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1. Identificación do GALP e da zona pesqueira 
 

Datos do Grupo de acción local do Sector Pesqueiro 

Denominación Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Vigo – A 
Guarda (GALP7) 

Razón Social Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Vigo – A 
Guarda (GALP7) 

NIF G94000510 

Domicilio social 
Avenida Beiramar, 49 - P. 3º Ofic. 5 - Vigo 
CP 36202 (Pontevedra) 

Enderezo Electrónico galp.mar.riadevigoaguarda@xunta.gal 
Teléfono Teléfono: 986 35 81 09 - Móbil: 646 87 31 06 
Web https://galp.xunta.gal/ria-de-vigo-a-guarda/datos-de-contacto 

RR. SS, 
https://www.instagram.com/galpvigoaguarda 
https://www.facebook.com/GalpRiaDeVigoAGuarda 

 
O ámbito de aplicación da EDLP abrangue aos seguintes concellos. 

Relación de concellos que forman parte do GALP: 

Concellos Comarca 

Vilaboa Pontevedra 

Cangas 
O Morrazo 

Moaña 

Baiona 

Vigo 

Nigrán 

Redondela 

Soutomaior 

Vigo 

A Guarda  

O Baixo Miño 

 

Oia 

O Rosal 

 

Táboa. Concellos que conforman o GALP Ría de Vigo-A Guarda e comarcas ás que pertencen.  

Fonte: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Av.+da+Beiramar,+49,+36202+Vigo,+Pontevedra/@42.2345085,-8.7350235,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2f62169370e983:0xeffc92b6f6fb5438!8m2!3d42.2345045!4d-8.7328348
https://www.instagram.com/galpvigoaguarda
https://www.facebook.com/GalpRiaDeVigoAGuarda
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Figura 1. Mapa de concellos do GALP                                        Figura 2. Mapa de situación en Galicia 
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2. O deseño da EDLP 

2.1. Valoración da aplicación da EDLP 2016-2021 
 

En relación co nivel de execución financeira, no período 2016-2021, no total da 
Estratexia xustificouse un 70,6 % en xeral e, concretamente, no apartado do 
programa de axudas, un 74,1 % (2.789.591,27 € sobre 3.762.270,00 €). Estes  datos 
poden estar condicionados polos prazos de xustificación de gastos por parte dos 
promotores, posto que existen proxectos aprobados que se atopan en execución.  

Con respecto aos beneficiarios no programa, no período 2016-2021, en xeral, 
representa un maior orzamento o sector privado que o sector público, pois ao 
primeiro destes lle corresponde en todo caso unha porcentaxe superior ao 90 % sobre 
o total. Segundo sectores, atendendo ao conxunto do período 2016-2021, pode 
observarse que o peso do sector pesqueiro habitualmente representa arredor dun 
40 % dos importes totais.  

Atópanse diferenzas considerables no relativo ao sexo da persoa promotora, pois hai 
unha menor presenza feminina tanto en número de proxectos promovidos como nos 
importes acadados por eses proxectos.  

 

No que se refire ao impacto territorial, pódese observar que hai certos concellos onde 
se deu unha maior concesión de orzamentos debido a que entidades adscritas a estes 
realizaron unha maior proposición de proxectos e/ou cuns maiores orzamentos 
solicitados, como poden ser o caso de Vigo, Moaña e Nigrán. 

 

Atendendo ao ámbito de alcance das actividades de animación, evidenciouse que 
funciona a modo de entidade que contribúe en boa medida a artellar unha rede 
entre os municipios que forman o ámbito de actuación do GALP, especialmente 
tendo en conta que non existe unha división administrativa-territorial que aglutine 
estes municipios. En definitiva, a respecto das accións de animación, a valoración é 
positiva, dado que o seu principal obxectivo era o de subministrar información, 
fomentar a EDLP e prestar apoio a potenciais beneficiarios do programa de axudas, 
de cara ao cumprimento da EDLP. Tendo en conta a cantidade de proxectos 
presentados, enténdese que o obxectivo foi alcanzado. 

 

No que se refire ao impacto económico do programa de axudas, pódense extraer 
varias conclusións. En primeiro lugar, en canto á creación de emprego, o número de 
postos de traballo creados ascende a 46,2 (en UTAS) no período 2016-2021. Tamén, 
hai que destacar que, a través dos proxectos executados dentro do programa de 
axudas, se puxeron en marcha dous novos negocios e ascenderon a 18 empresas 
creadas no período 2016-2021. Dos vinte proxectos aprobados no ano 2021, dez foron 
propostos por entidades ou persoas do sector pesqueiro, é dicir, a metade. Ademais, 
cómpre destacar o número de proxectos relacionados co cambio climático e a 
redución da pegada ecolóxica, un total de seis, o que fai que no período 2016-2021 se 
dea un total de 25. Nesta convocatoria, tres proxectos están vinculados co crecemento 
azul (o que supón un 50 % dos seis proxectos vinculados con este obxectivo durante 
o período 2016-2021). 
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Por último, no relativo aos obxectivos dos proxectos executados, destaca o de valor 
engadido, ao respecto do cal se executaron 10 proxectos. Tamén presenta certa 
relevancia o obxectivo 2 (diversificación), pois cinco proxectos executados están 
relacionados con el. 

En definitiva, é moi positiva a actividade e funcionamento do GALP, como entidade 
que colabora na xestión do FEMP, tendo en consideración a actividade dos órganos 
sociais e a participación de entidades na aplicación do programa e a xestión 
desenvolvida polo grupo. 

 

Na EDLP 2023-2027 levaranse a cabo actuacións de comunicación e dinamización 
que posibiliten acadar unha maior porcentaxe de execución do orzamento, contando 
coas novas directrices, conforme que a nivel orzamentario o sector pesqueiro debe 
acadar cotas de execución do 50 %. A promoción de redes de colaboración femininas, 
incluído como obxectivo de mellora da gobernanza no territorio do GALP, permitirá a 
difusión da EDLP e o efectivo incremento de promocións femininas de proxectos. 
Xunto con estas accións orientadas á mellora promoverase unha execución de 
proxectos máis equitativa a nivel de territorio, incidido nos concellos con menor nivel 
de promoción de proxectos. 

 

2.2.Elaboración da EDLP  
 

A estratexia presenta unha análise concisa do contexto territorial, social, económico e 
ambiental da zona pesqueira, formando parte da base sobre a que se desenvolve a 
estratexia. Esta contén unha análise DAFO baseada nas características clave do 
territorio do GALP. Esta metodoloxía exponse na cuestión 1.2 do Anexo 1. 

A estratexia baséase nun estudo das necesidades do territorio e na participación da 
comunidade local, establecendo que novos servizos, produtos e intervencións 
necesita a comunidade local para lograr un efecto multiplicador ou efecto arrastre 
sobre os cambios que a comunidade quere conseguir. 

Unha vez realizado o diagnóstico e coñecidas as necesidades do territorio, definíronse 
as prioridades ou obxectivos que se pretenden conseguir coa estratexia, xunto cun 
plan de acción que mostra a maneira en que estas prioridades se poden traducir en 
actuacións concretas.  

Os obxectivos son os seguintes:  

• Específicos: non será suficiente con establecer obxectivos xerais e indefinidos, 
senón que se indica de modo claro o que se pretende acadar coa estratexia e 
de que maneira, establecendo as actuacións específicas que son 
subvencionables no marco a estratexia. 

• Medibles: defínese unha base para a medición do grao de cumprimento dos 
obxectivos previstos, tanto en termos cuantitativos como cualitativos. 

• Alcanzables: os obxectivos son tecnicamente alcanzables. 
• Por tempo limitado: os obxectivos  pódense acadar nun período de tempo 

determinado e limitado pola duración da estratexia proposta.  
• Realistas: os obxectivos específicos defínense tendo en conta os recursos e o 

tempo dispoñible, o tamaño dos grupos destinatarios, as características dos 
territorios e da poboación, a situación de partida etc. 
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Fase 2. Misión 
e visión 

Fase 1. 
Diagnóstico 

Fase 3: Plan 
de acción 

Fase 4: Plan de 
seguimiento 

Comunicación do 
proceso e fixación 
de interlocutores. 
Reunións da Xunta 
Directiva  

Explotación 
dos datos. 

 Traballo de 
campo 

Accións e liñas 
de actuación 

Validación 

Control de 
indicadores 

Validación da  
participación 

Para a definición dos obxectivos da EDLP do GALP Ría de Vigo-A Guarda, aplicáronse 
os seguintes principios: 

• Impulso do desenvolvemento sostible do sector pesqueiro e acuícola, a través da 
cohesión territorial, coa posibilidade de integrar medidas de diversificación que directa 
ou indirectamente beneficien a poboación pesqueira e acuícola da zona. 
 

• Fomento da creación de emprego estable a través de novas actividades produtivas e 
o apoio ao emprendemento e a xeración de oportunidades laborais para a  mocidade, 
mulleres e colectivos máis desfavorecidos, e, en particular, no ámbito do sector 
pesqueiro e acuícola. 
 

• A estratexia de desenvolvemento local prevé o tratamento de obxectivos transversais 
como son a contribución á transformación dixital dos sectores, o desenvolvemento 
da economía azul sostible, a transición enerxética,  a conservación do medio, a 
adaptación e mitigación do cambio climático e a necesidade dunha transición cara 
a unha sociedade que diminúa as súas emisións de carbono.  

Previamente á definición das liñas de actuación definíronse a misión, a visión e os 
valores que se pretenden acadar coa implementación da estratexia, considerando os 
valores como os principios éticos sobre os que se debe asentar a EDLP e que nos 
permiten crear as nosas pautas de comportamento e promovelas no territorio. 

Finalmente, descríbese un plan de acción que demostra o modo en que os 
obxectivos se traducen en accións concretas. A estratexia inclúe un cadro de 
indicadores de seguimento e metas que medirá e valorará o progreso da aplicación 
da estratexia no territorio. 

Ao longo do documento da EDLP  evidénciase a coherencia coas políticas e plans 
estratéxicos de referencia. Para asegurar este proceso utilizouse a guía que facilitou 
a Consellería do Mar denominada Orientacións para encadrar as EDLP nos marcos 
estratéxicos comunitarios, nacionais e rexionais. Nun apartado específico 
descríbense os criterios que garanten a coherencia da EDLP coas intervencións 
doutros programas que se implementan  no territorio 

 

Diagrama do proceso de elaboración da EDLP 
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3. Zona pesqueira  
 

 

Caracterización da zona pesqueira 
N.º de habitantes na zona pesqueira 1 140.145 
Superficie da zona en km2 515,52 
Densidade de poboación (persoas/km2 ) 292,11 
Evolución da poboación (1999-2021)   +5,5% 
Evolución da poboación (1999-2020) + 6,52% 
Índice de envellecemento 2020 134,90 
Renda per cápita  2018 (€) 23.370  
Taxa de paro 20206 16,06% 

Persoas afiliadas ao sector pesqueiro2 en relación coa 
poboación ocupada5 (CNAE 0311 e 0321)2 43% 

Persoas afiliadas ao sector pesqueiro en relación cos 
afiliados totais3 2020 1,31% 

N.º de empresas do sector pesqueiro 20203    2.073 
N.º de empresas do sector pesqueiro 20204    759 

 

1  Habitantes afectos a zona pesqueira, tendo en conta os criterios de exclusión na zona densamente 

poboada (Vigo). Poboación de Vigo : afiliados 2020 por conta de cotización dos CNAE 3011 e 0321 ( 915 )  

x n.º persoas por fogar 2019 (2,5)= 2.288 poboación do sector pesqueiro e acuícola e as súas familias (art. 

4 punto 4. Orde do 10 de maio de 2022). Fonte dos datos: IGE. 

2 CNAE (0311: pesca mariña; 0321: acuicultura mariña) 

3 Códigos CNAE 3011, 0321, 1021,1022, 4638,4723 

4 Códigos CNAE (1021,1022,4638,4723) 

5  Total de persoas afiliadas á Seguridade Social no territorio do GALP 2020 

6 Paro tendo en conta as persoas desempregadas e total de afiliadas á Seguridade Social 

(decembro 2020) 

3.1. Descrición da zona pesqueira: coherencia funcional do territorio 
 

O GALP Ría de Vigo-A Guarda está integrado por once concellos que forman parte 
das comarcas de Vigo, Pontevedra, O Morrazo e Baixo Miño, que presenta unha 
continuidade xeográfica ao longo da costa. Esta é a área costeira máis urbanizada 
de Galicia cuxa dinámica demográfica e socioeconómica xira arredor da cidade 
de Vigo e da súa importancia como potencia industrial e centro rexional de 
servizos. Esta ría é unha das máis profundas e estreitas das rías galegas, o que 
favoreceu historicamente as actividades marítimo-pesqueiras e a inserción nas 
principais liñas de comunicación transoceánicas. 

  

Trátase dunha das áreas  más dinámicas da comunidade e constitúe a única gran 
zona de crecemento demográfico de toda Galicia. Nos 22 anos que van de 1999 a 2021 
gañou un 5,5 % máis de residentes, se ben a zona xa deixou atrás a época máis 
intensa de crecemento e enfrontará no futuro boa parte dos mesmos problemas que 
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outras áreas urbanas de Galicia, comezando xa hoxe pola baixa natalidade. Ao tratarse 
da zona galega máis poboada, a dotación en infraestruturas de comunicación é 
aceptable, contando con todos os medios de transporte.   

A importancia do territorio do GALP Ría de Vigo-A Guarda no tecido empresarial da 
provincia evidénciase polo feito de que o 42,53 % das empresas de Pontevedra se 
atopa no territorio. Esta porcentaxe é do 14,18 % respecto ao total de Galicia. A 
estrutura produtiva está moi atomizada, posto que o 91,92 % das empresas conta con 
5 ou menos persoas traballadoras. O sector da agricultura e da pesca supón un 
4,59 % no ámbito de GALP.  Baiona, Nigrán, Cangas e A Guarda reflicten tamén 
proporcións superiores ao 70 %. Pola súa parte, o sector primario gaña relevancia nos 
concellos de Vilaboa e Oia, cun 28,60 % e un 24,40 %, respectivamente.  

Á hora de avaliar o sector turístico é de salientar o nivel de aloxamentos regrados,  
ocupando unha posición de referencia a nivel provincial e autonómico. Por outra 
banda, é preciso comentar o escaso peso dos aloxamentos rurais, que supoñen 
apenas o 14,79 % da oferta provincial.  

O territorio presume dunha gran variedade de recursos naturais, tendo como 
referencia o Parque Nacional Marítimo–Terrestre das Illas Atlánticas. Ademais 
deste, existen outras áreas protexidas ao abeiro da Rede Natura 2000 e espazos 
incluídos na Lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza. Dispón dunha 
gran riqueza paisaxística e beleza visual. O interior da ría de Vigo e a contorna de 
Baiona contan con numerosas praias. 

Se ben Vigo lidera o sector pesqueiro e conserveiro en España, sendo a sede actual da 
Axencia Europea de Control da Pesca, cómpre destacar a multiplicidade de núcleos 
de poboación de pequeno tamaño distribuídos ao longo do borde marítimo, que 
exemplifican a litoralización da poboación neste ámbito, ligada principalmente á 
actividade pesqueira. A principal lonxa é a de Vigo, na que se aprecia  unha redución 
en volume do 26 % e unha redución en valor do 14 %, sendo a lonxa con maior valor 
comercializado do total en Galicia.  

Evidénciase a relevancia das persoas afiliadas ao sector marítimo-pesqueiro (8003 
afiliadas/os), que representan o 22 % do total de afiliación de Galicia. No período 
2014 a 2021 prodúcese un incremento do 6 % no conxunto da afiliación.   

No territorio sitúanse 759 empresas do sector pesqueiro cos seguintes CNAE: 
1021,1022,4638,4723. Representan o 28 % das empresas de Galicia, cun incremento do 
4 % respecto o ano 2015. O total de permisos de marisqueo sufriu un descenso do 
13 % respecto os datos do ano 2014.  Trátase dun descenso moi superior ao de Galicia 
no período 2014-2021, o cal ascendeu ao 2 %. A análise dos permisos evidenciou que 
non existe un relevo xeracional na actividade. 

