na Asociación de GDRs de Galicia.

O equipo de xestión está configurado polo xerente, técnico e administrativo. Son funcións
específicas do equipo de xestión as seguintes:
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilización, animación e dinamización: fomentar o coñecemento e participación da
poboación no programa.
Promoción e captación de iniciativas: fomentar que xurdan novas iniciativas, tanto no
inicio do programa coma no desenvolvemento do mesmo.
Asesoramento e información acerca das diversas axudas financeiras as que se pode
acoller unha iniciativa, dentro do programa ou outras convocatorias de axuda pública.
Asesoramento a orientación dos promotores na realización e execución dos seus
proxectos, especialmente no referente a adecuación dos mesmos aos obxectivos e
estratexias do programa.
Informar á Xunta Directiva sobre o funcionamento e xestións realizadas polo equipo
xestor.
Realización de informes técnicos necesarios para o procedemento de instrución dos
proxectos, incluíndo a recepción, avaliación e análise da viabilidade dos proxectos.
Realizar o procedemento necesario para proporcionar á Xunta Directiva a información
suficiente dos proxectos, co obxectivo de que esta emita a resolución correspondente
sobre a concesión de axudas
Seguimento dos proxectos, incluíndo as accións correspondentes ao seguimento da
estratexia definida polo Grupo.
Xestión administrativa, especialmente nos que se refire ao seguimento administrativo
dos expedientes que xere o programa.
Atención e información ao público.
Manter reunións e contacto cos equipos técnicos dos GALP do territorio para tratar de
cooperar entre todos no desenvolvemento do territorio e lograr enfocar os proxectos
pola líña de axuda mais adecuada en función do tipo de proxecto ou promotor.
Asistir ás reunións con AGADER, con calquera outro organismo ou entidade que sexan
necesarias para o bo desenvolvemento do programa e do territorio.
Reunións cos ADLs e con outros axentes sociais para lograr un mellor desenvolvemento
do territorio.

No caso dos órganos sociais as súas funcións se recollen nos estatutos que figuran no inicio da
estratexia. Sinalar que as funcións específicas do xerente, técnico e administrativo están
especificados no capítulo correspondente a equipo técnico da presente estratexia.
Por último, as funcións específicas da Rede de técnicos/as locais de apoio serán as seguintes:
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•
•
•
•

Avaliación de seguimento do programa de axudas.
Axuste do Plan de difusión.
Preparación das convocatorias de axudas.
Dinamización de proxectos.

5.6. Sede.
A sede social da Asociación de Desenvolvemento Rural Pontevedra-Morrazo está en:
Casa da Cultura de San Tomé de Piñeiro.
Lugar do Igrexario 26b. San Tomé, 36914 Marín (Pontevedra)

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Teléfono: 986 108 144
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5.7. Plan de difusión e accións de dinamización.
O GDR dispón dentro do seu marco orzamentariodunha partida destinada á animación e
promoción territorial, a cal se encadra na submedida 19.4.B do PDR. As accións que se
enmarcan neste contexto son de suma importancia para reforzar o impacto que o programa
Leader pretende acadarnas zonas rurais.
Estas accións deben cumprirun dobreobxectivo, que se concretaen:
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Reforzar o papel que ten o GDR no territorio, como axente colaborador na xestión da
medida Leader do FEADER. Con estas acción preténdese incrementar o seu
empoderamento como entidade que pretende mellorar a contorna rural,
contribuíndo ao desenvolvemento endóxeno do territorio..
Poñer en valor a EDLP, como mecanismo que enlaza os retos e prioridades da zona
rural coa posta en marcha do programa de axudas do citado Fondo.

De maneira implícita, estesobxectivoscontribúen a posicionarao territorio, reforzando a
gobernanza das súas entidades, mellorando o seu dinamismo económico e a súacalidade de
vida, ao tempo que se contribúeaodesenvolvementosostible das zonas rurais.Tamén se dan a
coñecer os logros e avances que se produciron coa implementación deste programa
anteriormente.
As medidas que se poderán desenvolver neste sentido estarían agrupadas en dous ámbitos:
1. Accións encamiñadas ao reforzo do cumprimento dos obxectivos estratéxicos da
EDLP.
2. Plan de difusión da EDLP

5.7.1. Accións de reforzo do cumprimento dos obxectivos estratéxicos da EDLP.
Unha das principais finalidades destas accións é a de contribuír a mellorar unha serie de
obxectivos transversais como son a creación de emprego, a inclusión social, a igualdade de
oportunidades, a innovación e a mellora ambiental.
A continuaciónrecóllenseunha serie de medidas que serían un exemplo das que se poderían
promover, coa finalidade de reforzar os obxectivos e contidos da estratexia. Sería de vital
importancia, que neste proxectos, promovidos dende o GDR, houbese unha colaboración
estreita con entidades e institucións do territorio, que poderían prestar apoio á hora de poñer
en marcha os mesmos. As iniciativas que se poderían desenvolver serían:

372

1. Accións dinamizadoras e de sensibilización encamiñadas a fomentar os produtos e as
producións locais e a xeración de emprego, sobre todo entre a poboación moza, ligado
ás actividades agrogandeiras, forestais e de dinamización turística sustentables.
Estas accións poderán destinarse a promocionar as producións locais facendo fincapé na
poboación moza, co obxectivo de fomentar a creación de iniciativas empresariais ou o
fomento do autoemprego. Prestaríase especial atención ás iniciativas que recolle a estratexia
para apoio de proxectos nesta liña.
Modelo de accións a desenvolver

Poderían realizarse actuacións promocionais no ámbito da viticultura, enoturismo, agricultura
e gandería ecolóxica, aproveitamentos forestais, etc.
Principais destinatarios





Mocidade.
Mulleres.
Persoas en desemprego.
Pequenos e medianos empresarios.