Os 64 bens de interese cultural declarados no territorio supoñen o 8,31 % do total 
autonómico. Mención aparte merece o Camiño de Santiago. Concretamente, o 
Camiño Portugués da Costa vertebra o territorio do GALP de sur a norte, con cinco 
etapas. A zona comparte un importante patrimonio material e inmaterial.  
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3.2.Necesidades e potencial da zona costeira 
 
Táboa 1. DAFO 
 

DEBILIDADES 
ÁMBITO PESQUEIRO 

D1. Sistemas de comercialización en canles longas, moi lonxe do consumidor final 
D2. Produtos da pesca e o marisqueo de alta calidade, pero que se comercializan sen achega de valor 

engadido 
D3. Redución do número de empresas que se dedican ao comercio polo miúdo dos produtos da pesca  
D4. A información sobre o sector da pesca costeira artesanal que achega valor, a orixe  e os seus valores non 

chega ao consumidor final e á sociedade  
D5. Descensos de embarcacións de artes menores (11 %) e embarcación de cerco (26 %) 
D6. Diminución dos permisos de marisqueo e falta de relevo xeracional 
D7. Falta de coñecemento do sector dos motivos das variacións nas capturas ou producións das 

explotacións marisqueiras 
D8. Falta de conexión entre o coñecemento científico e o territorio para dispor de información para levar a 

cabo plans de acción de conservación, recuperación  e mantemento do medio e os recursos, así como a  
adaptación ao cambio climático 

D9. Baixa de adaptación as evolucións tecnolóxicas, medidas de eficiencia enerxética e a adopción das novas 
tecnoloxías 

D10. Non hai unha cultura de cooperación no sector e con outros sectores para levar a cabo proxectos de 
colaboración 

ÁMBITO TURÍSTICO 
D11. Baixa oferta en turismo rural no territorio en comparación con outras tipoloxías de establecementos 

hostaleiros 
D12. Produto turístico moi estacional o que dificulta a profesionalización de toda a cadea de valor do sector 

turístico 
D13. Escasa innovación, promoción e diversificación de actividades e servizos complementarios 
D14. Falta de adaptación ás evolucións tecnolóxicas e a transformación dixital  
D15. Lento desenvolvemento do turismo mariñeiro como actividade de diversificación 
D16. Baixo implantación de medidas de eficiencia enerxética 
D17. A concentración de actividade no período estival dificulta o desenvolvemento de medidas de sostibilidade 

medioambiental 
D18. Falta de colaboración dos distintos sectores do territorio para o desenvolvemento de proxectos de 

colaboración e dinamización fóra do período estival 
SECTOR ECONÓMICO 

D19. Desequilibrio territorial actuando Vigo como polo industrial, concentrando o maior número de empresas 
e as de maior dimensión e cun elevado peso no sector servizos 

D20. O sector está formado maioritariamente por micropemes. O 92 % das empresas da zona conta con 5 ou 
menos persoas, en liña cos datos nivel doutras rexións 

D21. Baixo nivel de adaptación ás evolucións tecnolóxicas e a transformación dixital  
D22. Sistemas produtivos con percorrido na implantación de medidas de eficiencia enerxética e incorporación 

de fontes de enerxías renovables 
D23. Falta de concienciación en materia medioambiental  
D24. Descoñecemento dos efectos do cambio climático no territorio para levar a cabo plans de actuación 

concretos 
D25. Baixo nivel de cultura de cooperación para levar a diante proxectos de maior dimensión 

 

D1. Nivel de contaminación das rías pola alta concentración urbana e industrial e as deficiencias na 
depuración 

D2. Baixa conciencia ambiental e das consecuencias da perda do patrimonio ambiental e a biodiversidade. 
D3. Planificación territorial deficiente que altera o medio mariño, os recursos e a paisaxe 
D4. Deficientes sistemas de xestión, seguimento e  control dos residuos e verteduras 
D5. Perda do patrimonio inmaterial e cultura mariñeira 

 

 

  

ÁMBITO DO PATRIMONIO MEDIOAMBIENTAL, MATERIAL E INMATERIAL 
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FORTALEZAS  
ÁMBITO PESQUEIRO 

 
F1. Lixeira diminución das cantidades vendidas nas lonxas das confrarías socias do GALP (-2 %), cun 

incremento significativo das ventas (26 %; 8 M€ -2014 a 10 M€ 2020) un incremento dos prezos medios ( 
6,58 € a 9,11€). 

F2. O territorio conta coa lonxa de Vigo, a maior en capturas desembarcadas e vendidas de Galicia, o 16 % da 
flota de cerco e o 46 % da flota de palangre de superficie. 

F3. Importante presenza no territorio de empresas de pesca, transformados e comercio por xunto.  
F4. No ámbito do GALP localízase  o 14 % de embarcacións de artes menores de Galicia. 
F5. Recursos das rías de calidade e moi valorados polos mercados 
F6. Desenvolvemento do semicultivo de especies marisqueiras 
F7. O carácter cíclico de bancos marisqueiros como a ameixa cornicha demostra a capacidade produtiva e de 

rexeneración do medio 
F8. Capacidades do persoal técnico o servizo do sector marítimo-pesqueiro 
F9. Sector formado por un amplo conxunto de entidades e asociacións consolidadas con capacidades para 

cooperar 
F10. Alto potencial da pesca artesanal e alta profesionalización do sector  
F11. Crecente sensibilización coas consecuencias do cambio climático e necesidade de conservación do medio 
F12. Infraestruturas e amplo ecosistema de I+D+i dentro do ámbito do territorio (universidade, centros 

tecnolóxicos, clústeres, empresas de I+D+i, centros de formación, enxeñerías etc.)  
ÁMBITO TURÍSTICO 

F13. O territorio ten unha posición de referencia a nivel provincial e autonómico (dispón do 29 % de 
aloxamentos da provincia e o 12,36% da comunidade autónoma). Vigo representa unha terceira parte 
desta oferta. 

F14. Incremento significativo da oferta turística no territorio, sendo un referente a nivel provincial e 
autonómico. 

F15. Incremento moi significativo de vivendas de uso turístico por necesidade de rexistro a efectos legais: 
representan o 26,20 % da capacidade da provincia  

F16. O Camiño Portugués da Costa vertebra o GALP de sur a norte inflúe na oferta de albergues e cámpings 
que representan o 28,83 % de prazas da provincia 

F17. Ampla oferta de portos deportivos  e instalacións náuticas e deportivas 
F18. Crecemento do nivel da atracción da zona a nivel nacional 
F19. Contorno das Rías Baixas moi valorado, principalmente con afluencia de turismo nacional 
F20. Dispoñibilidade de recursos no territorio: gastronomía, patrimonio, praias, actividades náuticas e culturais, 

alta porcentaxe de navegabilidade na ría de Vigo durante todo o ano, incremento progresivo do período 
estival, o que posibilitará a redución da estacionalidade do turismo 

F21. Crecente coñecemento e difusión de Vigo con efectos na  súa contorna 
F22. Proliferación da marca de Calidade Turística o que permite unha mellora continua na competitividade do 

sector turístico 
SECTOR ECONÓMICO 

F23. A partir de 2014 obsérvase un incremento na demografía empresarial, cun aumento de empresas no 
territorio do 5,36 % ata o 2020. Trátase da evolución máis positiva de Galicia. 

F24. Os concellos de Nigrán e Baiona experimentaron crecementos do 12,88 % e do 11,53 % respectivamente. 
F25. Despois de Vigo, os concellos co maior número de empresa no sector industrial son Redondela (133), 

Nigrán (100)  e Cangas (85). Así mesmo son os concellos con máis empresas de entre 20 e 49 
empregadas/os. Nigrán (12,88 %), Baiona (11,53 %) e Soutomaior (9,61 %) son os municipios nos que máis se 
incrementou o número de empresas dende 2014 

F26. O 42,53 % das empresas de Pontevedra encóntrase no territorio do GALP 
F27. Desenvolvemento socio-económico do territorio, nivel de dinamismo e de servizos 
F28. Capacidades das persoas que pertencen ao territorio 
F29. Grao de atracción que produce unha das zonas más poboadas de Galicia e nivel de actividade económica 

e cultural 
F30. Masa crítica de servizos empresariais, incubadoras de empresas e recursos no territorio 
F31. Desenvolvemento no territorio de empresas tecnolóxicas de sectores emerxentes 
F32. O sector da agricultura e pesca representa o 4,59 % do  total de empresas, fronte o 5,36 % da industria, o 

10,75 % da construción e o 79,30 % dos servizos. 
F33. Amplas infraestruturas de comunicación que permiten o desprazamento das persoas e as mercadorías. 

  

ÁMBITO DO PATRIMONIO MEDIOAMBIENTAL, MATERIAL E INMATERIAL 
F34. Gran riqueza do contorno natural, dende o  Parque Nacional das Illas Atlánticas ata a privilexiada 

desembocadura do Miño, cultura, patrimonio e paisaxe mariñeira.  
F35. Territorio incluído na Rede Natura 2000.  
F36. Camiño Portugués da Costa, que vertebra o territorio do GALP de sur a norte, con cinco etapas.  
F37. O territorio comparte un importante patrimonio material e inmaterial.  
F38. Contorno das Rías Baixas moi valorado, principalmente con afluencia de turismo nacional 
F39. Dispoñibilidade de recursos no territorio: gastronomía, patrimonio, praias, actividades náuticas e culturais 
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OPORTUNIDADES 
ÁMBITO PESQUEIRO 

 
O1. Crecente recoñecemento e valoración polos mercados dos produtos da pesca costeira artesanal e a súa 

orixe  
O2. Valoración da sociedade en xeral dos produtos de proximidade, locais, artesanais ou de km 0, cunha 

orientación o consumo responsable 
O3. Os consumidores consideran dos produtos do mar e os transformados  produtos saudables  
O4. O grao de innovación no sector de restauración en relación cos produtos do mar pode axudar a 

desenvolver novos produtos e difundir a pesca costeira artesanal 
O5. Percorrido para desenvolver a innovación e obter maior valor engadido dos produtos da pesca e o 

marisqueo mediante procesos de manipulación, transformación e comercialización con base na 
incorporación de novos produtos ou procesos,  baseándose nas  novas tecnoloxías dispoñibles 

O6. Desenvolvemento de marcas de calidade alimentaria, ecolóxicas e de sostibilidade (pegada de carbono) 
O7. Colaborar co resto das actividades da economía azul para mellorar a competitividade do sector pesqueiro 
O8. Desenvolvemento de novas tecnoloxías que permiten a incorporación de fontes de enerxía renovables e 

sistemas de eficiencia enerxética, con base en criterios de viabilidade técnica, económica e financeira 
O9. Dispoñibilidade no territorio de capacidades e dun ecosistema de I+D+i para levar a cabo plans de 

adaptación ao cambio climático e recuperación, conservación e mantemento do medio e dos recursos. 
O10. Incentivos públicos para atender os novos retos tecnolóxicos, de transición enerxética e medioambientais  
 

ÁMBITO TURÍSTICO 
O11. Crecente demanda de novas experiencias baseadas no turismo de natureza (turismo costeiro e cultura 

mariñeira) e en contornos rurais 
O12. Aposta polo desenvolvemento de experiencias e itinerarios relacionados coa pesca costeira artesanal 
O13. Crecente demanda de turismo rural (o territorio dispón  só do 14,79 % da oferta provincial) 
O14. Desenvolver produtos para os segmentos de mercado de turismo de maior valor engadido e 

desestacionalizado 
O15. Novas tecnoloxías dispoñibles  para levar a cabo a dixitalización, a  transición enerxética  e a conservación 

do medio 
O16. Incentivos públicos para atender os novos retos tecnolóxicos, de transición enerxética e medioambientais 
O17. Desenvolver produtos para  segmentos de turismo náutico nas rías fóra de tempada 
O18. Percorrido nos concellos do GALP para desenvolver un sector turístico de calidade e sostible 

 
SECTOR ECONÓMICO 

O19. Dispoñibilidade de infraestruturas de comunicación que posibilitan a colectividade do territorio 
O20. Amplo catálogo de servizos empresariais no territorio que facilitan o desenvolvemento 

económico  
O21. Crecemento demográfico no territorio do 5,5 % no período 2014-2020 
O22. Nivel de idade media do territorio inferior ao da Comunidade Autónoma 
O23. Dinamismo económico do territorio e presenza de diversidade de sectores con capacidades tecnolóxicas. 
O24. Presenza no territorio de empresas tecnolóxicas que poden atender as necesidades  do sector 

marítimo-pesqueiro a través das TIC, as enerxías renovables, a robótica, a economía circular e as 
tecnoloxías de conservación do medio mariño. 

O25. Dispoñibilidade no territorio de capacidades e dun ecosistema de I+D+i para levar a cabo plans de 
adaptación ao cambio climático e recuperación, conservación e mantemento do medio e dos recursos 

O26. Incentivos públicos para atender os novos retos tecnolóxicos, de transición enerxética e 
medioambientais 

 
ÁMBITO DO PATRIMONIO MEDIOAMBIENTAL, MATERIAL E INMATERIAL 

O1. A posta en valor do patrimonio medioambiental, material e inmaterial contribuirá a incrementar a súa 
conservación 

O2. Valoración da sociedade do Camiño de Santiago, do Parque Natural das Illas Atlánticas e en xeral dos 
itinerarios na Rede Natura 2000 

O3. Contorno e paisaxe das Rías Baixas moi valorado polo turismo nacional e con capacidade para atraer novos 
segmentos de mercados a nivel internacional 

O4. Aplicar as novas tecnoloxías ao patrimonio material e inmaterial para xerar contidos e novas actividades 
que o poñan en valor, contribuíndo á súa difusión e conservación 

O5. Proxectos colectivos de dinamización entre o sector cultural, sector turístico e o comercio polo miúdo que 
poñan en valor o patrimonio do territorio  
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AMEAZAS  
ÁMBITO PESQUEIRO 

A1. Crise enerxética e de subministracións, altos custos do combustible e da loxística.  
A2. Contexto inflacionista e de suba dos custos financeiros 
A3. Evolucións tecnolóxicas cada vez máis rápidas 
A4. Os efectos do cambio climático no medio mariño e nos recursos 
A5. A contaminación mariña histórica e os seus efectos no medio e a biodiversidade 
A6. A proliferación de especies invasoras e as novas patoloxías nas especies mariñas 
A7. A redución constante das capturas  
A8. Falta de produtividade dos bancos marisqueiros 
A9. Os efectos da degradación dos ecosistemas do interior do territorio, incendios, contaminación das augas 

e dos ríos e as súas consecuencias no medio mariño e os recursos 
A10. Grao de esforzo pesqueiro e potencial de sobreexplotación dos recursos.   

ÁMBITO TURÍSTICO 
A11. Atracción de segmentos de turismo de baixo valor engadido que levan aparellada a masificación de 

determinadas zonas do territorio na época estival 
A12. Incremento do grao de contaminación na zona costeira ou no interior do territorio 
A13. A non adaptación ao rápido desenvolvemento das novas tecnoloxías 
A14. Baixa transición enerxética e adopción de medidas medioambientais 
A15. Falta de coñecemento dos efectos do cambio climático no territorio  

SECTOR ECONÓMICO 
A16. Crisis enerxética e de subministracións, altos custos do combustible e da loxística.  
A17. Contexto inflacionista e de suba dos custos financeiros 
A18. Custos da adaptación á transición ecolóxica, os efectos do cambio climático  e a  transformación dixital  
A19. O non desenvolvemento dunha cultura de cooperación entre os distintos sectores para mellorar a 

competitividade e resiliencia do territorio 
A20. Evolucións tecnolóxicas cada vez máis rápidas 
A21. Efectos do cambio climático  

ÁMBITO DO PATRIMONIO MEDIOAMBIENTAL, MATERIAL E INMATERIAL 
A22. Evolución da contaminación nas rías e da costa en xeral 
A23. Progresiva perda da cultura mariñeira e deterioración do patrimonio material 
A24. Perda de sinerxías pola falta de colaboración entre os sectores cultural, turístico, pesqueiro, económico, 

administracións e o ecosistema de I+D+i  para salvagardar o patrimonio que vertebra o territorio. 
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Táboa 2. Necesidades da zona pesqueira 
 

As necesidades identificadas a través da análise DAFO e nas mesas participativas 
súmanse ás necesidades que acadaron un menor grao de logro na EDLP 214-2020 
identificadas pola Asemblea Xeral: 

 

NECESIDADES  DA ZONA PESQUEIRA 

 
 

N1. Desenvolver novos procesos de comercialización para a redución das canles longas (novos 
procesos, consumo en proximidade, diferenciación e aplicación das TIC) 

N2. Mellora do valor engadido dos produtos da pesca (novos produtos e procesos, incluíndo a 
manipulación en envasado, valorización de descartes e de especies de baixo valor)  

N3. Trasladar información de valor e da orixe  dos produtos pesqueiros ao consumidor final 
(sistemas de rastrexabilidade, mellora da imaxe dos produtos e do sector, campañas 
tradicionais, difusión de proxectos, sensibilización e aplicación do márketing dixital) 

N4. Dixitalización de toda a cadea de valor do sector marítimo-pesqueiro (dende a xestión sostible 
da actividade, sistemas de información, gobernanza, vixilancia medioambiental, vixilancia e 
salvamento, control dos recursos e  dos bancos marisqueiros, transformación e 
comercialización) 

N5. Identificar zonas contaminadas e levar a cabo actuacións para a recuperación, conservación e    
mantemento. 

N6. Implicar o persoal técnico do sector pesqueiro para levar a cabo proxectos que melloren a 
competitividade  

N7. Recuperación, conservación e mantemento de zonas contaminadas do medio mariño e dos 
recursos 

N8. Melloras sistemas de xestión, control e recollida de residuos e biomasa do sector marítimo-
pesqueiro e a súa transformación e reutilización. 

N9. Incorporar as persoas mozas e a muller ao sector, en especial en postos nos que estea 
subrepresentada 

N10. Asistencia a colectivos vulnerables e a súa inclusión laboral en actividades vinculadas ao 
sector marítimo-pesqueiro e actividades auxiliares 

N11. Formación e capacitación en sistemas de dixitalización e ferramentas TIC 
N12. Adaptación do tecido empresarial ás evolucións tecnolóxicas en xeral 
N13.  Incorporación das enerxías renovables e equipamentos, automatización e sistemas con maior 

grao de eficiencia enerxética 
N14. Formación e capacitación en materia medioambiental,  cambio climático e economía circular 
N15. Colaboración entre sectores para desenvolver proxectos de economía circular (algas para a 

agricultura do territorio etc.) 
N16. Desenvolver e regular o turismo costeiro sostible e desestacionalizado 
N17. Valorización do patrimonio cultural como elemento vertebrador, de cohesión social e 

preservación cultural e rexeneración (dixitalización, dinamización con outros sectores...) 
N18. Difusión, conservación e rehabilitación do patrimonio e a cultura marítimo-pesqueira  
N19. Reforzo do liderado de feminino no territorio  
N20. Mellora da colaboración co ecosistema de I+D+i 
N21. Cooperación con outros GALP para proxectos interterritoriais ou transnacionais 
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Táboa 3. Retos identificados tendo en conta o potencial da zona 
 

RETOS IDENTIFICADOS TENDO EN CONTA O POTENCIAL DA ZONA 
 

R1. Manter a actividade do sector pesqueiro e crear emprego 
R2. Asegurar o relevo xeracional no sector pesqueiro 
R3. Impulsar a representación da muller en postos nos que estea subrepresentada.   
R4. Mellorar o benestar social das persoas do territorio 
R5. Aplicar os procesos de dixitalización  en todos os ámbitos 
R6. Capacitar e formar nas novas tecnoloxías e na dixitalización 
R7. Aplicar as enerxías renovables e a eficiencia enerxética en toda a cadea de valor do sector da 

pesca  
R8. Recuperar, conservar e manter o  medio mariño  
R9. Recuperar e manter a  biodiversidade  
R10. Levar a cabo plans de accións para a adaptación ao cambio climático  no territorio baseándose 

en estudos do ecosistema de I+D+i  
R11. Reciclar e valorizar todo tipo de materiais e subprodutos do sector da pesca.  
R12. Creación de produtos turísticos de calidade, sostibles e que poñan en valor o patrimonio da 

cultura mariñeira 
R13. Recuperación e conservación do patrimonio marítimo,  material e inmaterial 
R14. Mellorar nos procesos de gobernanza: incentivar a colaboración público-privada 

(universidades, administracións e o ecosistema de I+D+i),  reforzar a participación e liderado 
feminino nos GALP e a creación de redes de colaboración de mulleres.  

R15. Incrementar a cooperación entre os GALP para proxectos interterritoriais ou transnacionais 
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4 Coherencia co marco estratéxico europeo, nacional e rexional 

4.1.Coherencia co Pacto Verde Europeo 
A EDLP terá como obxectivo transversal impulsar o territorio do GALP Ría de Vigo-A 
Guarda cara a unha transición ecolóxica, co obxectivo de contribuír a acadar unha 
neutralidade climática de aquí o 2050. Para acadar esta meta, a EDLP será un 
instrumento do territorio aliñado cos obxectivos definidos nas seguintes iniciativas do 
Pacto Verde: 

Estratexia da granxa á mesa 
A EDLP será un instrumento que promoverá un conxunto de actuacións que 
contribúan a garantir unha pesca, marisqueo e acuicultura sostibles, para o que se 
satisfarán as necesidades das xeracións actuais sen comprometer as necesidades das 
xeracións futuras. Promoverá un consumo de alimentos saudables, baseado nos 
principios da dieta atlántica, na que se inclúen alimentos que conteñen unha 
importante fonte de nutrientes indispensables para o organismo como vitaminas, 
minerais ou ácidos graxos omega 3.  

Estratexia de Biodiversidade 
A EDLP será un instrumento que promova a recuperación dos ecosistemas 
degradados. Dende o GALP7 enténdese que unha adecuada restauración 
necesariamente pasará: 1) por entender a bioloxía e ecoloxía das especies crave do 
ecosistema, dos seus patróns de reprodución, dos factores que controlan a súa 
abundancia e distribución, dos requirimentos de hábitat etc.; 2) por entender os 
patróns hidroxeomorfolóxicos da zona, a distribución, a frecuencia e a intensidade das 
correntes; 3)  por caracterizar a magnitude das alteracións xeradas nas estruturas ou 
procesos biofísicos esenciais do hábitat. Impulsar este tipo de traballos contribuiría a 
favorecer a aceleración da recolonización de especies autóctonas e o aumento da 
diversidade de especies en localidades onde historicamente existía a devandita 
diversidade. 

Reto da descarbonización 
O conxunto de medidas recollidas no plan de implementación deberán contribuír o 
obxectivo de reducir nun 50-55 % as emisións para 2030 no territorio, o que facilitará 
o camiño para conseguir a neutralidade do carbono en 2050. A electrificación do 
transporte marítimo e dos portos, así como a instalación de enerxías renovables 
contribuirán a este obxectivo. 

Plan de acción da economía circular 
A EDLP será un instrumento que contribuirá á promoción de deseño de produtos 
sostibles, o impulso da circularidade nos procesos de produción vinculados non só ao 
sector da pesca e da súa transformación, senón tamén doutras actividades 
relacionadas como o turismo, a hostalería, o comercio ou a artesanía cun forte arraigo 
no territorio. Isto suporá o impulso de medidas que dean acceso a todas as persoas 
consumidoras a información veraz e a beneficiarse así dun verdadeiro dereito a 
reparar. 

 

Plan de conservación do medio e dos recursos mariños 
A EDLP concíbese, dende o seu inicio, como instrumento que contribúe a reducir a 
contaminación do aire e do medio mariño a niveis que xa non se consideren 
prexudiciais para a saúde e os seus ecosistemas naturais, que respecten os límites 
soportables para o noso planeta e creen así un medio ambiente libre de sustancias 
tóxicas. 
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4.2.Coherencia coa Economía Azul Sostible  
 

A Comisión Europea deseñou un novo enfoque para a economía azul sostible na UE, 
destinado ás industrias e sectores relacionados cos océanos, os mares e as costas. A 
economía azul sostible é esencial para acadar os obxectivos do Pacto Verde Europeo 
e para garantir que a recuperación da pandemia sexa ecolóxica e inclusiva. Para 
acadar esta meta, a EDLP será un instrumento aliñado os obxectivos definidos nas 
seguintes iniciativas da Axenda de Economía Azul: 

Neutralidade climática e contaminación cero 
O plan de implementación da EDLP contribuirá ao desenvolvemento de enerxía 
mariña renovable, a descarbonización do transporte marítimo e a ecoloxización dos 
portos. Dende o GALP promoverase unha combinación sostible de enerxías 
renovables.  

Economía circular e prevención de residuos no mar 
A EDLP será un instrumento para o impulso de artes de pesca máis sostibles e a 
promoción de proxectos emprendedores baseados na economía circular que 
contribúan a reducir a contaminación do mar por plásticos e microplásticos , 
realizaranse accións de sensibilización para fomentar unha compra sostible que evite 
a contaminación do mar, na que o consumidor poida coñecer as marcas e 
certificacións, como “pescadeRías”, que indiquen que os produtos que se consomen 
foron obtidos mediante prácticas sostibles a fin de frear e eliminar as prácticas que 
non o son. Ademais promoverase que as organizacións deseñen proxectos para evitar 
a contaminación do mar e a protección dos hábitats mariños. 

Conservación e protección da biodiversidade 
A EDLP será un instrumento que contribúa á recuperación da biodiversidade da zona 
marítima, e colabore a mitigar o cambio climático, cree resiliencia e xere, por tanto, 
importantes beneficios económicos e sociais. Para iso, será indispensable 
promocionar sistemas de produción e pesca máis sostibles que contribúan a reducir 
as repercusións ambientais da pesca nos habitas mariños. 

Resiliencia costeira 
A EDLP será un instrumento que contribúa a posta en marcha de actividades de 
adaptación ao cambio climático, como o desenvolvemento de infraestruturas 
ecolóxicas nas zonas costeiras e a protección das costas fronte ao risco de erosión e 
inundacións, contribuíndo a preservar a biodiversidade e as paisaxes, cos 
consecuentes beneficios para o turismo e a economía costeira. 

Sistemas alimentarios responsables 
A EDLP será un instrumento que impulse unha produción sostible e novas formas de 
comercialización de alimentos mariños, así como o uso de algas e fanerógamas 
mariñas, o reforzo do control da pesca e a investigación e a innovación na acuicultura, 
co obxectivo de preservar o mar. Ademais, promoverase a transformación dixital no 
sector da pesca, o que mellorará os sistemas de rastrexabilidade e de información ás 
persoas consumidoras. 
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4.3.Coherencia coa Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible 
 

A Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible é un ambicioso plan que busca 
acadar unha prosperidade respectuosa co planeta e os seus habitantes. A devandita 
axenda está composta por 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), 
divididos á súa vez en 169 metas que hai que cumprir en 2030 coa intención de "non 
deixar a ninguén atrás". A  EDLP será un instrumento que lle permitirá ao territorio 
aliñarse cos seguintes ODS e metas (M):  

 

M4.4: Aumento das competencias para acceder ao emprego 

 

 

M5.5: Asegurar a participación plena da muller e igualdade de 
oportunidades | M5.A: Asegurar a igualdade de dereitos aos recursos 
económicos  | M5.B: Mellorar o uso de tecnoloxía e TIC 

 

 

M7.2: Aumentar as enerxías renovables | M7.3: Mellorar a eficiencia 
enerxética 

 

M8.1: Manter o crecemento económico | M8.2: Elevar a produtividade a 
través da diversificación, tecnoloxía e innovación | M8.3: Fomentar a 
pequena e mediana empresa  | M8.4: Mellorar a produción e o 
consumo eficiente e respectuoso  | M8.5: Lograr o pleno emprego e 
traballo decente |  M8.9: Promover o turismo sostible 

M11.3: Aumentar a urbanización inclusiva e sostible | M11.4: Protexer o 
patrimonio cultural e natural |  M11.6: Reducir o impacto ambiental en 
cidades |  M11.7: Proporcionar o acceso a zonas verdes e espazos 
públicos seguros | M 1.A: Apoiar os vínculos entre zonas urbanas, 
periurbanas e rurais 

 

M12.1: Aplicar o marco de consumo e produción sostibles / M12.2: 
Lograr o uso eficiente de recursos naturais |  M12.3: Reducir o 
desperdicio de alimentos | M 12.4: Xestionar desfeitos e produtos 
químicos | M 12.5: Previr, reducir, reciclar e reutilizar refugallos | M12.6: 
Adoptar prácticas sostibles en empresas | M12.8: Asegurar a educación 
para o desenvolvemento sostible  |  M12.B: Lograr turismo sostible 
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M13:1: Fortalecer a resiliencia e a capacidade de adaptación aos riscos 
relacionados co clima e os desastres naturais | M13.3: Mellorar a 
educación e sensibilización ambiental 

 

 

M14.1: Previr e reducir significativamente a contaminación mariña | 
M14.2: Xestionar e protexer de forma sostible os ecosistemas mariños 
e costeiros | M14.3: Minimizar e abordar os efectos da acidificación dos 
océanos / M14.4: Acabar coa pesca excesiva e ás prácticas pesqueiras 
destrutivas, e aplicar plans de xestión pesqueira sostibles | M14.5: 
Conservar as zonas pesqueiras e mariñas | M14.A: Aumentar os 

coñecementos científicos, desenvolver a capacidade de investigación e transferir 
tecnoloxía mariña | M14.B: Facilitar o acceso dos pescadores artesanais aos recursos 
mariños e os mercados | M14.C: Mellorar a conservación e o uso sostible dos océanos 

 

M17.9: Reforzar as capacidades de implementación dos ODS | M17.17: 
Fomentar alianzas público-privadas 
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4.4.Coherencia co DLP do Programa Operativo FEMPA en España 
 

O Desenvolvemento Local Participativo (DLP) permítelle á poboación de zonas 
costeiras mellorar e investir en accións que reverten directamente no seu territorio. 
Neste novo período de programación, o GALP Ría de Vigo-A Guarda márcase como 
obxectivo mellorar este sistema con base na experiencia adquirida, deseñando na súa 
EDLP actuacións que incidan nas seguintes cuestións:  

Xeración de emprego e tecido empresarial de calidade nas zonas, promovendo 
actividades económicas tradicionais intensivas en emprego e de alto valor engadido,  
ligadas aos ecosistemas locais, como son a acuicultura e o turismo costeiro. 

Impulso da pesca costeira artesanal en actuacións de carácter colectivo, 
promovendo produtos climáticamente neutros e sostibles na fase extractiva 
mediante o afianzamento dos altos estándares de calidade dos nosos produtos; e 
apoiándose no uso de novas presentacións e produtos procedentes do mar, como as 
algas ou outras especies de menor uso comercial. 

Reforzo da participación e liderado feminino nos GALP e apoio ao asociacionismo 
e o traballo en rede das mulleres do sector pesqueiro, recoñecendo o papel das 
mulleres como determinante para a vertebración territorial, económica e social das 
zonas, en especial nas costeiras. O GALP7 promoverá o papel das mulleres nas 
comunidades pesqueiras, impulsando redes, intercambiando experiencias, creando 
vínculos entre os diferentes grupos de interese e apoiando o asociacionismo. 

Impulso da formación para promover o emprendemento de mulleres e mocidade. 
O GALP7 apoiará este proceso proporcionándolles orientación profesional ás persoas, 
tanto para permanecer no sector como aos interesados na diversificación nas novas 
oportunidades da economía azul. 

Desenvolvemento de sistemas alimentarios máis sostibles, impulsando unha 
actividade máis sostible en toda a cadea alimentaria 

Mitigación e adaptación ao cambio climático, fomentando unha acuicultura que 
contribúa á mitigación do cambio climático, co uso responsable dos recursos hídricos 
e o espazo, e coa conservación de zonas de interese ambiental, cultural e social nas 
zonas costeiras. 