2. Iniciativas de fomento da calidade de vida, o benestar e a inclusión social.
Trataríase de reforzar a cohesión social do territorio, mediante a posta en marcha de
iniciativas de dinamización e sensibilización da poboación local.
Modelo de accións a desenvolver
Programas de empoderamento de persoas con discapacidade e/ou situación de dependencia,
workshops, encontros, seminarios o actividades nas que se afondase en modelos de inclusión
educativa para o medio rural, en base ao intercambio de experiencias e prácticas de
excelencia. As actividades a desenvolver poderían abarcar diferentes ámbitos, reforzando a
mellora da cualificación profesional de moitos colectivos do territorio, que teñen máis
dificultades á hora de acceder ao mercado laboral, reforzando tamén a atención de
necesidades de diferentes colectivos sociais, etc.
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Programas de apoio baseados en experiencias exitosas, creación de grupos de traballo,
seminarios, xornadas, visitas a experiencias en funcionamento, materiais de divulgación, etc.

Principais destinatarios





Entidades de acción social e do terceiro sector.
Concellos e mancomunidades de concellos.
Tecido asociativo en xeral.
Cidadanía en xeral.
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3. Programas de apoio á xeración de redes, fomento da responsabilidade social e do
traballo colaborativo e impulso da economía social, na promoción de iniciativas de
desenvolvemento socioeconómico e cultural das comunidades rurais.
Estas accións, tentarían reforzar as relacións entre entidades do territorio (públicas e
privadas), para poñer en marcha accións conxuntas a prol da responsabilidade social e do
desenvolvemento sostible do territorio. Sería innovador no sentido de fomentar a
transversalidade de actuacións entre diferentes entidades e colectivos, fomentando unha
cultura de “traballo en rede” ou “colaborativa” e de aplicar transversalmente a
responsabilidade social.
Modelo de accións a desenvolver
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Proxectos de dinamización, seminarios, xornadas, charlas de sensibilización, etc.
Principais destinatarios




Concellos e mancomunidades de concellos.
Asociacións e entidades representativas da economía social.
Entidades asociativas de carácter empresarial, social.

4. Accións de sensibilización
desenvolvemento turístico.

e

valorización ambiental

e patrimoniale

de

Trátase de reforzar entre a poboación a necesidade de coidar e poñer en valor o patrimonio
local como elemento tractor de actividades económicas e dinamizador do turismo, e tamén
como elemento que reforce a biodiversidade do territorio, e a adaptación ao cambio
climático. Neste apartado poderían fornecerse actuacións conxuntas de interese, entre GALP
e o GDR.
Modelo de accións a desenvolver
Proxectos de dinamización e aproveitamento turístico, de sensibilización ou concienciación e
de colaboración, entre entidades do territorio para valorizar conxuntamente o patrimonio
costeiro e de concellos de interior, xornadas, seminarios, materiais promocionais, webs, etc.
Principais destinatarios
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Concellos e mancomunidades de concellos.
Comunidades e mancomunidades de montes veciñais.
Entidades e axentes vinculados ao ámbito do turismo.
Asociacións e entidades representativas do ámbito ambiental, patrimonial.
Cidadania en xeral.
Grupos de desenvolvemento rural e do sector pesqueiro.

5. Accións dinamizadoras que contribúan a reforzar o papel da innovación como factor
de mellora e dinamización socioeconómica.
Estas iniciativas, que estarían en liña coa filosofía da Estratexia de Especialización intelixente
(RIS3),centraríanse en reforzar o papel da innovación, para apoiar a xeración de procesos e
iniciativas empresariais, tanto no ámbito do sector primario, coma no da prestación de
servizos á poboación, especialmente. Tamén se poderían promover iniciativas que
fomentasen a colaboración con centros de innovación relacionados con diferentes ámbitos,
como por exemplo, o da madeira.
Modelo de accións a desenvolver
Realizaríanse programas de apoio á innovación, charlas divulgativas, seminarios, etc.






Potenciais emprendedores de negocios.
Pemes e tecido empresarial en xeral.
Centros de investigación e innovación.
Outras entidades de carácter social ou empresarial.

As accións de animación que se expuxeron anteriormente, gardaríanunha coherencia a nivel
estratéxiconun doble sentido:
1. Coherencia coas medidas e obxectivos que se definen no plan de ación da estratexia.
2. Coherencia cosobxectivostransversais do propio FEADER.

5.7.2. Plan de difusión.
Obxectivos públicos e temáticas
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Principais destinatarios

En toda estratexia de difusión o obxectivo central é mellorar a posición e valoración da
entidade, neste caso o GDR, dentro do seu territorio de influenza. As diferentes
liñasamosadasneste plan de difusión recollen os seguintesobxectivos:






Consolidar a imaxe do GDR como un referente á hora de apoiar o desenvolvemento local
da zona.
Ordenar as canles de comunicación externa do GDR para dar unhamensaxe uniforme.
Aproveitar o uso das novas tecnoloxías para mellorar as comunicacións da entidade.
Mellorar a implicación dos socios nas propias accións comunicativas,definindocanlesmáis
efectivas e bidireccionais.
Reforzar a colaboración con outras entidades presentes no territorio, como os GALP,
ounoutros territorios, como outros GDR, á hora de promover iniciativas conxuntas.

Unha vez definidos os obxetivos do plan de difusión temos que fixarnos a que tipo de públicos
van destinados as accións de divulgación. En concreto imos diferenciar entre
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axentesprincipais que son os destinatarios prioritarios nasaccións de divulgación, e os
secundarios que poden ser destinatarios de accións de sensibilización e colaborar na
divulgación da estratexia.

Axentes principais
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Entidades socias do GDR.
Concellos.
Promotores antigos e potenciais.
Asociacións profesionais do sector
agrogandeiro e forestal.
Asociacións e tecido socioeconómico da
zona.