Mares limpos, protección de ecosistemas e biodiversidade mariña e sostibilidade 
da explotación dos recursos, fomentando accións encamiñadas a reducir a 
utilización de materiais dun só uso, a eliminación ou a redución de residuos, a 
reutilización e reciclaxe de residuos mariños, a xestión integral de residuos derivados 
da actividade pesqueira e acuícola, a reciclaxe e o aproveitamento dos residuos e 
subprodutos do sector pesqueiro, así como a infraestrutura necesaria para mellorar a 
eficiencia enerxética, empregando enerxías renovables e reducindo a pegada de 
carbono. 

Fomento de sinerxías entre sectores para desenvolver actividades empresariais 
en sectores de crecemento. O GALP desempeñará un papel destacado en 
importantes áreas, como o fortalecemento dos vínculos entre a acuicultura e outros 
sectores, ademais de mellorar o recoñecemento da achega positiva da acuicultura, ao 
mesmo tempo que responden á gran diversidade do sector acuícola. 
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4.5.Coherencia con outros programas ou estratexias rexionais 
 

A EDLP do GALP7 aliñarase coas seguintes estratexias e plans de acción: 

Estratexia RIS 3 2021-2027 a través da súa contribución a aproveitar de forma máis 
eficiente os recursos; valorizar os recursos do mar, a acuicultura, a biomasa e as 
enerxías mariñas; modernizar a pesca artesanal costeira; modernizar o sector turístico 
a través do uso das TIC; diversificar novos procesos e produtos de alto valor engadido 
que permitan explorar novos mercados; optimizar os procesos da cadea de valor 
vinculados coa industria pesqueira; e innovar en nutrición como elemento clave 
dunha vida saudable. 

Estratexia de Turismo a través da súa contribución a impulsar a auga como recurso 
turístico; promover un turismo accesible e inclusivo; impulsar actuacións que faciliten 
os procesos de dixitalización e automatización; establecer un sector máis resiliente; 
promover un destino comprometido coa conservación do medio ambiente e a 
biodiversidade; diversificar a oferta turística; posicionarse nun turismo cun alto valor 
engadido con base na innovación, a calidade e a sostibilidade; desenvolver actuacións 
que permitan controlar altos niveis de afluencia de persoas en puntos turísticos; 
impulsar o concepto da economía circular no sector turístico; impulsar unha 
mobilidade máis sostible; e promover un destino seguro. 

Estratexia de cambio climático e enerxía a través da súa contribución a reducir 
drasticamente as emisións de GEI; aumentar a resiliencia ao cambio climático; 
desenvolver actuacións que midan os impactos en vulnerabilidade do sector do 
marisqueo ante ao cambio climático; promover interpretacións aceptadas en materia 
de cambio climático; fomentar a transferencia de coñecemento ao sector pesqueiro 
e a creación de foros de traballo co sector marisqueiro; fomentar a concienciación 
social ante o cambio climático; e fomentar unha gobernanza climática multinivel e 
transversal. 

Estratexia de Economía Circular e Infraestrutura Verde a través da súa contribución 
a promover un consumo sostible; impulsar novos modelos de negocio que aposten 
por un consumo máis responsable; promover actividades de reparación que reduzan 
o desperdicio dos recursos; apoiar un cambio no uso das materias primas reutilizadas; 
difundir e concienciar a cidadanía e o tecido produtivo sobre a cultura da sostibilidade 
e a economía circular; e fomentar a economía circular nas actividades vinculadas co 
mar. 

Plan da cultura marítima de Galicia a través de promover a preservación e activación 
da cultura mariñeira no seu territorio, mediante actuacións culturais que destaquen 
o valor histórico e patrimonial da cultura marítima galega. 

Ademais, aliñarase coas seguintes estratexias: Blue Investiment II, Mobilidade sostible 
e intelixente, Estratexia europea de enerxías renovables. Biodiversidade, Galega da 
paisaxe e da Biotecnoloxía. E os seguintes plans: Contaminación cero, Produción 
orgánica, a estratexia, Sostibilidade turística do litoral galego e Galicia destino seguro 
2021-2023. 
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5. Características innovadoras e enfoque integrado da estratexia  
 

O carácter innovador da EDLP do GALP Ría de Vigo-A Guarda ten unha tripla 
dimensión (tecnolóxica, medioambiental e social) e un maior reforzo da identidade 
do territorio:  

 

• Contén accións orientadas á innovación na manipulación, o desenvolvemento, 
a transformación e a comercialización de produtos pesqueiros, a través do 
fomento da introdución de novos desenvolvementos tecnolóxicos, a 
dixitalización, as medidas de eficiencia enerxética e a colaboración con centros 
de coñecemento e empresas tecnolóxicas locais que contribúan ao 
desenvolvemento de novos modelos de negocio e iniciativas baseadas na 
transferencia de coñecemento, a colaboración e o uso intensivo das novas 
tecnoloxías na procura da sostibilidade. 

 

• A EDLP fai unha aposta clara polo desenvolvemento dun conxunto de accións 
que axuden a posicionar un produto pesqueiro de alto valor engadido do 
territorio, contando cos valores e os sistemas de xestión sostibles da pesca 
costeira artesanal e principalmente a través de medios dixitais. 

 

• A implementación das medidas descritas para aproveitar as pancas de 
cambio, como son a transformación dixital, a transformación ecolóxica ou a 
sostibilidade, require dunha necesaria cooperación horizontal entre os 
diferentes actores do sector extractivo, transformador e comercializador con 
sectores tecnolóxicos que desenvolven sistemas dixitais, enerxías renovables e 
o ecosistema de I+D+i, así como con sectores tan diversos como o da 
bioenerxía, a biotecnoloxía ou as incubadoras de empresas.  

O principal resultado desta innovación nos modelos de gobernanza debe ser o 
desenvolvemento de ferramentas de colaboración e coordinación para a xeración de  
sinerxías entre os distintos axentes relacionados coa pesca e a acuicultura, que 
faciliten o traballo multidisciplinar entre o sector da pesca e outros sectores 
produtivos. Así mesmo, perséguese a creación dunha rede de mulleres para mellorar 
o nivel de participación na gobernaza no territorio. 

A EDLP conecta todos os sectores, xa que reúne na mesma cadea de valor o sector 
extractivo, coa produción, transformación e comercialización, ademais de conectar as 
funcións económicas do sector extractivo e os insumos e recursos do sector do mar 
con outras económicas relacionadas con este, no seguinte sentido: 

 

• A través das medidas de incremento de valor dos produtos da pesca en todas 
as fases, dende a manipulación ata a comercialización promóvese o carácter 
integrador da estratexia, tendo en conta en cada fase as medidas 
medioambientais, as medidas medioambientais e unha clara aposta pola 
capacitación e a formación en áreas transversais. 

• As accións de formación que se poñan en marcha axudarán a mellorar a 
capacitación das persoas vinculadas a actividades relacionadas co mar a través 
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das novas tecnoloxías, permitindo así, aplicar os coñecementos 
medioambientais para mellorar a sostibilidade das súas explotacións. 

• As liñas de actuación de impulso e aproveitamento do patrimonio ambiental 
das zonas pesqueiras e acuícolas tratarán non só de recuperar, rehabilitar ou 
conservar o territorio, senón tamén de impulsar o desenvolvemento dunha 
actividade pesqueira máis sostible e eficiente no uso dos recursos. 
Potenciarase con iso a aparición de novas actividades e empresas vinculadas 
co sector ambiental e contribuirase, ademais, a mellorar o atractivo turístico 
do territorio e a desenvolver un turismo sostible que fomente a creación de 
emprego e a protección da biodiversidade. 

• A posta en valor dos recursos patrimoniais pesqueiros, o fomento do benestar 
social e do patrimonio cultural das zonas pesqueiras e acuícolas, incluído o 
patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo, contribuirá a protexer e 
revitalizar o patrimonio do territorio, xerando novas oportunidades de 
emprego que reforcen o crecemento económico inclusivo, o 
desenvolvemento social e a promoción dun turismo cultural sostible. 

• As accións incluídas no obxectivo estratéxico de reforzo do papel das 
comunidades pesqueiras no desenvolvemento local e da gobernanza dos 
recursos e as actividades marítimas locais contribuirán a xerar proxectos de 
colaboración co ecosistema de I+D+i e eliminar as barreiras de xénero e 
mellorar o liderado feminino, mediante redes de colaboración, no territorio de 
GALP 
 

O carácter integrado e multisectorial da estratexia está relacionado con factores que 
constitúen os principais desafíos da zona costeira, para contribuír ao seu 
desenvolvemento:  

1. Propón a colaboración do sector pesqueiro con outros sectores da economía 
azul e o ecosistema de I+D+i para o desenvolvemento de proxectos 
innovadores que incrementen a competitividade do sector marítimo-
pesqueiro a través da dixitalización ou a transición enerxética, evidenciando o 
efecto multiplicador dos recursos do sector do mar.  

2. Persegue o desenvolvemento de campañas para posicionar o sector da pesca 
costeira artesanal como referente en valores medioambientais e pesca 
sostible. 

3. Incentiva a colaboración co sector do ecosistema de I+D+i para a conservación 
e rexeneración do medio e dos recursos do territorio. 

4. Promove e a economía circular a través do aproveitamento dos residuos dos 
transformados da pesca e dos residuos materiais do sector marítimo, 
actividades que requirirán da colaboración con empresas tecnolóxicas para a 
valorización destes produtos. 

5. Considera o sector social como un elemento vertebrador do territorio que 
promove a inclusión social e laboral de persoas con discapacidade e a atención 
as persoas dependentes. 

6. O modelo multisectorial de desenvolvemento integra a conexión co ámbito do 
turismo, os recursos ambientais e o patrimonio, tendo sempre como fíos 
condutores os produtos e actividades pesqueiras, na procura da diversificación 
do territorio. Considérase que é básico o respecto e o coidado do patrimonio 
ambiental para un desenvolvemento sostible. Este factor reforza a identidade 
local que se lle quere imbuír á zona costeira. Tamén se reforza a vinculación 
intersectorial, ao promover liñas de actuación que perseguen a diversificación 
da economía local cara a actividades turísticas que teñan como reclamo o 
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conxunto de actividades do sector pesqueiro e os recursos patrimoniais 
vinculados a el.  

7. Por último, o carácter integrador refórzase mediante unha aposta por un 
modelo de traballo colaborativo entre as entidades do territorio e o ecosistema 
de I+D+i, para desenvolver iniciativas relacionadas co conxuntos de ámbitos 
temáticos: o sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola, o ambiental, o social, o 
turístico, e o patrimonial material e inmaterial. 
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6.Misión, visión e valores da EDLP. Plan de acción da estratexia: 
obxectivos e actuacións 

6.1 Misión, visión e valores da organización 
 

Misión  

O GALP Ría de Vigo-A Guarda é unha asociación orientada a acadar a sostibilidade do 
territorio a través da cooperación das distintas actividades que conforman o sector da 
economía azul a nivel local: promovendo actividades económica competitivas e 
eficientes no uso dos recursos; procurando o benestar social e protexendo o capital 
cultural, social e medioambiental;  integrando as actuacións dende unha perspectiva 
de igualdade de xénero; e minimizando o impacto no medio para lograr a  
sostibilidade medioambiental.  

 

Visión 
O GALP Ría de Vigo-A Guarda persegue o desenvolvemento dun territorio 
competitivo e resiliente, capaz de ter respostas ante contextos moi cambiantes, as 
consecuencias do cambio climático ou a distinta tipoloxía de crises, e contribuír así, 
mediante as actuación propias e os proxectos promovidos, a acadar os obxectivos do 
Pacto Verde Europeo (EGD) e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible de Nacións 
Unidas (ODS). 

 

Valores  
• Conservación do medio natural: conservar e utilizar de forma sostible  o medio 

mariño e os seus recursos, subscribindo os seguintes compromisos: previr e 
reducir a contaminación mariña; promover a restauración do ecosistema 
mariño costeiro para restablecer a biodiversidade e a produtividade; e 
promover a difusión do coñecemento científico aplicado ao territorio para 
potenciar a conservación do medio, a protección da biodiversidade e as 
actuacións que mitiguen o cambio climático. Así mesmo, promoverase  o 
acceso da pesca costeira artesanal aos recursos e mercados, así como o seus 
modelos de xestión e valores. 

• Igualdade de xénero: lograr a igualdade de xénero no territorio e apoderar a 
muller, subscribindo os seguintes compromisos: asegurar a participación 
plena e efectiva das mulleres e a igualdade de liderado a todos os niveis e  
promover os proxectos e as actuacións nos que a participación da muller sexa 
relevante e actualmente estea subrepresentada.  

• Integración social: avanzar na integración social, atendendo as necesidades 
específicas das persoas mozas, a diversidade funcional, a diversidade cultural 
e a identidade sexual, a través da xeración de oportunidades laborais e 
actividades socioculturais que lles permitan desenvolver un proxecto de vida 
e a plena integración na sociedade. 

• Valores da cultura mariñeira: preservar e difundir a cultura mariñeira, o 
patrimonio cultural e medioambiental como elementos vertebradores do 
territorio e promover a súa posta en valor mediante actuacións no territorio. 

• Cooperación e cogobernanza participativa: avanzar nun modelo de 
cogobernanza participativo, aliñado coas políticas da Unión Europea, 
nacionais e rexionais, baseado na cooperación e partindo do coñecemento do 
territorio. 
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A estratexia do GALP Ría de Vigo-A Guarda persegue que a comunidade costeira 
aproveite mellor as oportunidades que ofrece economía azul sostible e que se 
beneficie delas en maior medida, capitalizando e reforzando os recursos ambientais, 
culturais, sociais e humanos, conforme ao disposto no artigo 30.2 do Regulamento 
(UE) 2021/1139. 

6.2 Plan de acción. Obxectivos da estratexia 
 

Os obxectivos estratéxicos seguen a  ordenación pautada na Orde de 10 de maio de 
2022 no seu artigo 5.3. A continuación inclúese o Mapa do Plan de Acción cos 
obxectivos específicos resultantes de proceso de identificación e  formulación de retos 
na fase de diagnose:  

Táboa 4. Mapa do plan de acción 
 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valoración e 
fomento da participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da 
innovación en todas as fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca 
e da acuicultura, e a mellora da imaxe destes produtos e a actividade produtiva a nivel 
local para a súa incorporación á cultura alimentaria do territorio. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.1. Incrementar o valor engadido dos produtos da pesca 
artesanal, marisqueo e acuicultura. 
OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.2. Promover a incorporación da muller en oficios e postos nos 
que estea subrepresentada no sector da pesca artesanal, marisqueo e acuicultura, así como 
a incorporación das persoas mozas ao sector marítimo-pesqueiro. 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.1. Mellorar a competitividade dos sectores tradicionais da 
economía azul, como son a pesca artesanal, marisqueo e acuicultura a través da 
colaboración con outras actividades vinculadas á economía azul  

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3. Impulso e aproveitamento do patrimonio ambiental das 
zonas pesqueiras e acuícolas, incluíndo as operacións de mitigación do cambio climático. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3.1  Protección, conservación e restauración ambiental de 
ecosistemas do territorio 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3.2 Posta en valor do patrimonio ambiental das zonas pesqueiras e 
acuícolas 

 

 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.3. Promover o consumo dos produtos da pesca artesanal, 
marisqueo e acuicultura e a súa actividade produtiva 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO.2 Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas 
mediante o apoio á diversificación dentro e fóra do sector da pesca comercial, a 
aprendizaxe permanente e a creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas.   
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO. 4. Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das 
zonas pesqueiras e acuícolas, incluído o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e 
marítimo. 
OBXECTIVO ESPECÍFICO 4.1  Fomento do patrimonio cultural material e inmaterial 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 4.2  Fomento do benestar social da comunidade do territorio 
 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO. 5. Reforzo do papel das comunidades pesqueiras no 
desenvolvemento local e da gobernanza dos recursos pesqueiros e actividades 
marítimas locais 
OBXECTIVO ESPECÍFICO 5.1 Desenvolvemento e mellora  de procesos de gobernanza  

 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO. 6. Cooperación 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 6.1 Proxectos cooperación con outros GALP a nivel rexional e 
transnacional 
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6.3 Plan de acción. Indicadores e metas 
Neste apartado inclúense o cadro de indicadores de seguimento e metas que mide e 
valora o progreso da aplicación da estratexia no territorio, baseándose nos obxectivos 
específicos determinados para o territorio: 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valoración e 
fomento da participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción 
da innovación en todas as fases da cadea de produción e subministro dos produtos 
da pesca e da acuicultura, e a mellora da imaxe destes produtos e a actividade 
produtiva a nivel local para a súa incorporación á cultura alimentaria do territorio. 

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

Indicador de resultados 
Unidade de 

medida 
FITO 
2025 

META 
2027 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 
1.1. Incrementar o valor 

engadido dos produtos da 
pesca artesanal, 

marisqueo e acuicultura. 

Empregos creados N.º de persoas 2 7 

Innovación posibilitada 
N.º proxectos 
innovadores 3 5 

Cultura de colaboración N.º proxectos 
de colaboración 

1 3 

Métodos e procesos sostibles  
Número de 

medidas 
sostibles 

6 11 

Innovación en materia de 
dixitalización Nº de proxectos 6 10 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 
1.2. Promover a 

incorporación da muller 
en oficios e postos nos 

que estea 
subrepresentada no 

sector da pesca artesanal, 
marisqueo e acuicultura, 
así como a incorporación 

das persoas mozas ao 
sector marítimo-

pesqueiro. 

Empregos creados N.º de persoas 4 8 

Proxectos creados por mulleres N.º de persoas 2 4 
Proxectos creados por persoas 

mozas N.º de persoas 2 5 

Capacitación 
N.º de persoas 

formadas 89 162 

Métodos e procesos sostibles N.º de medidas 
de sostibilidade 

5 9 

Innovación en materia de 
dixitalización 

N.º de 
proxectos 5 9 

Innovación posibilitada 
N.º proxectos 
innovadores 3 5 

Cultura de colaboración Nº de proxectos  1 2 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 
1.3. Promover o consumo 

dos produtos da pesca 
artesanal, marisqueo e 

acuicultura e a súa 
actividade produtiva 

Campañas 
N.º de 

interaccións en 
medios dixitais 

223 406 

Sistemas de márketing dixital 
N.º proxectos 
en márketing 

dixital 
3 5 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO.2 Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas mediante o 
apoio á diversificación dentro e fóra do sector da pesca comercial, a aprendizaxe permanente e a 
creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas 

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

Indicador de resultados Unidade de 
medida 

FITO 
2025 

META 
2027 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 
2.1. Mellorar a 

competitividade dos 
sectores tradicionais da 

economía azul, como son 
a pesca artesanal, 

marisqueo e acuicultura a 
través da colaboración 
con outras actividades 
vinculadas á economía 

azul 

Empregos creados N.º de persoas 5 11 

Dixitalización 
N.º de 

proxectos 
dixitais 

6 10 

Cultura de colaboración 
N.º de 

proxectos de 
colaboración 

3 5 

Capacitación e formación 
N.º de persoas 

formadas 
121 203 

Medidas de sostibilidade N.º de  medidas 
de sostibilidade 

6 10 

Innovación posibilitada 
N.º proxectos 
innovadores 

2 4 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3. Impulso e aproveitamento do patrimonio ambiental das zonas 
pesqueiras e acuícolas, incluíndo as operacións de mitigación do cambio climático. 

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

Indicador de resultados 
Unidade de 

medida 
FITO 
2025 

META 
2027 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 
3.1  Protección, 
conservación e 

restauración ambiental de 
ecosistemas do territorio 

Hábitats recuperados N.º de zonas 2 4 

Mitigación do  cambio climático N.º de 
actuacións 

3 5 

Capacitación e concienciación 
N.º de persoas 

formadas 71 117 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 
3.2 Posta en valor do 

patrimonio ambiental das 
zonas pesqueiras e 

acuícolas 

Proxectos sostibles 
N.º de 

proxectos 9 15 

Formación e concienciación N.º de persoas 36 61 

Medios dixitais N.º de sistemas/ 
contidos 

9 16 

Medidas de sostibilidade 
N.º de 

actuacións 9 15 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO. 4. Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas 
pesqueiras e acuícolas, incluído o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo. 

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

Indicador de resultados Unidade de 
medida 

FITO 
2025 

META 
2027 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 
4.1  Fomento do 

patrimonio cultural 
material e inmaterial 

Recuperación patrimonio 
material 

N.º de 
elementos  3 11 

Recuperación do patrimonio 
inmaterial 

N.º de 
elementos  5 8 

Emprego creado N.º de persoas 5 9 

Medidas de sostibilidade 
N.º de 
actuacións 

15 27 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 
4.2  Fomento do benestar 
social da comunidade do 

territorio 

Inclusividade  social e laboral N.º proxectos 
apoiados 

3 5 

Servizos sociais  N.º empresas 
creadas 

2 4 

Creación de emprego N.º de persoas 4 6 

Medidas de sostibilidade N.º de 
actuacións 

6 11 

 



  
  

  37 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO. 5. Reforzo do papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento 
local e da gobernanza dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais 

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS Indicador de resultados 

Unidade de 
medida 

FITO 
2025 

META 
2027 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 5.1 Desenvolvemento e mellora  de procesos de gobernanza  

5.1.1. Actuación. Creación 
de ferramentas de 

colaboración para a 
mellora da gobernanza 

Ferramenta de colaboración 
creadas 

N.º de 
ferramentas  3 5 

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 6. COOPERACIÓN 

OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

Indicador de resultados 
Unidade de 

medida 
FITO 
2025 

META 
2027 

TOTAL OBXECTIVO 
ESPECÍFICO 6 N.º de proxectos 2 3 
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6.4  Programa de actuacións 
A continuación detállanse as actuacións seguindo a orde lóxica de obxectivos 
estratéxicos e específicos:  

 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valoración e fomento da 
participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da innovación en todas as 
fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca e da acuicultura, e a mellora da 
imaxe destes produtos e a actividade produtiva a nivel local para a súa incorporación á cultura 
alimentaria do territorio. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.1. Incrementar o valor engadido dos produtos da pesca artesanal, marisqueo e 
acuicultura. 

 Actuación 1.1.1. Mellora dos procesos de manipulación, envasado, procesado, conservación e 
almacenamento  

Acción  1.1.1.1. Innovación en procesos de manipulación e envasado, con especial consideración do envasado ecolóxico 

Acción 1.1.1.2. Implantación de novos sistemas de refrixeración e conxelación máis eficientes enerxeticamente e menos 
contaminantes e que melloren os estándares de calidade do produto 

Acción 1.1.1.3. Implantación de novo equipamento de loxística interna en zonas de almacenamento 

Acción 1.1.1.4. Implantación de novos sistemas de procesado innovadores e máis eficientes enerxeticamente 

REQUISITOS DOS PROXECTOS 

1. Apoiar o logro da prioridade 3 e contribuír ao obxectivo específico detallado  
2. Estar localizado no ámbito territorial elixible do GALP  
3. Ser viable técnica, financeira e economicamente 
4. Cumprir a normativa sectorial de aplicación 

RESULTADOS PREVISTOS  

As accións oriéntanse ás primeiras fases da cadea de valor dos produtos da pesca, marisqueo e acuicultura,  
promovendo a innovación, a xeración de valor engadido  e o mantemento e xeración de emprego a través da 
mellora de procesos, incentivando as medidas de eficiencia enerxética 

POTENCIAIS BENEFICIARIAS 

1) Pemes e entidades públicas. No caso do  Concello de Vigo: 1) Persoas xurídicas-pemes do sector pesqueiro 2) 
Persoas físicas do sector pesqueiro e os seus familiares  3) Entidades públicas locais cuxos proxectos estean 
dirixidos á poboación integrante do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da 
zona pesqueira   

PRINCIPIOS HORIZONTAIS AOS QUE ATENDE (RDC) 

Fomento da igualdade, a integración da perspectiva de xénero, a loita contra a discriminación, o dereito de 
accesibilidade, a integración social e a transición a unha sociedade que diminúa as súas emisións de carbono. 

INDICADORES DE SEGUIMENTO ASOCIADOS  

Empregos creados / Innovación posibilitada / Cultura de colaboración/Métodos e procesos sostibles/Innovación 

PORCENTAXE DE AXUDA PÚBLICA  (*)  Axuda limitada no punto 7. Normas para a xestión da EDLP                                                                                            

1. Ata o 50 % do gasto subvencionable para proxectos  
2. Ata 60 % para organizacións de produtores e beneficiarios colectivos do sector pesqueiro  
3. Ata 100 % dos custos subvencionables para proxectos de interese colectivo e beneficiario colectivo e 

operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS E ESTRATEXIAS AUTONÓMICAS ÁS QUE CONTRIBÚEN AS ACCIÓNS 
 

 
 
 
 

 
As accións da EDLP contribúen ás seguintes estratexias autonómicas: 

• RIS 3 2021-2027- Estratexia de cambio climático e enerxía  
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valoración e fomento da 
participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da innovación en todas as 
fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca e da acuicultura, e a mellora da 
imaxe destes produtos e a actividade produtiva a nivel local para a súa incorporación á cultura 
alimentaria do territorio. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.1. Incrementar o valor engadido dos produtos da pesca artesanal, marisqueo e 
acuicultura. 

Actuación 1.1.2 Desenvolvemento de produtos innovadores 

Acción 1.1.2.1 Desenvolvemento de novos produtos de alto valor engadido con  diferenciación nos mercados 

Acción 1.1.2.2 Desenvolvemento de novos produtos en base a valorización de subprodutos e descartes pesqueiros e residuos 
procedentes da acuicultura,  en xeral a aplicación de sistemas baseados na economía circular. 

Acción 1.1.2.3 Desenvolvemento de proxectos de colaboración co ecosistema de I+D+I e o  sector da restauración para o 
desenvolvemento de novos produtos 

Acción 1.1.2. 4 Valorización dos produtos a pesca artesanal marisqueo e acuicultura a través de proxectos de biotecnoloxía 

REQUISITOS DOS PROXECTOS 

1. Apoiar o logro da prioridade 3 e contribuír ao obxectivo específico detallado  
2. Estar localizado no ámbito territorial elixible do GALP  
3. Ser viable técnica, financeira e economicamente 
4. Cumprir a normativa sectorial de aplicación 

RESULTADOS PREVISTOS  

Diferenciación nos mercados a través do desenvolvemento de produtos innovadores . Valorización de especies 
de baixo valor engadido, descartes e produtos da pesca en xeral. Colaboración con o ecosistema de I+D+i e 
outros sectores . Mantemento e xeración de emprego a través da xeración de novos produtos 

POTENCIAIS BENEFICIARIAS 

1) Pemes e entidades públicas. No caso do  Concello de Vigo: 1) Persoas xurídicas-pemes do sector pesqueiro 2) 
Persoas físicas do sector pesqueiro e os seus familiares  3) Entidades públicas locais cuxos proxectos estean 
dirixidos á poboación integrante do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da 
zona pesqueira   

PRINCIPIOS HORIZONTAIS AOS QUE ATENDE (RDC) 

Fomento da igualdade, a integración da perspectiva de xénero, a loita contra a discriminación, o dereito de 
accesibilidade, a integración social e a transición a unha sociedade que diminúa as súas emisións de carbono. 

INDICADORES DE SEGUIMENTO ASOCIADOS  

Empregos creados / Innovación posibilitada / Cultura de colaboración/ Proxectos creados por mulleres/ por 
persoas mozas/Capacitación/ Innovación en materia de dixitalización 

PORCENTAXE DE AXUDA PÚBLICA            (*)  Axuda limitada no punto 7. Normas para a xestión da EDLP                                                                                            

1. Ata o 50 % do gasto subvencionable para proxectos  
2. Ata 60 % para organizacións de produtores e beneficiarios colectivos do sector pesqueiro  
3. Ata 100 % dos custos subvencionables para proxectos de interese colectivo e beneficiario colectivo e 

operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS E ESTRATEXIAS AUTONÓMICAS ÁS QUE CONTRIBÚEN AS ACCIÓNS 
 

 
 
 
 

As accións da EDLP contribúen ás seguintes estratexias autonómicas: 
• RIS 3 2021-2027- Estratexia de cambio climático e enerxía – Estratexia de economía circular  
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valoración e fomento da 
participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da innovación en todas as 
fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca e da acuicultura, e a mellora da 
imaxe destes produtos e a actividade produtiva a nivel local para a súa incorporación á cultura 
alimentaria do territorio. 
OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.1. Incrementar o valor engadido dos produtos da pesca artesanal, marisqueo e 
acuicultura. 

Actuación 1.1.3  Innovación nos procesos de comercialización 

Acción  1.1.3.1 Novos procesos de comercialización a través das tecnoloxías dixitais (poxas presenciais abertas en contornas 
virtuais co obxectivo de reducir a cadea de distribución) 

Acción 1.1.3.2 Actuacións para levar a cabo a agrupación da oferta no territorio e desenvolver cadeas curtas de 
comercialización a través das novas tecnoloxías e procesos con maior eficiencia enerxética 

Acción 1.1.3.3. Desenvolvemento de sistemas de rastrexabilidade alimentaria na cadea de valor  baseados nas novas 
tecnoloxías dixitais, con impacto na seguridade alimentaria e a diferenciación cara ao consumidor. 

REQUISITOS DOS PROXECTOS 

1. Apoiar o logro da prioridade 3 e contribuír ao obxectivo específico detallado  
2. Estar localizado no ámbito territorial elixible do GALP  
3. Ser viable técnica, financeira e economicamente 
4. Cumprir a normativa sectorial de aplicación 

RESULTADOS PREVISTOS  

Aumento do valor dos produtos da pesca, marisqueo e acuicultura a través de melloras nas canles de 
comercialización  
Agrupación da oferta dos produtos da pesca, marisqueo e acuicultura no territorio do GALP  
Incorporación das novas tecnoloxías para ter presenza en novos mercados, seguridade alimentaria, 
diferenciación, mellora da imaxe cara ao consumidor final e mellora da eficiencia enerxética 
Mantemento e xeración de emprego  

POTENCIAIS BENEFICIARIAS 

1) Pemes e entidades públicas. No caso do  Concello de Vigo: 1) Persoas xurídicas-pemes do sector pesqueiro 2) 
Persoas físicas do sector pesqueiro e os seus familiares  3) Entidades públicas locais cuxos proxectos estean 
dirixidos á poboación integrante do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da 
zona pesqueira   

PRINCIPIOS HORIZONTAIS AOS QUE ATENDE (RDC) 

Fomento da igualdade, a integración da perspectiva de xénero, a loita contra a discriminación, o dereito de 
accesibilidade, a integración social e a transición a unha sociedade que diminúa as súas emisións de carbono. 

INDICADORES DE SEGUIMENTO ASOCIADOS  

Campañas/Márketing dixital  

PORCENTAXE DE AXUDA PÚBLICA                (*)  Axuda limitada no punto 7. Normas para a xestión da EDLP                                                                                                               

1) Ata o 50 % do gasto subvencionable para proxectos  
2) Ata 60 % para organizacións de produtores e beneficiarios colectivos do sector pesqueiro  
3) Ata 100 % dos custos subvencionables para proxectos de interese colectivo e beneficiario colectivo e 

operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS E ESTRATEXIAS AUTONÓMICAS ÁS QUE CONTRIBÚEN AS ACCIÓNS 

 
 
 
 
 

 
As accións da EDLP contribúen ás seguintes estratexias autonómicas: 

• RIS 3 2021-2027- Estratexia de cambio climático e enerxía  
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valoración e fomento da 
participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da innovación en todas as 
fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca e da acuicultura, e a mellora da 
imaxe destes produtos e a actividade produtiva a nivel local para a súa incorporación á cultura 
alimentaria do territorio. 
OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.2. Promover a incorporación da muller en oficios e postos nos que estea 
subrepresentada no sector da pesca artesanal, marisqueo e acuicultura, así como a incorporación das persoas 
mozas ao sector marítimo-pesqueiro. 