Axentes secundarios




Entidades asociativas do territorio.
Cidadanía en xeral.

En función do público que escollamos pódese implementar diferentes liñas. Así, se nos
referimos aos socios ou aos promotores de proxectos podemos desenvolver a modo de
exemplo as seguintes liñas:





Mailing ao conxunto de entidades do sector e promotores explicando o plan de acción da
estratexia, incluíndo exemplos de tipos de proxectos que poden acadar financiamento do
Fondo.
Edición e envío de newsletter periódicos informando sobre as actividades a desenvolver
polo GDR, convocatorias, anuncios e novas de interese.
Elaboración de videos e/ou catálogos sobre os proxectos financiados polo GDR para
visualizar o impacto da entidade no territorio.
Xornadas de traballo colaborativo entre entidades de diferentes sectores ou actividades
económicas para fomentar a elaboración de proxectos compartidos.

A mensaxe principal da estratexia de difusión é informar sobre o programa de axudas que vai
promover o GDR, para iso deberá de dar cobertura aos seguintes elementos: a información
sobre o programa de axudas, a convocatoria de axudas, a subvencionabilidade dos proxectos
(proxectos financiables e requisitos), os criterios de baremación,… entre outra información.

Liñas de actuación
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O plan de difusión vai operar nunha triple liña, a través de medios de comunicación
tradicionais dentro do territorio do GDR, a través das redes sociais, e a través de campañas e
actuacións específicas. O primeiro medio é moi útil para chegar a un público amplo e dar unha
maior cobertura ás comunicacións emitidas. As redes sociais poden axudar a chegar a
públicos máis dinámicos e axilizar as comunicacións, mentres que as campañas e actuacións
específicas van dirixidas a facer fincapé en aspectos clave da estratexia.

Liñas de actuación

2. Web e redes
sociais

3. Campañas e
actuacións
específicas

1. Medios de comunicación tradicionais.
Os medios de comunicación tradicionais teñen unha vocación masiva e varían segundo o seu
soporte: prensa, radio ou televisións. As liñas específicas a desenvolver na relacións cos
medios de comunicación tradicional serán as seguintes:









Difusión de novas relativas a eventos, propostas e iniciativas desenvoltas polo GDR.
Intensificar a difusión no caso de eventos relacionados coa cidadanía e entidades da
sociedade civil para aumentar o seu impacto.
Incorporar aos medios de comunicación á lista de contactos aos que se lle remite o
newsletter divulgativo do GDR.
Manter contactos periódicos cos xornalistas para facilitar a súa labor na divulgación de
actividades do GDR.
Xestionar de maneira áxil e rápida as demandas dos medios de comunicación.
Recavar dos órganos sociais (Xunta Directiva e Asemblea), dos órganos de participación
(mesas, ou foros) e do conxunto de entidades socias, as informacións que se xeran para a
súa posterior difusión nos medios de comunicación.
Organizar roldas de prensa para eventos ouinformacións especialmente significativas
desenvoltas polo GDR.
Introducir publicidade nos medios de comunicación para eventos significativos. Esta
publicidade pode ser realizada de maneira directa a través de anuncios e/oupublicidade,
ou indirecta a través da publicación de reportaxesou entrevistas.
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1. Medios de
comunicación
tradicionais

Como actividades complementarias para realizar un seguimento da política de comunicación
cos medios efectuaranse as seguintes:



Lectura, selección e arquivo de todas as novas relacionadas co GDR.
Redación semestral dun resumo de prensa, sobre novas relacionadas co GDR.
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No seguinte esquema sintetízase os principais elementos na relación cos medios de
comunicación tradicionais:

Notas de
prensa

Roldas de
prensa

Newsletter
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Medios de
comunicación
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Atención á
demanda
de novas

Entrevistas

Publicidade

2. Web e redes sociais.
O GDR Pontevedra-Morrazo ten como principais instrumentos de comunicación dixital a súa
páxina web e o seu perfil de Facebook.

Portada da páxina web e do perfil de acebook do GDR Pontevedra - Morrazo

A páxina web está concebida como unha porta de entrada á información relacionado co GDR,
onde ademais de explicar os obxectivos e fins da organización, presenta información
relacionada co programa de axudas. Entre os seus cometidos estarían:







Dar información sobre obxectivos e finalidades do GDR.
Explicar os elementos que caracterizan o programa Leader 2014-2020.
Indicar cales son as persoas socias coas que conta a entidade.
Informar sobre o procecemento de axudas e os proxectos presentados e aprobados.
Dar informacións básicas sobre o tecido empresarial do territorio, así como facilitar
enlaces sobre entidades de referencia no territorio e fora del.
Facilitar documentación relacionada co GDR (estratexia, material normativo...), e novas e
imaxes sobre o territorio a través de repositorios de información.

Dentro do perfil de Facebook os principais obxectivos marcados son os seguintes:






Establecer unha canle de comunicación directa que atenda ás necesidades e demandas de
persoas socias do GDR e calquera outra persoa ou colectivo.
Xestionar con eficacia e rapidez calquera tipo de solicitude ou comentario enviado polas
persoas usuarias, facilitando respostas claras e conciliadoras.
Favorecer a participación das entidades socias e axentes implicados nas políticas
comunicativas.
Difundir as actividades do GDR, de forma que poidan chegar ao seu público obxectivo e
aumentando a transparencia nos procesos de traballo.
Desenvolver iniciativas innovadoras (concursos, sorteos) dentro da páxina que permita
aumentar o seu impacto no conxunto do territorio e atraer novos públicos que favorezan
unha maior difusión.

No relativo aos contidos do perfil de Facebook realizarase unha actualización semanal de
contidos como mínimo, podendo ampliar esta secuencia de actualización en función das
actividades e eventos que realice o GDR. Entre os contidos que se van a contemplar dentro da
páxina de Facebook se recollerán os seguintes:
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Outro dos elementos de interese pode ser transformar o repositorio de novas nun blogue que
permita enlazar as novas entre a páxina web e o perfil de facebook.

Actividade cotiá do GDR.
Información sobre proxectos.
Novidades no territorio.
Contido viral relacionado co territorio.
Características do territorio.

Como rede complementaria a Facebook, poderase traballar con LINKEDIN, que ten como
obxectivo poñer en contacto a diferentes profesionais, creando grupos de interese ao redor
de iniciativas e proxectos concretos. Os obxectivos que podería cubrir esta rede son os
seguintes:




Consolidar unha canle de carácter profesional para informar sobre a actividade do GDR.
Manter unha comunicación máis oficial das novedades relacionadas cos proxectos do
GDR.
Atraer a colectivos profesionais cara á actividade do GDR, favorecendo a aparición de
parceiros e potenciais promotores.
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Empregar a opción dos grupos desta rede para o debate sobre proxectos sectoriais a
desenvolver así como para poder establecer sinerxias entre axentes de diferentes
sectores.

A publicación de contidos nesta Rede tería unha secuencía máis dilatada que no caso de
Facebook, e centraríase na publicación de novas de interese para o axentes e colectivos
profesionais sobre iniciativas concretas.
Tamén se poderá traballar cun perfil de Twitter que tería como principais obxectivos:
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Difundir as actividades de forma máis inmediata as actividades a realizar polo GDR.
Mellorar o dinamismo na comunicación e transmitir unha imaxe innovadora do GDR.
Crear unha canle de comunicación directa para os axentes implicados nos distintos
proxectos do GDR, e poder solucionar as súas dúbidas en tempo real.

A frecuencia de actualización de contidos debe de ser máis amplo que en Facebook, 5 ou 6
novas por semana.

3. Campañas e actuacións específicas.
Dentro das actividades específicas que se van a desenvolver podemos diferenciar tres tipos:
1. Campaña específicas dirixidas a poñer en valor aspectos e liñas de actuación da estratexia
como:







Campañas de promoción de actividades da zona relacionadas co sector primario
(agrogandeiro e forestal).
Campañas de valorización e sensibilización ambiental e patrimonial e dinamización
turística.
Edición de guías e mapas de recursos.
Campañas de dinamización da cultura emprendedora entre a mocidade.
Iniciativas para favorecer a igualdade de oportunidades home/muller.
Campañas para o fomento do uso e incorporación das TIC’s.

2. Exposicións e encontros. Eventos destinados a por en valor as liñas de actuación da
estratexia, e dinamizar a potenciais promotores para a presentación de proxectos no marco
de actuación do GDR.
3. Campañas de promoción dos mercados de proximidade. A participación do GDR en eventos
mercantís do territorio como as feiras para promocionar os produtos da zona territorial
considerase como un acción significativa en materia de divulgación. Tamén se potenciará a
presenza do GDR en eventos divulgativos (gastronómicos, turísticos, etc.) que se poidan
desenvolver na zona territorial de influenza.
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19.4.
Funcionamento

19.2. Programa
de axudas

Submedida

Total Estratexia

Total

Animación

Custes correntes

Total

Total non productivos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non produtivos
(asociacións)

Formación

0,00

0,00

2016

Non produtivos
(concellos)

Produtivos

Tipo de proxectos

768.656,44

180.398,96

39.217,17

141.181,79

588.257,48

205.890,12

14.706,44

44.119,31

147.064,37

382.367,36

2018

768.656,44

180.398,96

39.217,17

141.181,79

588.257,48

205.890,12

14.706,44

44.119,31

147.064,37

382.367,36

2019

2020

XUNTA

AXE

FEADER

784.343,30

196.085,83

39.217,17

156.868,66

588.257,48

205.890,12

14.706,44

44.119,31

147.064,37

382.367,36

Estratexia de desenvolvemento local participativo

768.656,44

180.398,96

39.217,17

141.181,79

588.257,48

205.890,12

14.706,44

44.119,31

147.064,37

382.367,36

2017

705.908,97

78.434,33

2.353.029,91

3.137.373,21

784.343,30

156.868,66

627.474,64

2.353.029,91

823.560,47

58.825,75

176.477,24

588.257,48

1.529.469,44

Total

22,5%

2,5%

75,0%

100,0%

25,0%

5,0%

20,0%

75,0%

26,3%

1,9%

5,6%

18,8%

48,8%

Porcentaxe

6. Plan financeiro
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Dentro da partida orzamentaria destinada a proxectos de carácter non produtivo, a
porcentaxe de axuda dirixida a concellos terá como límite máximo o 90% do importe total
deste tipo de proxectos, o cal implica que poderá ser inferior á mesma.
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7. Plan de Participación
7.1. Principios e obxectivos






Facilitar o protagonismo das persoas e entidades, sobre todo das vinculadas ao sector
primario, que contan cunha presenza significativa no territorio.
Obter unha visión integral sobre as necesidades y potencialidades do territorio, que
aténdese tanto a unha dimensión sectorial como global.
Integrar un enfoque flexible que permitise cumprir os obxectivos do FEADER, pero tamén
doutros programas, garantindo deste xeito a complementariedade dos diferentes
programas no territorio.
Xerar espazos de traballo que favoreceran as sinerxias entre axentes para conseguir a
creación de propostas e iniciativas conxuntas.