Actuación 1.2.1. Capacitación de mulleres e persoas mozas (menores de 35 anos) para o desenvolvemento de actividades 
da pesca, marisqueo e acuicultura. 

Acción  1.2.1.1. Acción  1.2.1.1. Formación e capacitación de mulleres e  persoas  mozas para adquisición de competencias co fin 
de acadar a súa incorporación e a profesionalización no sector marítimo-pesqueiro. Enfoque orientado ao relevo xeracional, 
promocionando dende a formación básica ata a formación continua dos profesionais 
Acción 1.2.1.2 Apoio a incubadoras e aceleradoras de empresas  para o desenvolvemento de proxectos de creación de empresas 
innovadoras  por parte de mulleres e persoas mozas no sector marítimo-pesqueiro. 
Acción 1.2.1.3. Formación en competencias dixitais e sostibilidade para mulleres e persoas mozas emprendedoras. 

Acción 1.2.1.4 Fomento da conciliación familiar. Fomento de redes de apoio ás mulleres do mar con persoas ao seu cargo, co fin 
de garantir a conciliación e a incorporación ao mercado laboral. 
Acción 1.2.1.5 Información e talleres de orientación laboral para a incorporación das persoas mozas ao sector marítimo-
pesqueiro e actividades vinculadas 

REQUISITOS DOS PROXECTOS 

1. Apoiar o logro da prioridade 3 e contribuír ao obxectivo específico detallado  
2. Estar localizado no ámbito territorial elixible do GALP  
3. Ser viable técnica, financeira e economicamente 
4. Cumprir a normativa sectorial de aplicación 

RESULTADOS PREVISTOS  

Incorporación da muller, nos oficios e postos nos que estea subrepresentada no sector no sector da pesca 
artesanal, marisqueo e acuicultura, así como a incorporación de persoas mozas. 
Creación de empresas vinculadas ao sector da pesca artesanal, marisqueo e acuicultura por parte de mulleres e persoas 
mozas. 

POTENCIAIS BENEFICIARIAS 

1) Pemes e entidades públicas. No caso do  Concello de Vigo: 1) Persoas xurídicas-pemes do sector pesqueiro 2) Persoas físicas 
do sector pesqueiro e os seus familiares  3) Entidades públicas locais cuxos proxectos estean dirixidos á poboación integrante 
do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da zona pesqueira   

PRINCIPIOS HORIZONTAIS AOS QUE ATENDE (RDC) 

Fomento da igualdade, a integración da perspectiva de xénero, a loita contra a discriminación, o dereito de accesibilidade, a 
integración social e a transición a unha sociedade que diminúa as súas emisións de carbono. 

INDICADORES DE SEGUIMENTO ASOCIADOS  

Empregos creados / Proxectos creados por mulleres / Proxectos creados por persoas mozas / Capacitación. Métodos e 
procesos sostibles / Innovación en materia de dixitalización / Innovación posibilitada 

PORCENTAXE DE AXUDA PÚBLICA                       (*)  Axuda limitada no punto 7. Normas para a xestión da EDLP                                                                                            

1. Ata o 50 % do gasto subvencionable para proxectos  
2. Ata 60 % para organizacións de produtores e beneficiarios colectivos do sector pesqueiro  
3. Ata 100 % dos custos subvencionables para proxectos de interese colectivo e beneficiario colectivo e 

operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS E ESTRATEXIAS AUTONÓMICAS ÁS QUE CONTRIBÚEN AS ACCIÓNS 

 
  
 
 
 
As accións da EDLP contribúen ás seguintes estratexias autonómicas: 

• RIS 3 2021-2027- Estratexia de cambio climático e enerxía – Estratexia de economía circular  
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 1. Aumento do valor, creación de emprego, valoración e fomento da 
participación das mulleres, atracción de persoas mozas e promoción da innovación en todas as 
fases da cadea de produción e subministro dos produtos da pesca e da acuicultura, e a mellora 
da imaxe destes produtos e a actividade produtiva a nivel local para a súa incorporación á cultura 
alimentaria do territorio. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1.3. Promover o consumo dos produtos da pesca artesanal, marisqueo e acuicultura 
e a súa actividade produtiva 

Actuación  1.3.1 Promoción do consumo do produto local e  dos produtos da pesca artesanal, marisqueo e acuicultura e a 
súa actividade produtiva   

Acción 1.3.1.1. Campañas promocionais dos produtos da pesca artesanal, marisqueo e acuicultura local en mercados de 
proximidade 

Acción 1.3.1.2. Campañas promocionais colectivas  en redes sociais e custos de posicionamento de plataformas de 
concentración da oferta  

Acción 1.3.1.3. Campañas de difusión dos valores e sistemas de xestión sostibles da pesca costeira artesanal destinada á 
sociedade en xeral 

Acción 1.3.1.4.  Incorporación de sistemas para desenvolver actuacións de márketing dixital para a difusión de produtos e 
sistemas de xestión da pesca costeira artesanal 

REQUISITOS DOS PROXECTOS 

1. Apoiar o logro da prioridade 3 e contribuír ao obxectivo específico detallado  
2. Estar localizado no ámbito territorial elixible do GALP  
3. Ser viable técnica, financeira e economicamente 
4. Cumprir a normativa sectorial de aplicación 

RESULTADOS PREVISTOS  

Mellora da imaxe dos produtos da pesca costeira artesanal e incremento do consumo a nivel local e mercados 
en proximidade 
Concentración da oferta dos produtos da pesca costeira artesanal 
Desenvolvemento de ferramentas dixitais nas empresas do sector para a promoción dos produtos 

POTENCIAIS BENEFICIARIAS 

1) Pemes e entidades públicas. No caso do  Concello de Vigo: 1) Persoas xurídicas-pemes do sector pesqueiro 2) Persoas 
físicas do sector pesqueiro e os seus familiares  3) Entidades públicas locais cuxos proxectos estean dirixidos á poboación 
integrante do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da zona pesqueira   

PRINCIPIOS HORIZONTAIS AOS QUE ATENDE (RDC) 

Fomento da igualdade, a integración da perspectiva de xénero, a loita contra a discriminación, o dereito de 
accesibilidade, a integración social e a transición a unha sociedade que diminúa as súas emisións de carbono. 

INDICADORES DE SEGUIMENTO ASOCIADOS  

Campañas / Sistemas de márketing dixital 

PORCENTAXE DE AXUDA PÚBLICA           (*)  Axuda limitada no punto 7. Normas para a xestión da EDLP                                                                                            

1. Ata o 50 % do gasto subvencionable para proxectos  
2. Ata 60 % para organizacións de produtores e beneficiarios colectivos do sector pesqueiro  
3. Ata 100 % dos custos subvencionables para proxectos de interese colectivo e beneficiario colectivo 

e operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS E ESTRATEXIAS AUTONÓMICAS ÁS QUE CONTRIBÚEN AS ACCIÓNS 
 

 
 
 
 
As accións da EDLP contribúen ás seguintes estratexias autonómicas: 

• RIS 3 2021-2027- Estratexia de cambio climático e enerxía – Estratexia de economía circular  
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO.2 Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas 
mediante o apoio á diversificación dentro e fóra do sector da pesca comercial, a aprendizaxe 
permanente e a creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas.   
OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.1. Mellorar a competitividade dos sectores tradicionais da economía azul, como son 
a pesca artesanal, marisqueo e acuicultura a través da colaboración con outras actividades vinculadas á 
economía azul 
Actuación 2.1.1 Promoción da innovación a través das TIC e a dixitalización de procesos da cadea de valor 

Acción 2.1.1.1 Apoio á incorporación de sistemas dixitais para a xestión sostible da actividade pesqueira e marisqueira e 
actividades vinculadas como o salvamento marítimo e a vixilancia. 
 Acción  2.1.1.2 Desenvolvemento de tecnoloxías dixitais para levar a cabo a xestión do medio e dos recursos (seguimento de 
explotacións, controis  medioambientais, control de saúde animal etc.) 
Acción 2.1.1.3 Desenvolver sistemas de información nos  mercados dos produtos da pesca orientada á concentración da oferta 
e incremento da demanda (proxectos colaborativos) 
Acción 2.1.1.4 Formación e capacitación en tecnoloxías dixitais para a súa aplicación no sector marítimo-pesqueiro 

REQUISITOS DOS PROXECTOS 

1. Apoiar o logro da prioridade 3 e contribuír ao obxectivo específico detallado  
2. Estar localizado no ámbito territorial elixible do GALP  
3. Ser viable técnica, financeira e economicamente 
4. Cumprir a normativa sectorial de aplicación 

RESULTADOS PREVISTOS  

Incremento do coñecemento dos procesos da cadea de valor para a mellora da toma de decisións no sector da 
pesca, o marisqueo e a acuicultura e actividades vinculadas 
Incorporación das novas tecnoloxías mellorando o grao de dixitalización do sector  
Mellora das capacidades tecnolóxicas dixitais nos profesionais dos sector marítimo-pesqueiro 
Mellorar a produtividade e a eficiencia enerxética e contribuír á sostibilidade do sector  

POTENCIAIS BENEFICIARIAS 

1) Pemes e entidades públicas. No caso do  Concello de Vigo: 1) Persoas xurídicas-pemes do sector pesqueiro 2) 
Persoas físicas do sector pesqueiro e os seus familiares  3) Entidades públicas locais cuxos proxectos estean 
dirixidos á poboación integrante do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da 
zona pesqueira   

PRINCIPIOS HORIZONTAIS AOS QUE ATENDE (RDC) 

Fomento da igualdade, a integración da perspectiva de xénero, a loita contra a discriminación, o dereito de 
accesibilidade, a integración social e a transición a unha sociedade que diminúa as súas emisións de carbono. 

INDICADORES DE SEGUIMENTO ASOCIADOS  

Empregos creados/Dixitalización/Cultura de colaboración /Capacitación e formación/Medidas de sostibilidade 
Innovación posibilitada 

PORCENTAXE DE AXUDA PÚBLICA               (*)  Axuda limitada no punto 7. Normas para a xestión da EDLP                                                                                            

1. Ata o 50 % do gasto subvencionable para proxectos  
2. Ata 60 % para organizacións de produtores e beneficiarios colectivos do sector pesqueiro  
3. Ata 100 % dos custos subvencionables para proxectos de interese colectivo e beneficiario colectivo e 

operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS E ESTRATEXIAS AUTONÓMICAS ÁS QUE CONTRIBÚEN AS ACCIÓNS 
 

 
 
 
 
 
As accións da EDLP contribúen ás seguintes estratexias autonómicas: 

• RIS 3 2021-2027- Estratexia de cambio climático e enerxía – Estratexia de economía circular  
 

  



  
  

  44 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO.2 Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas 
mediante o apoio á diversificación dentro e fóra do sector da pesca comercial, a aprendizaxe 
permanente e a creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas.   
OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.1. Mellorar a competitividade dos sectores tradicionais da economía azul, como son 
a pesca artesanal, marisqueo e acuicultura a través da colaboración con outras actividades vinculadas á 
economía azul 

Actuación 2.1.2 . Implantación e desenvolvemento de enerxías renovables e medidas de eficiencia enerxética  nos procesos 
da cadea de valor. 

Acción 2.1.2.1  Implantación de enerxías renovables nos procesos da cadea de valor do sector marítimo-pesqueiro 
Acción 2.1.2.2 Valorización da biomasa mariña, algas e microalgas a través de proxectos con outros sectores (bioenerxía, 
agricultura...) 
Acción 2.1.2.3 Seguimento de instalacións, estudos de eficiencia enerxética e implantación de medidas de aforro enerxético. 

REQUISITOS DOS PROXECTOS 

1) Apoiar o logro da prioridade 3 e contribuír ao obxectivo específico detallado  
2) Estar localizado no ámbito territorial elixible do GALP  
3) Ser viable técnica, financeira e economicamente 
4) Cumprir a normativa sectorial de aplicación 

RESULTADOS PREVISTOS  

1. Incorporación de enerxías renovables e redución de emisións de CO2.  
2. Colaborar con sectores tecnolóxicos para desenvolver tecnoloxías adaptadas ao sector  
3. Valorizar a biomasa mariña para a xeración de enerxía 

POTENCIAIS BENEFICIARIAS 

1) Pemes e entidades públicas. No caso do  Concello de Vigo: 1) Persoas xurídicas-pemes do sector pesqueiro 2) 
Persoas físicas do sector pesqueiro e os seus familiares  3) Entidades públicas locais cuxos proxectos estean 
dirixidos á poboación integrante do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da 
zona pesqueira   

PRINCIPIOS HORIZONTAIS AOS QUE ATENDE (RDC) 

Fomento da igualdade, a integración da perspectiva de xénero, a loita contra a discriminación, o dereito de 
accesibilidade, a integración social e a transición a unha sociedade que diminúa as súas emisións de carbono. 

INDICADORES DE SEGUIMENTO ASOCIADOS  

Empregos creados/Cultura de colaboración /Capacitación e formación/Medidas de sostibilidade 
Innovación posibilitada 

PORCENTAXE DE AXUDA PÚBLICA                       (*)  Axuda limitada no punto 7. Normas para a xestión da EDLP                                                                                            

1. Ata o 50 % do gasto subvencionable para proxectos  
2. Ata 60 % para organizacións de produtores e beneficiarios colectivos do sector pesqueiro  
3. Ata 100 % dos custos subvencionables para proxectos de interese colectivo e beneficiario colectivo e 

operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS E ESTRATEXIAS AUTONÓMICAS ÁS QUE CONTRIBÚEN AS ACCIÓNS 
 
 

 
 
 
 
As accións da EDLP contribúen ás seguintes estratexias autonómicas: 

• RIS 3 2021-2027- Estratexia de cambio climático e enerxía – Estratexia de economía circular  
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO.2 Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas 
mediante o apoio á diversificación dentro e fóra do sector da pesca comercial, a aprendizaxe 
permanente e a creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas.   
OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.1. Mellorar a competitividade dos sectores tradicionais da economía azul, como son 
a pesca artesanal, marisqueo e acuicultura a través da colaboración con outras actividades vinculadas á 
economía azul 
Actuación 2.1.3  Promoción da transición ecolóxica e economía circular dentro do sector da economía azul 

Acción 2.1.3.1  Desenvolvemento de novos produtos baseados na reciclaxe de materiais utilizados polo sector marítimo-
pesqueiro. 

Acción 2.1.3.2 Desenvolvemento de novos produtos transformados da pesca, o marisqueo e acuicultura con base no 
aproveitamento de residuos dos procesos de manipulación e transformados da pesca, marisqueo e acuicultura. 

Acción 2.1.3.4  Valorización dos produtos a pesca artesanal, marisqueo e acuicultura a través de proxectos de biotecnoloxía e 
outros sectores que acheguen valor. 

Acción 2.1.3.5 Plans de xestión e tratamento de residuos e contaminantes do medio mariño. 

Acción 2.1.3.6 Plans de formación e capacitación en economía circular  

Acción 2.1.3.7 Actividades culturais e difusión para o fomento de prácticas responsables e coidado do medio mariño 

REQUISITOS DOS PROXECTOS 

1. Apoiar o logro da prioridade 3 e contribuír ao obxectivo específico detallado  
2. Estar localizado no ámbito territorial elixible do GALP  
3. Ser viable técnica, financeira e economicamente 
4. Cumprir a normativa sectorial de aplicación 

RESULTADOS PREVISTOS  

 Colaborar con sectores tecnolóxicos para desenvolver tecnoloxías adaptadas ao sector  
Valorizar a biomasa mariña para a xeración de enerxía 

POTENCIAIS BENEFICIARIAS 

1) Pemes e entidades públicas. No caso do  Concello de Vigo: 1) Persoas xurídicas-pemes do sector pesqueiro 2) 
Persoas físicas do sector pesqueiro e os seus familiares  3) Entidades públicas locais cuxos proxectos estean 
dirixidos á poboación integrante do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da 
zona pesqueira   

PRINCIPIOS HORIZONTAIS AOS QUE ATENDE (RDC) 

Fomento da igualdade, a integración da perspectiva de xénero, a loita contra a discriminación, o dereito de 
accesibilidade, a integración social e a transición a unha sociedade que diminúa as súas emisións de carbono. 