Os criterios seguidos para deseñar os espazos de participación foron os seguintes:
1. Motivar as persoas a través de procesos de comunicación directos e fluídos e establecer
un clima aberto e de proximidade.
2. Definir os espazos de participación en función do perfil das persoas e entidades para facer
máis operativas as reunións.
3. Definir metodoloxías que permitían reforzar as capacidades e habilidades das persoas a
través dun diálogo ordenado e respectuoso.
4. Creación de espazos accesibles para todas as persoas participantes.
5. Traslación da información xerada nos espazos cara aos participantes a través de correos
electrónicos. Tamén se informou á cidadania en xeral a través dos diferentes medios
como a web e facebook.
Dentro dos espazos de participación estableceuse unha dobre dimensión:

Estratexia de desenvolvemento local participativo

No proceso de elaboración da estratexia do GDR Pontevedra-Morrazo participou un número
moi significativo de axentes e actores do territorio. Os principios sobre os que se asentou a
participación foron os seguintes:

Dimensión técnica e institucional
•Mesa técnicos. Técnicos das Administracións locais do territorio.
•Mesa institucional. Grupo de coordinación da Estratexia e representantes
da Xunta Directiva
Dimensión social
•Mesas sectorais. Recollen aos axentes e entidades do territorio para
traballar propostas concretas.
•Foros. Recollen ao conxunto de axentes e entidades do territorio para
traballar o diagnóstico e validar o conxunto da Estratexia.
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A maiores destes espazos concretos de participación realizouse un cuestionario Delphi entre
técnicos da Administración Local que axudou a completar o diagnóstico e o plan de acción.
Así, nun primeiro momento remitiuse un cuestionario para recoller impresions sobre a
situación da zona territorial, obxectivos do plan de acción e posibles actuacións. Nun segundo
cuestionario, abordabase as propostas de actuación concretas e proxectos que se poderían
realizar.
Ademais, creouse un grupo de coordinación entre o persoal técnico do GDR e asistencia
técnica contratada para ordenar a elaboración da estratexia que tivo reunións periódicas ao
longo do proceso.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

7.2. Obxectivos e características dos espazos.
1. Foro.
Realizáronse dous foros, un inicial onde se abordou a análise das debilidades e
potencialidades do territorio e un foro final onde se presentou o conxunto da estratexia.
No foro inicial, o traballo realizouse do seguinte xeito:




Presentación inicial. Información sobre os elementos que deben de caracterízar a
estratexia, información sobre o impacto do PDR no período 2007-2013, e
presentación do proceso de elaboración da estratexia.
Seminarios. Os participantes foron divididos en varios grupos para poder identificar
as debilidades e fortalezas do territorio.
Plenario. As conclusións dos diferentes grupos foron presentadas ao conxunto de
asistentes.

Posteriormente realizouse un documento de síntese que foi remitido ao conxunto de
asistentes. Este documento tomouse como punto de partida para estruturar o debate das
mesas sectoriais de traballo.
O Foro final constituíu o espazo de peche do proceso participativo para a elaboración da
estratexia. Supuxo un espazo de apertura do proceso a entidades, cidadanía e medios de
comunicación do territorio.

2. Mesas sectoriais de traballo.
As mesas foron os espazos de traballo onde se agruparon e integraron os intereses do
conxunto de sectores participantes no proceso. A proposta de mesas artellouse en función
dos principais ámbitos de análise:
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Mesa do ámbito social.
Mesa do ámbito económico.
Mesa do ámbito primario e ambiental

O principal obxectivo das mesas era deseñar liñas de actuación e propostas que desen
resposta as debilidades e necesidades do territorio aproveitando as súas potencialidades
segundo se desprendía do diagnóstico.

3. Mesa técnicos.





Na primeira realizouse unha presentación dos requirimentos da estratexia, así como se
recolleron elementos para mellorar o seu proceso de elaboración.
Na segunda abordáronse aspectos relacionados cos resultados do diagnóstico e do foro
inicial.
Na terceira tratáronse as liñas de actuación e propostas concretas que se podían
desenvolver a través do Plan da Acción.

4. Mesa institucional.
Ademais das reunións que se mantiveron da Asemblea e Xunta Directiva para dar conta dos
avances na elaboración da estratexia, o Grupo de Coordinación xuntouse con representantes
da Xunta Directiva para validar as medidas contempladas no Plan de Acción, os criterios de
baremación, así como a validación de criterios para configurar o cadro financeiro.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Esta foi a canle empregada para garantir un espazo de reflexión técnico na elaboración da
estratexia, os seus destinatarios foron fundamentalmente técnicos da Administración local
(ADL, técnicos de emprego...). Mantivéronse tres reunións das mesas:
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7.3. Ficha dos espazos e fluxograma
A información sobre o lugar, data, metodo de difusión e participantes sinálase na seguinte
ficha:
Tipo de acción

1ª Mesa técnicos

Lugar e data de
celebración
Local do GDR en
Pontevedra

Promotor

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Foro inicial




Correo electrónico.
Teléfono.

Técnicos locais (12)

GDR 15






Correo electrónico.
Teléfono.
Web.
Facebook.

Axentes e entidades do
territorio (54)

GDR 15




Correo electrónico.
Teléfono.

Técnicos locais (7)

GDR 15






Correo electrónico.
Teléfono.
Web.
Facebook.

Axentes e entidades do
territorio (60)

GDR 15




Correo electrónico.
Teléfono.

Técnicos locais (7)

GDR 15




Correo electrónico.
Teléfono.

Xunta Directiva e Grupo
de Coordinación (23)

GDR 15






Correo electrónico.
Teléfono.
Web.
Facebook.

Axentes e entidades do
territorio (27)

GDR 15



Correo electrónico

Técnicos locais (14)

21abril 2016

2ª Mesa técnicos

Local do GDR en
Pontevedra
4 maio 2016

Mesas sectorais

Pazo da Cultura en
Pontevedra
12 maio 2016

3ª Mesa técnicos

Local do GDR en
Pontevedra
10 xuño 2016

Mesa institucional

Local do GDR en
Pontevedra
15 xuño 2016

Foro final

Pazo da Cultura en
Pontevedra
27 xuño 2016

Cuestionario
Delphi
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NP

Participantes

GDR 15

8 abril 2016
Pazo da Cultura en
Pontevedra

Método de difusión

A maiores hai que indicar que se tivo unha serie de reunións dos órganos sociais e mesas de
traballo derivadas para a elaboración da candidatura e da estratexia:
Órgano social

Asistentes

Xunta
Directiva

21

Xunta
Directiva

24

Mesas
sectoriais

39

Asemblea

49

Xunta
Directiva

16

Xunta
Directiva

14

Asemblea

24

Data
17/03/2016

21/04/2016

Finalidade
Bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local,
para a selección e recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural
como entidades colaboradoras na xestión da medida Leader de Galicia 20142020 e para a concesión da axuda preparatoria. Análise e posta en marcha do
proceso.
Aprobación da proposta de modificación de estatutos do GDR PontevedraMorrazo. Documentos avance, estratexia de desenvolvemento local
participativo 2014-2020 do GDR Pontevedra-Morrazo.

12/05/2016

Informe modificación de estatutos e nomeamento de representantes Xunta
Directiva do GDR Pontevedra-Morrazo.

19/05/2016

Aprobación da proposta de modificación de estatutos do GDR PontevedraMorrazo.Altas e baixas de asociados. Aprobación do nomeamento de
representantes das Mesas Sectoriais na Xunta Directiva do GDR PontevedraMorrazo.Avance, estratexia de desenvolvemento local participativo 20142020 e candidatura do GDR Pontevedra-Morrazo (GDR 15).

19/05/2016

Aprobación nomeamento de cargos da Xunta Directiva do GDR PontevedraMorrazo.

15/06/2016

Proposta borrador de Estratexia de desenvolvemento local participativo 20142020 do GDR Pontevedra-Morrazo (GDR 15) para levar ao Foro Final.

28/06/2016

Aprobación da estratexia de desenvolvemento local participativo LEADER
Pontevedra-Morrazo 2014-2020 e candidatura do GDR Pontevedra-Morrazo
(GDR 15).

Como complemento dos espazos de participación empregaronse as redes sociais e a web para
dinamizar e informar sobre o proceso de elaboración da estratexia. Para iso utilizouse o perfil
de facebook co que conta o GDR.

Estratexia de desenvolvemento local participativo

Fluxograma dos espazos de participación
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Paxina de facebook.
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Anexo 1: Listado de persoas participantes no proceso
Foro inicial
Nº

APELIDOS E NOME

ENTIDADE
COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE
DOMAIO
MANCOMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE
COTOBADE
MANCOMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE
COTOBADE
ASOCIACIÓN CULTURAL MEIRO

1

ABELENDA PEREZ, XOSE ANTON

2

ALVAREY CARVALLO, JESUS MARIA

3

ALVAREZ ALLER, ANGELA

4

ARGIBAY MARTINEZ, RAQUEL

5

ARIAS OTERO, ALEJANDRO

6

ARIS ABELLEIRA, MIGUEL ANGEL

7

BERNAL COLLANTES, PATRICIO

8

BOUZA AMBROA, JOSE LUIS

9

CARRACELAS FREIRE, JOSE M.

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE MONTES DO MORRAZO

10

CARRAMAL SILVA, MANUEL

COMUNIDADE DE MONTES DE COMBARRO

11

CASTRO CASTRO, JESUS B.

COMUNIDADE DE MONTES SAN ANDRES DE XEVE

12

CORDEIRO FANDIÑO, JOSE MANUEL

COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN DARBO

13

COSTA GIL, FERNANDO

ASOCIACION ASTRONOMICA SIRIO DE PONTEVEDRA

14

COUSO CHAPELA, MARIA BELEN

COMUNIDADE DE MONTES DE MOAÑA

15

DEL RIO BARCIA, BREOGAN

COMUNIDADE DE MONTES DE MEIRA

16

ESPERÓN SESTAL, CARMEN

ASOCIACIONS DE VECIÑOS O BAO

17

FARIA JUNCAL, DAVID

COMUNIDADE DE MONTES DE MOAÑA

18

FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL JOSE

COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN DE DOMAIO

19

FERNANDEZ LORES, MIGUEL ANXO

20

FORTES CARAMES, JESUS

21

FORTES POUSA, LINO

CONCELLO DE PONTEVEDRA
MANCOMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE
COTOBADE
ASOCIACION SOCIOCULTURAL DE CAROI

22

FREAZA NOGUEIRA, MARTA

PROMOTORES

23

GARCIA PORTELA, MANUEL

COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN DE LOUREIRO

24

GARRIDO SANTIAGO, JESUS

PROMOTORES

25

GOMEZ SEÑORANS, LUZ

ASOCIACION MORRAZO SOSTIBLE

26

GUIMERANS PAZOS, LUCIANO

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE MONTES DO MORRAZO

27

IGLESIAS BERBEITOS, EMILIO

COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN DE VIASCON

28

IGLESIAS PASTORIZA, TITO

ASOCIACION RELOXOS DE SOL

29

JUNCAL SAMPEDRO, LUIS

DEPUTACION DE PONTEVEDRA

30

LOPEZ SOBRAL, CARMEN

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE MONTES DO MORRAZO

31

LORENZO GOMEZ, MAR

FEDERACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIAIS DO MORRAZO
(FECIMO)