INDICADORES DE SEGUIMENTO ASOCIADOS  

Empregos creados/Cultura de colaboración /Capacitación e formación/Medidas de sostibilidade/ Innovación 
posibilitada 

PORCENTAXE DE AXUDA PÚBLICA                                         (*)  Axuda limitada no punto 7. Normas para a xestión da EDLP                                                                                            

1. Ata o 50 % do gasto subvencionable para proxectos  
2. Ata 60 % para organizacións de produtores e beneficiarios colectivos do sector pesqueiro  
3. Ata 100 % dos custos subvencionables para proxectos de interese colectivo e beneficiario colectivo e 

operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS E ESTRATEXIAS AUTONÓMICAS ÁS QUE CONTRIBÚEN AS ACCIÓNS 

 
 
 
 

 
As accións da EDLP contribúen ás seguintes estratexias autonómicas: 

• RIS 3 2021-2027- Estratexia de cambio climático e enerxía – Estratexia de economía circular  
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO.2 Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas 
mediante o apoio á diversificación dentro e fóra do sector da pesca comercial, a aprendizaxe 
permanente e a creación de emprego nas zonas pesqueiras e acuícolas.   

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.1. Mellorar a competitividade dos sectores tradicionais da economía azul, como son 
a pesca artesanal, marisqueo e acuicultura a través da colaboración con outras actividades vinculadas á 
economía azul 

Actuación 2.1.4.  Promoción do turismo de calidade nas zonas pesqueiras e acuícolas  

2.1.4.1 Promoción de proxectos de hostalería rural costeira que poñan en valor o patrimonio e a cultura mariñeira, que leven 
aparelladas medidas de eficiencia enerxética e de sostibilidade ambiental. 

2.1.4.2 Promoción de proxectos sostibles de colaboración entre o sector  pesqueiro, sector de restauración-hostalería  e o sector 
turístico para a dinamización do territorio do GALP e a promoción de produtos do sector pesqueiro  

2.1.4.3 Aplicación das novas tecnoloxías no sector turístico do territorio para a mellora da eficiencia operativa, da experiencia 
dos clientes, da eficiencia enerxética e de medidas medioambientais, que leven aparellada a difusión do patrimonio e a cultura 
mariñeira da zona. 

2.1.4.4 Incentivar as actividades que dinamicen o territorio: empresas actividades e deportes náuticos, infraestruturas para 
persoas con discapacidades, turismo mariñeiro, patrimonio náutico, pesca deportiva e actividades en xeral que poñan en valor 
o patrimonio medioambiental, o patrimonio material, a cultura mariñeira e a gastronomía. 

2.1.4.5 Fomento de actividades fóra do período estival, co fin de ir diminuíndo a estacionalidade do turismo,  realizando alianzas 
entre as empresas do sector e atraendo a novas tipoloxías de turistas (por exemplo, aproveitando a alta  navegabilidade da ría 
de Vigo ao longo de todo o ano)  

2.1.4.6 Fomento de proxectos que promovan a cociña atlántica (as algas, os vexetais de costa etc.) 

REQUISITOS DOS PROXECTOS 

1. Apoiar o logro da prioridade 3 e contribuír ao obxectivo específico detallado  
2. Estar localizado no ámbito territorial elixible do GALP  
3. Ser viable técnica, financeira e economicamente 
4. Cumprir a normativa sectorial de aplicación 

RESULTADOS PREVISTOS  

Poñer en valor  o patrimonio ambiental, desenvolvendo proxectos turísticos sostibles que fomenten o uso responsable do 
medio mariño e a súa conservación. 

POTENCIAIS BENEFICIARIAS 

1) Pemes e entidades públicas. No caso do  Concello de Vigo: 1) Persoas xurídicas-pemes do sector pesqueiro 2) Persoas físicas 
do sector pesqueiro e os seus familiares  3) Entidades públicas locais cuxos proxectos estean dirixidos á poboación integrante 
do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da zona pesqueira   

PRINCIPIOS HORIZONTAIS AOS QUE ATENDE (RDC) 

Fomento da igualdade, a integración da perspectiva de xénero, a loita contra a discriminación, o dereito de 
accesibilidade, a integración social e a transición a unha sociedade que diminúa as súas emisións de carbono. 

INDICADORES DE SEGUIMENTO ASOCIADOS  

Proxectos sostibles / Formación e concienciación / Medios dixitais / Medidas de sostibilidade 

PORCENTAXE DE AXUDA PÚBLICA                     (*)  Axuda limitada no punto 7. Normas para a xestión da EDLP                                                                                            

1. Ata o 50 % do gasto subvencionable para proxectos  
2. Ata 60 % para organizacións de produtores e beneficiarios colectivos do sector pesqueiro  
3. Ata 100 % dos custos subvencionables para proxectos de interese colectivo e beneficiario colectivo e 

operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS E ESTRATEXIAS AUTONÓMICAS ÁS QUE CONTRIBÚEN AS ACCIÓNS 
 
 
 

 
 
As accións da EDLP contribúen ás seguintes estratexias autonómicas: 
RIS 3 2021-2027- Estratexia de cambio climático e enerxía – Estratexia de economía circular - Plan 
estratéxico de turismo 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3. Impulso e aproveitamento do patrimonio ambiental das zonas 
pesqueiras e acuícolas, incluíndo as operacións de mitigación do cambio climático. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3.1  Protección, conservación e restauración ambiental de ecosistemas do territorio 

Actuación 3.1.1.  Actuacións para adaptarse aos efectos do cambio climático 

3.1.1.1. Estudos en colaboración co ecosistema de I+D+i sobre as consecuencias do cambio climático no territorio do GALP que 
permitan programar un plan de continxencias sobre o medio e os recursos. Promover canles de comunicación e colaboración 
entre a comunidade científica e o sector do mar. Levar a cabo estudos sobre as repercusións do cambio climático na 
biodiversidade e nas explotacións pesqueiras e marisqueiras do ámbito territorial do GALP 

3.1.1.2. Plans de recuperación da biodiversidade en zonas costeiras compatibles con explotación pesqueiras o marisqueiras 
sostibles 

3.1.1.3 Proxectos de control da evolución dos parámetros críticos do medio e dos recursos (nivel de salinidade,  do nivel do mar, 
de sedimentos dos rios e da produtividade explotacións en xeral). 

3.1.1.4 Plans de conservación do medio mariño e dos recursos no ámbito do territorio do GALP.  Proxectos de recuperación de 
stocks pesqueiros e marisqueiros. Estudos sobre biorremediación de zonas para recuperar  e proxectos de recuperación de 
hábitats degradados. 

3.1.1.5  Talleres de formación nos sectores da contorna do GALP sobre o impacto do cambio climático e a súa repercusión no 
territorio. Estes talleres de formación deben dar lugar a  medias concretas para mitigar o cambio climático nos sectores obxecto 
dos plans formativos. 

REQUISITOS DOS PROXECTOS 

1. Apoiar o logro da prioridade 3 e contribuír ao obxectivo específico detallado  
2. Estar localizado no ámbito territorial elixible do GALP  
3. Ser viable técnica, financeira e economicamente 
4. Cumprir a normativa sectorial de aplicación 

RESULTADOS PREVISTOS  

Acadar un coñecemento do impacto potencial do cambio climático no medio e nos recursos do territorio do 
GALP. 
Executar plans de continxencia e de adaptación aos efectos do cambio climático previstos, minorando as 
perdas medioambientais, sociais e económicas. 

POTENCIAIS BENEFICIARIAS 

1) Pemes e entidades públicas. No caso do  Concello de Vigo: 1) Persoas xurídicas-pemes do sector pesqueiro 2) 
Persoas físicas do sector pesqueiro e os seus familiares  3) Entidades públicas locais cuxos proxectos estean 
dirixidos á poboación integrante do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da 
zona pesqueira   

PRINCIPIOS HORIZONTAIS AOS QUE ATENDE (RDC) 

Fomento da igualdade, a integración da perspectiva de xénero, a loita contra a discriminación, o dereito de 
accesibilidade, a integración social e a transición a unha sociedade que diminúa as súas emisións de carbono. 

INDICADORES DE SEGUIMENTO ASOCIADOS  

Hábitats recuperados / Mitigación do  cambio climático / Capacitación e concienciación 

PORCENTAXE DE AXUDA PÚBLICA                        (*)  Axuda limitada no punto 7. Normas para a xestión da EDLP                                                                                            

1. Ata o 50 % do gasto subvencionable para proxectos  
2. Ata 60 % para organizacións de produtores e beneficiarios colectivos do sector pesqueiro  
3. Ata 100 % dos custos subvencionables para proxectos de interese colectivo e beneficiario colectivo e 

operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS E ESTRATEXIAS AUTONÓMICAS ÁS QUE CONTRIBÚEN AS ACCIÓNS 

 
 
 
 

 
As accións da EDLP contribúen ás seguintes estratexias autonómicas: 

• RIS 3 2021-2027- Estratexia de cambio climático e enerxía – Estratexia de economía circular  
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO 3. Impulso e aproveitamento do patrimonio ambiental das zonas 
pesqueiras e acuícolas, incluíndo as operacións de mitigación do cambio climático. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3.2 Posta en valor do patrimonio ambiental das zonas pesqueiras e acuícolas 

Actuación 3.2.1.  Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio ambiental  

3.2.1.1. Promoción  de proxectos sostibles que poñan en valor e promovan a conservación dos espazos de protección 
medioambiental (Parque das Illas Atlánticas, Rede Natura...) e a xestión sostible e os valores da pesca costeira artesanal. 

3.2.1.2. Desenvolvemento de soportes e  contidos dixitais para a difusión do patrimonio ambiental do territorio do GALP que 
poida servir de base para a conservación do medio, para plans formativos, actividades culturais ou como contidos para o sector 
turístico. 

3.2.1.3 Promoción de observatorios medioambientais que contribúan á conservación e promoción do medio e dos recursos do 
territorio 

3.2.1.4 Plan de recuperación de rutas costeiras e sendeiros litorais sostibles que permitan a posta en valor dos elementos do 
patrimonio medioambiental. 

3.2.1.5 Programación de accións formativas, de concienciación e divulgación da necesidade de conservación do medio, a 
biodiversidade e a paisaxe na costa  

 

REQUISITOS DOS PROXECTOS 

1. Apoiar o logro da prioridade 3 e contribuír ao obxectivo específico detallado  
2. Estar localizado no ámbito territorial elixible do GALP  
3. Ser viable técnica, financeira e economicamente 
4. Cumprir a normativa sectorial de aplicación 

RESULTADOS PREVISTOS  

Conservar o patrimonio ambiental, desenvolver proxectos sostibles para a súa posta en valor e formar sobre a 
necesidade da conservación do medio. 

POTENCIAIS BENEFICIARIAS 

1) Pemes e entidades públicas. No caso do  Concello de Vigo: 1) Persoas xurídicas-pemes do sector pesqueiro 2) 
Persoas físicas do sector pesqueiro e os seus familiares  3) Entidades públicas locais cuxos proxectos estean 
dirixidos á poboación integrante do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da 
zona pesqueira   

PRINCIPIOS HORIZONTAIS AOS QUE ATENDE (RDC) 

Fomento da igualdade, a integración da perspectiva de xénero, a loita contra a discriminación, o dereito de 
accesibilidade, a integración social e a transición a unha sociedade que diminúa as súas emisións de carbono. 

INDICADORES DE SEGUIMENTO ASOCIADOS  

Proxectos sostibles / Formación e concienciación / Medios dixitais / Medidas de sostibilidade 

PORCENTAXE DE AXUDA PÚBLICA                          (*)  Axuda limitada no punto 7. Normas para a xestión da EDLP                                                                                            

1. Ata o 50 % do gasto subvencionable para proxectos  
2. Ata 60 % para organizacións de produtores e beneficiarios colectivos do sector pesqueiro  
3. Ata 100 % dos custos subvencionables para proxectos de interese colectivo e beneficiario colectivo e 

operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS E ESTRATEXIAS AUTONÓMICAS ÁS QUE CONTRIBÚEN AS ACCIÓNS 
 

 
 
 
 
As accións da EDLP contribúen ás seguintes estratexias autonómicas: 

• RIS 3 2021-2027- Estratexia de cambio climático e enerxía – Estratexia de economía circular-Plan 
estratéxico de turismo  
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO. 4. Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas 
pesqueiras e acuícolas, incluído o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 4.1  Fomento do patrimonio cultural material e inmaterial 

Actuación 4.1.1.  Promoción, conservación e rehabilitación do patrimonio de zonas pesqueiras e acuícolas 

4.1.1.1 Dixitalización do patrimonio cultural material e inmaterial para a súa conservación, que inclúa a difusión ou a posta en 
valor. Traballos de recompilación de tradicións, creacións inmateriais,  oficios tradicionais  e espazos do patrimonio marítimo. 

4.1.1.2. Apoio á creación de espazos físicos e dixitais relacionados coa difusión da cultura mariñeira que inclúan actividades de 
dinamización e difusión en medios dixitais 

4.1.2.3. Proxectos de recuperación e difusión de oficios tradicionais vinculados ao sector marítimo-pesqueiro 

4.1.2.4. Conservación, rehabilitación ecoeficiente e promoción de novos usos do patrimonio material marítimo-pesqueiro 
(patrimonio cultural, talleres de artesanía, patrimonio industrial, casas mariñeiras...) para a súa posta en valor social  para a 
comunidade do territorio ou para desenvolver actividades turísticas. 

4.1.2.5 Equipamentos, instalacións e infraestruturas relacionadas co patrimonio marítimo e actividades náuticas. 

REQUISITOS DOS PROXECTOS 

1. Apoiar o logro da prioridade 3 e contribuír ao obxectivo específico detallado  
2. Estar localizado no ámbito territorial elixible do GALP  
3. Ser viable técnica, financeira e economicamente 
4. Cumprir a normativa sectorial de aplicación 

RESULTADOS PREVISTOS  

Conservar o patrimonio cultural ( inmaterial e material), como fonte de identidade  da zona, como parte da 
historia e fonte de cohesión social, que ademais pode converterse nun  activo económico vital que impulse o 
desenvolvemento  sostible. Todo elo a través de actividades de dinamización e ferramentas tecnolóxicas que 
permitan por en valor o patrimonio da zona.  
POTENCIAIS BENEFICIARIAS 

1) Pemes e entidades públicas. No caso do  Concello de Vigo: 1) Persoas xurídicas-pemes do sector pesqueiro 2) 
Persoas físicas do sector pesqueiro e os seus familiares  3) Entidades públicas locais cuxos proxectos estean 
dirixidos á poboación integrante do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da 
zona pesqueira   

PRINCIPIOS HORIZONTAIS AOS QUE ATENDE (RDC) 

Fomento da igualdade, a integración da perspectiva de xénero, a loita contra a discriminación, o dereito de 
accesibilidade, a integración social e a transición a unha sociedade que diminúa as súas emisións de carbono. 

INDICADORES DE SEGUIMENTO ASOCIADOS  

Recuperación patrimonio material / Recuperación patrimonio inmaterial / Emprego creado / Medidas de 
sostibilidade 

PORCENTAXE DE AXUDA PÚBLICA                       (*)  Axuda limitada no punto 7. Normas para a xestión da EDLP                                                                                            

1. Ata o 50 % do gasto subvencionable para proxectos  
2. Ata 60 % para organizacións de produtores e beneficiarios colectivos do sector pesqueiro  
3. Ata 100 % dos custos subvencionables para proxectos de interese colectivo e beneficiario colectivo e 

operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS E ESTRATEXIAS AUTONÓMICAS ÁS QUE CONTRIBÚEN AS ACCIÓNS 

 
 
 
 

 
As accións da EDLP contribúen ás seguintes estratexias autonómicas: 
Plan da Cultura Marítima de Galicia - Plan estratéxico de turismo- Estratexia de cambio climático e enerxía – 
Estratexia de economía circular 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO. 4. Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das zonas 
pesqueiras e acuícolas, incluído o patrimonio cultural pesqueiro, acuícola e marítimo. 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 4.2  Fomento do benestar social da comunidade do territorio 

Actuación 4.2.1.  Promoción de servizos de benestar social e atención ás persoas con discapacidades (PCD) no ámbito do 
territorio do GALP 

4.2.1.1 Proxectos que promovan a inclusión laboral, social, cultural e recreativa de colectivos vulnerables.  

4.2.1.2  Promoción de proxectos de servizos de asistencia destinados a colectivos vulnerables. 

4.2.1.3  Promoción de empresas de base tecnolóxica orientadas á inclusión de colectivos vulnerables 

4.2.1.4 Campañas de sensibilización para o sector sobre o desempeño de determinados empregos por persoas con 
discapacidade. 