32

LORENZO RODRIGUEZ, CAMILO

COMUNIDADE DE MONTES DE MOREIRA

33

MARTINEZ BARREIRO, VICTORIA

ASOCIACION CULTURAL MEIRO

34

MARTINEZ PINTOS, GUILLERMO

ASOCIACION TURISMO RURAL COMARCA DE PONTEVEDRA

35

MIGUEL

N.C

36

MOLDEO SANTIAGO, XOSE LUCAS

COMUNIDADE DE MONTES DE LOURIZAN

37

MOREDA GONZALEZ, XAQUIN

38

MOREIRA CARAMES, LINO

39

MOREIRA COUTO, MANUEL

A.C. MARAVALLADA
COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE
ALMOFREI
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE COTOBADE

GRUPO DE RESCATE E ESTUDO DOS MAMIFEROS MARIÑOS
COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN DE SANTO ANDRE DE
XEVE
COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN DE LOUREIRO

Estratexia de desenvolvemento local participativo

SERFOG (ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVIZOS FORESTAIS DE
GALICIA)
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40

NAVAIO LUSTRE, ISABEL

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE MONTES DO MORRAZO

41

NIETO ZAS, LAURA

COMUNIDADE DE MONTES DE AUGASANTAS

42

PEREZ PAZOS, JOSE

COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN REGA DOS AGROS DE
COMBARRO

43

PORTELA MORGADE, CARLOS

COMUNIDADE DE MONTES DE BORELA

44

PUGA PEREIRO, MARIA CARMEN

ASOCIACION JUAN XXIII

45

QUINTILLÁN VALLEJO, CLAUDIO

COMUNIDADE DE MONTES

46

RAMALLO VAZQUEZ, MARIA

CONCELLO DE MARIN

47

RODRIGUEZ CASTRO, XESÚS

IRMANDADE ILLA DE TAMBO

48

RODRIGUEZ PADIN, RAMÓN CARMELO

FEDERACION DE COOPERATIVAS SINERXIA

49

RODRIGUEZ PIÑEIRO, CESAR

CONFRARIA DE PESCADORES SAN TELMO DE PONTEVEDRA

50

ROSALES RIVAS, XOAN DANIEL

COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN SANTOME DE
PIÑEIRO

51

SANCHEZ GARCIA, CELSO

COMUNIDADE DE MONTES CAMPAÑO

52

SANJORGE SOAGE, TITA

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE MONTES DO MORRAZO

53

SOAXE BERNANDEZ, MANUEL

COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN DE COIRO

54

VILARIÑO PACHECO, PERFECTO

COMUNIDADE DE MONTES DE INSUA

Mesas sectoriais
Nº

APELIDOS E NOME

ENTIDADE

1

ABELENDA PEREZ, XOSE ANTON

COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE
DOMAIO

2

AGRA GUTIERREZ, ALFREDO

AUTONOMO

3

ALONSO NOVOA, DARIO

ASOCIACION DE VECIÑOS SALCEDO NORTE

4

ALONSO TOUCIDO, FRANSCISCO

ESTELA ARQUEOLOXIA E PATRIMONIO
SERFOG (ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVIZOS FORESTAIS DE
GALICIA)
GRUPO DE RESCATE E ESTUDO DOS MAMIFEROS MARIÑOS

5

ARIAS OTERO, ALEJANDRO

6

ARIS ABELLEIRA, MIGUEL ANGEL

7

BERNAL COLLANTES, PATRICIO

COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN DE SANTO ANDRE DE
XEVE

8

BERNANDEZ VILLEGAS, J GASPAR

CMVMC SANTOME

9

CAL VAZQUEZ, JOSE M.

CMVMC DE CHAIN

10

CARRACELAS FREIRE, JOSE M.

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE MONTES DO MORRAZO

11

CASTRO PAREDES, TANIA

CONCELLO DE CANGAS

12

CHAPELA PORTELA, DIEGO

FUNDACION DRIC EMPLEO JUAN XXIII

13

CORBACHO VALENCIA, JUAN MANUEL

UNIVERSIDADE DE VIGO-VICERREITORIA CAMPUS PONTEVEDRA

14

CORDEIRO FANDIÑO, JOSE MANUEL

COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN DARBO

15

COSTA FERNANDEZ, ALEJANDRO

BICICLEANDO S. COOP. GALEGA

16

COSTA GIL, FERNANDO

ASOCIACION ASTRONOMICA SIRIO DE PONTEVEDRA

17

CUBA DORADO, ALBA

GALIZA NOVA

18

DEL RIO BARCIA, BREOGAN

COMUNIDADE DE MONTES DE MEIRA

19

DIAZ SOBRAL, ANDRES

CONCELLO DE PONTE CALDELAS

20

ESPERON RECAREY, JUAN JOSE

ASOC. DE VECIÑOS O CHEDEIRO DE CERPONZONS

21

FARIA JUNCAL, DAVID

COMUNIDADE DE MONTES DE MOAÑA

22

FERNANDEZ ABRALDES, XOSE MANUEL

CONCELLO DE BARRO

23

FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL JOSE

COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN DE DOMAIO

24

FERNANDEZ LORES, MIGUEL ANXO

CONCELLO DE PONTEVEDRA

25

FREAZA NOGUEIRA, MARTA

PROMOTORES

26

FUENTE FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

ASOCIACION PROMOCION EMPLEO

27

GARRIDO SANTIAGO, JESUS

PROMOTORES

GAYO BERMUDEZ, JULIO

XUNTA DE MONTES DE MOAÑA

29

GOMEZ SALGUEIRO, LUCIA

ASOC. VITICULTORES VAL DO LEREZ

30

GOMEZ SEÑORANS, LUZ

ASOCIACION MORRAZO SOSTIBLE

31

GUIMERANS PAZOS, LUCIANO

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE MONTES DO MORRAZO

32

GULIAS OTERO, ANABEL

TERRA DE PONTEVEDRA

33

IGLESIAS BERBEITOS, EMILIO

COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN DE VIASCON

34

IGLESIAS PASTORIZA, TITO

ASOCIACION RELOXOS DE SOL

35

JUNCAL SAMPEDRO, LUIS

DEPUTACION DE PONTEVEDRA

36

LUSQUIÑOS FARIÑA, DOLORES

ASOCIACION ASTRONOMICA SIRIO

37

MARTINEZ PINTOS, GUILLERMO

ASOCIACION TURISMO RURAL COMARCA DE PONTEVEDRA

38

MEIJOEIRO ABILLEIRA, DORINDA

ASOCIACION PARKINSON PROVINCIA DE PONTEVEDRA

39

MOREDA GONZALEZ, XAQUIN

A.C. MARAVALLADA

40

MORENO MORA, ALFONSO

ASOCIACION GALEGA DE ARTESANS

41

MORGADE MARTINEZ, XOSE CARLOS

CCMM DE MOURENTE

42

NOVAS CABALLERO, PABLO

CONCELLO DE MARIN

43

OTERO PINTOS, TINA

CIFP CARLOS OROZA

44

PASTORIZA ABAL, DIANA

AEMPE

45

PENA MONTAÑA, JOSE MANUEL

EMPRESARIO AUTONOMO

46

PINTOS PEREIRA, FERNANDO

COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE
SALCEDO

47

PORTELA MORGADE, CARLOS

COMUNIDADE DE MONTES DE BORELA

48

PUGA PEREIRO, MARIA CARMEN

49

REY PAZOS, MARCOS

50

RIVAS REBOREDO, ROBERTO

ASOCIACION JUAN XXIII
AAVV OUTEIRO DO CASTRO; SON DE XEVE, CMVM VERDUCIDO,
ANPA VERDUCIDO
VIÑA MORAIMA S. COOP. GALEGA

51

RODRIGUEZ PADIN, RAMÓN CARMELO

FEDERACION DE COOPERATIVAS SINERXIA

52

SANCHEZ GARCIA, CELSO

COMUNIDADE DE MONTES CAMPAÑO

53

SANTOME SUAREZ, JESUS

COMUNIDADE DE MONTES DE MOAÑA

54

SANTOS CORREDOIRA, MARIA CONSUELO

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE MONTES DO MORRAZO

55

SOBRAL FERNANDEZ, LUCIANO

CONCELLO DE POIO

56

TALLON SILVOSA, PILAR

CIFP CARLOS OROZA

57

VALVERDE PAMPILLON, ANGEL

ASOC. ASTRONOMICA SIRIO

58

VEIGA FONTAN, JAIME

ASOCIACION SOS COELLO DE MONTE DE GALICIA; ASOCIACION
GALIÑA DE MOS, UNUTEGA DE PONTEVEDRA, COPROPIETARIO
CARNICERIA J VEIGA CB

59

VEREZ MATE, JUAN CARLOS

COMUNIDADE DE MONTES DE AGUASANTAS

60

VIDAL RIVAS, SINDA

ASOC. MONTES AUGASANTAS
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Nº

APELIDOS E NOME

ENTIDADE

1

ABELENDA PEREZ, XOSE ANTON

2

ARIAS OTERO, ALEJANDRO

3

CAL VAZQUEZ, JOSE M.

4

CORDEIRO FANDIÑO, JOSE MANUEL

COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN DARBO

5

COUSELO RIAL, DIANA

ASOC. ASTRONIMICA SIRO

6

DOMINGUEZ VIDAL, JOSE MARIA

N.C

7

ESPERON RECAREY, JUAN JOSE

ASOC. DE VECIÑOS O CHEDEIRO DE CERPONZONS

8

FARIA JUNCAL, DAVID

COMUNIDADE DE MONTES DE MOAÑA

9

FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL JOSE

COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN DE DOMAIO

10

FERNANDEZ LORES, MIGUEL ANXO

CONCELLO DE PONTEVEDRA

11

FILGUEIRA MARTINEZ, DAVID

ASOC. ASTRONIMICA SIRO

12

MARTINEZ PINTOS, GUILLERMO

ASOCIACION TURISMO RURAL COMARCA DE PONTEVEDRA

13

MOREIRA COUTO, MANUEL

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE COTOBADE

14

MORGADE MARTINEZ, XOSE CARLOS

CCMM DE MOURENTE

15

NIETO ZAS, LAURA

COMUNIDADE DE MONTES DE AUGASANTAS

16

OTERO SANTIAGO, ARGENTINA

CEIP CARLOS OROZA

17

PEREZ BERJANO, IVAN

CCMM LOURIZAN

18

PEREZ PAZOS, JOSE

COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN REGA DOS AGROS DE
COMBARRO

19

PIÑEIRO SANCHEZ, IGOR

ASOC. ASTRONOMICA SIRO

20

POCEIRO MARTINEZ, JOSE LUIS

CONCELLO DE VILABOA

21

PORTELA LEINÓS, JOSE

MANCOMUNIDADE DE MONTES COTOBADE

22

PORTELA MORGADE, CARLOS

COMUNIDADE DE MONTES DE BORELA

23

RAMALLO VAZQUEZ, MARIA

CONCELLO DE MARIN

24

RIVAS REBOREDO, ROBERTO

VIÑA MORAIMA S. COOP. GALEGA

25

RODRIGUEZ PADIN, RAMÓN CARMELO

FEDERACION DE COOPERATIVAS SINERXIA

26

TALLON SILVOSA, PILAR

CIFP CARLOS OROZA

27

VILARIÑO PACHECO, PERFECTO

COMUNIDADE DE MONTES DE INSUA

COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE
DOMAIO
SERFOGA (ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVIZOS FORESTAIS DE
GALICIA)
CMVMC DE CHAIN
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Mesas técnicos
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Foro final
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Anexo 3: Dossier fotográfico
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