4.2.1.5 Formación e capacitación de persoas pertencentes a colectivos vulnerables e en especial con PDCI (persoas con 
discapacidade intelectual). Orientación á formación en dixitalización, transición ecolóxica e economía circular aplicada ao 
sector marítimo-pesqueiro. Proxectos para facilitar a súa incorporación laboral ao sector marítimo-pesqueiro  ou  en actividades 
auxiliares desde a terra (turismo mariñeiro, actividades ecolóxicas, sistemas de información, reparación e reciclaxe de envases, 
aproveitamento da biomasa mariña, e en xeral procesos de economía circular etc.). 

4.2.1.6 Plans de adaptación de espazos laborais e culturais para persoas con discapacidades. 

4.2.1.7 Apoiar a creación de espazos habitacionais e estruturas residenciais, onde as persoas mozas e, en especial, as persoas 
con discapacidade, residentes en zonas costeiras, poidan vivir de maneira independente, coa suficiente calidade de vida, que 
lles permita poder acceder ao mercado laboral. 

REQUISITOS DOS PROXECTOS 

1. Apoiar o logro da prioridade 3 e contribuír ao obxectivo específico detallado  
2. Estar localizado no ámbito territorial elixible do GALP  
3. Ser viable técnica, financeira e economicamente 
4. Cumprir a normativa sectorial de aplicación 

RESULTADOS PREVISTOS  

Incrementar o nivel de benestar social na comunidade de GALP a través de proxectos inclusivos, de formación e asistencia a 
persoas dependentes ou persoas con discapacidades. 

POTENCIAIS BENEFICIARIAS 

1) Pemes e entidades públicas. No caso do  Concello de Vigo: 1) Persoas xurídicas-pemes do sector pesqueiro 2) Persoas físicas 
do sector pesqueiro e os seus familiares  3) Entidades públicas locais cuxos proxectos estean dirixidos á poboación integrante 
do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da zona pesqueira   

PRINCIPIOS HORIZONTAIS AOS QUE ATENDE (RDC) 

Fomento da igualdade, a integración da perspectiva de xénero, a loita contra a discriminación, o dereito de accesibilidade, a 
integración social e a transición a unha sociedade que diminúa as súas emisións de carbono. 

INDICADORES DE SEGUIMENTO ASOCIADOS  

Inclusividade  social e laboral / Servizos sociais / Creación de emprego / Medidas de sostibilidade 

PORCENTAXE DE AXUDA PÚBLICA                            (*)  Axuda limitada no punto 7. Normas para a xestión da EDLP                                                                                            

1. Ata o 50 % do gasto subvencionable para proxectos  
2. Ata 60 % para organizacións de produtores e beneficiarios colectivos do sector pesqueiro  
3. Ata 100 % dos custos subvencionables para proxectos de interese colectivo e beneficiario colectivo e 

operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS E ESTRATEXIAS AUTONÓMICAS ÁS QUE CONTRIBÚEN AS ACCIÓNS 
 

 
 
 
 
 
As accións da EDLP contribúen ás seguintes estratexias autonómicas: 

• RIS 3 2021-2027- Estratexia de cambio climático e enerxía – Estratexia de economía circular 
 



  
  

  51 

OBXECTIVO ESTRATÉXICO. 5. Reforzo do papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento 
local e da gobernanza dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 5.1 Desenvolvemento e mellora  de procesos de gobernanza  

5.1.1. Actuación. Creación de ferramentas de colaboración para a mellora da gobernanza 

5.1.1.1. Promoción da colaboración público-privada.  Creación de espazos de encontro e desenvolvemento de proxectos con 
universidades, administracións e, en xeral, co ecosistema de I+D+i    
5.1.1.2 Reforzar a participación e liderado feminino no GALP a través da creación de redes de colaboración de mulleres.  
5.1.1.3 Implicar o persoal técnico ao servizo do sector. Desenvolver mesas de participación para a promoción de estudos,  
proxectos e asesoramento activo, así como a creación de ferramentas de coordinación para a execución de proxectos e 
asegurar a asignación  de recursos  

REQUISITOS DOS PROXECTOS 

1. Apoiar o logro da prioridade 3 e contribuír ao obxectivo específico detallado  
2. Estar localizado no ámbito territorial elixible do GALP  
3. Ser viable técnica, financeira e economicamente 
4. Cumprir a normativa sectorial de aplicación 

RESULTADOS PREVISTOS  

Ferramenta de colaboración creadas 

POTENCIAIS BENEFICIARIAS 

1) Pemes e entidades públicas. No caso do  Concello de Vigo: 1) Persoas xurídicas-pemes do sector pesqueiro 2) Persoas físicas 
do sector pesqueiro e os seus familiares  3) Entidades públicas locais cuxos proxectos estean dirixidos á poboación integrante 
do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio da zona pesqueira   

PRINCIPIOS HORIZONTAIS AOS QUE ATENDE (RDC) 

Fomento da igualdade, a integración da perspectiva de xénero, a loita contra a discriminación, o dereito de accesibilidade, a 
integración social e a transición a unha sociedade que diminúa as súas emisións de carbono. 

INDICADORES DE SEGUIMENTO ASOCIADOS  

Número de ferramentas de colaboración creadas / Redes de colaboración de mulleres creadas / Número de ferramentas de 
coordinación creadas 

PORCENTAXE DE AXUDA PÚBLICA                              (*)  Axuda limitada no punto 7. Normas para a xestión da EDLP                                                                                            

1. Ata o 50 % do gasto subvencionable para proxectos  
2. Ata 60 % para organizacións de produtores e beneficiarios colectivos do sector pesqueiro  
3. Ata 100 % dos custos subvencionables para proxectos de interese colectivo e beneficiario colectivo e 

operacións vinculadas á pesca costeira artesanal 

ODS E ESTRATEXIAS AUTONÓMICAS ÁS QUE CONTRIBÚEN AS ACCIÓNS 
 
 
 
 
 
 
As accións da EDLP contribúen ás seguintes estratexias autonómicas: 

• RIS 3 2021-2027- Estratexia de cambio climático e enerxía – Estratexia de economía circular 
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OBXECTIVO ESTRATÉXICO. 6. Cooperación 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 6.1. Cooperación para a mellora da competitividade do sector pesqueiro 
e a vertebración do territorio 

6.1.1. Actuación. Conxunto de accións potenciais de colaboración con outros GALP 

6.1.1.1. Acción . •Promoción do consumo de produtos pesqueiros locais: da pesca costeira artesanal, do marisqueo e a acuicultura, 
que garantan a súa rastrexabilidade. 
6.1.1.2. Acción. •Proxectos que impliquen a innovación e/ou transformación dos recursos e/ou produtos ou subprodutos do mar. 
6.1.1.3 Acción. •Proxectos que reforcen a alimentación saudable: consumo de proximidade de produtos do mar ou con produtos 
do agro. 
6.1.1.4 Acción. •Proxectos de turismo mariñeiro ou pesca turismo 
6.1.1.5 Acción. •Proxectos de aproveitamento dos recursos do mar e dos residuos xerados nas actividades pesqueiras para novos 
usos. 
6.1.1.6. Acción. •Promover a conexión das actividades náuticas (deportivas, recreativas, turismo) co sector pesqueiro ou coa posta 
en valor dos recursos do mar. 
6.1.1.7. Acción. •Proxectos de valorización do patrimonio cultural material e inmaterial sobre os recursos e a cultura marítimo-
pesqueira 
6.1.1.8. Acción. •Proxectos de posta en valor do entorno ambiental da zona costeira, que impliquen ao sector ou os produtos 
pesqueiros. 
6.1.1.9. Acción. . Proxectos que reforcen a economía circular nas actividades marítimo-pesqueiras. 
6.1.1.10. Acción. Proxectos que impliquen a dignificación dos oficios (tradicionais e actuais) marítimo-pesqueiros. 
6.1.1.11. Acción.  Proxectos innovadores que incidan no relevo xeracional no sector pesqueiro. 
6.1.1.12. Acción Proxectos que reforcen o apoderamento das mulleres no sector, fomenten o asociacionismo, melloren as 
condicións de traballo e a súa visibilidade. 
6.1.1.13. Acción Proxectos que promovan unha maior vinculación das entidades de inclusión social coas actividades marítimo-
pesqueiras ou o sector pesqueiro.+ 
6.1.1.14. Acción Proxectos que poñan en valor boas prácticas ou intercambio de experiencias na execución do Fondo. 
6.1.1.15. Acción • Proxectos de mellora da gobernanza nas confrarías de pescadores e de reforzo do seu liderado na 
dinamización do territorio 

REQUISITOS DOS PROXECTOS 

1. Apoiar o logro da prioridade 3 e contribuír ao obxectivo específico detallado  
2. Estar localizado no ámbito territorial elixible do GALP  
3. Ser viable técnica, financeira e economicamente 
4. Cumprir a normativa sectorial de aplicación 

RESULTADOS PREVISTOS  

Mellora da competitividade do sector pesqueiro e vertebración do territorio 

POTENCIAIS BENEFICIARIAS 

GALP  e entidades que formen parte do partenariado 

PRINCIPIOS HORIZONTAIS AOS QUE ATENDE (RDC) 

Fomento da igualdade, a integración da perspectiva de xénero, a loita contra a discriminación, o dereito de accesibilidade, a 
integración social e a transición a unha sociedade que diminúa as súas emisións de carbono. 

INDICADORES DE SEGUIMENTO ASOCIADOS  

Definición baseada na concreción dos proxectos de colaboración. 

PORCENTAXE DE AXUDA PÚBLICA                              (*)  Axuda limitada no punto 7. Normas para a xestión da EDLP                                                                                            

1. 100 % 

ODS E ESTRATEXIAS AUTONÓMICAS ÁS QUE CONTRIBÚEN AS ACCIÓNS 
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6.5 Indicadores comúns de resultados FEMPA 
 

      Táboa 5. Indicadores de resultados. 

 

Indicadores de resultados Valor previsto 

Número de empregos (CR6) 41 

Número de empregos mantidos 
(CR/) 10 

 

6.6  Análise da pertinencia da estratexia 
 

O programa de actuación planificado, con base nas capacidades do GALP, permite 
atender as necesidades identificadas na zona. A continuación analízanse por cada 
obxectivo estratéxico as necesidades cubertas ou as actuacións que se aplican.  

A estratexia desenvolvida adopta todos os obxectivos propostos no artigo 5 punto 3 
da Orde do 10 de maio de 2022. Persegue atender as necesidades identificadas no 
proceso participativo e no diagnóstico, tendo en conta as cuestións que conseguiron 
un menor grao de logro na anterior estratexia. Así mesmo, na formulación desta 
tivéronse en conta no curto prazo os considerados eixes de cambio: a transformación 
dixital, a transición ecolóxica e a sostibilidade, así como medidas que permitan 
atender o crecente grao de avance destas políticas cara ao horizonte o 2030.   

As necesidades identificadas no territorio poden ser atendidas desde distintos 
enfoques, nos distintos plans de actuación, xa que na maioría dos casos se propoñen 
medidas transversais que poden afectar a distintas fases da cadea de valor do sector 
da pesca e á colaboración entre distintos sectores do territorio, tanto no 
desenvolvemento de actuacións, tecnoloxías, plans de capacitación ou plans de 
comunicación, que teñen como obxectivo desenvolver medidas con base nos 
distintos eixes de cambio. 

A EDLP contribuirá a mellorar a competitividade do territorio, promovendo a creación 
de emprego e o benestar social das persoas da comunidade. A través do proceso 
participativo promóvese a implicación de todos os sectores para unha mellora 
continua da EDLP, de tal maneira que atenda as necesidades do territorio e as 
iniciativas dos promotores e dos colectivos que estean aliñadas cos obxectivos 
estratéxicos e os valores do GALP nos que se fundamenta a EDLP. 
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Necesidades 
Obxectivos 

Nº de 
actuacións 

1 2 3 4 5 6   
N1.   Desenvolver novos procesos de comercialización para a redución das 
canles longas ( novos procesos, consumo en proximidade, diferenciación e 
aplicación das TIC) 

            1 

N2.   Mellora do valor engadido dos produtos da pesca (novos produtos, 
procesos, incluíndo a manipulación en envasado, valorización de descartes e 
de especies de baixo valor)  

            2 

N3.   Trasladar información de valor e da orixe  dos produtos pesqueiros o 
consumidor final ( sistemas de rastrexabilidade, mellora da imaxe dos 
produtos e do sector, campañas tradicionais, difusión de proxectos, 
sensibilización e aplicación do marketing dixital) 

            2 

N4.   Dixitalización de toda a cadea de valor do sector marítimo-pesqueiro ( 
dende a xestión sostible da actividade, sistemas de información, gobernanza, 
vixilancia medioambiental, vixilancia e salvamento, control dos recursos e  dos 
bancos marisqueiros, transformación e comercialización) 

            1 

N5.   Necesidade de identificar zonas contaminadas e levar a cabo actuacións 
para a recuperación, conservación e    mantemento.             2 

N6.   Implicar o persoal técnico do sector pesqueiro para levar a cabo 
proxectos que melloren a competitividade              3 

N7.   Recuperación, conservación e mantemento de zonas contaminadas do 
medio mariño e dos recursos             2 

N8.   Melloras sistemas de xestión, control e recollida de residuos e biomasa 
do sector marítimo pesqueiro e a súa transformación e reutilización.             2 

N9.   Incorporar as persoas mozas o sector e a muller,  en especial en postos 
nos que estea subrepresentada             1 

N10. Asistencia a colectivos vulnerables e a súa inclusión laboral en 
actividades vinculadas o sector marítimo pesqueiro e actividades auxiliares             1 

N11. Formación e capacitación en sistemas de dixitalización e ferramentas TIC             2 

N12. Necesidade de adaptación do tecido empresarial as evolucións 
tecnolóxicas en xeral             2 

N13.  Incorporación das enerxías renovables, e equipamentos, automatización 
e sistemas con maior grao de eficiencia enerxética             1 

N14. Formación e capacitación en materia medioambiental,  cambio climático 
e economía circular             2 

N15. Colaboración entre sectores para desenvolver proxectos de economía 
circular ( algas para a agricultura do territorio, etc.)             1 

N16. Desenvolver e regular o turismo costeiro sostible e desestacionalizado             2 

N17. Valorización do patrimonio cultural como elemento vertebrador, de 
cohesión social e preservación cultural e rexeneración ( dixitalización, 
dinamización con outros sectores,...) 

            2 

N18. Difusión, conservación e rehabilitación do patrimonio e a cultura 
marítimo pesqueira              1 

N19. Reforzo do liderado de feminino no territorio              1 

N20. Mellora da colaboración co ecosistema de I+D+i             1 

N21. Cooperación con outros GALP para proxectos interterritoriaIS ou 
transnacionais             1 

Necesidades cubertas (Nº) 4 12 9 3 2 2 33 
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7.Normas para a xestión da EDLP 
 

7.1 Límites de axuda pública 
 

Táboa 09. Límites de axuda por proxectos con carácter xeral 

 

Aplicación da EDLP 

Importe máximo de axuda 
100% 
Limite máximo xeral de 
200.000€ por proxecto 

Importe máximo de axuda non promovido polo 
sector pesqueiro 

50% 
Limite máximo xeral de 
200.000€ por proxecto 

Importe máximo en regulamentos de exención 
de axudas de estado 

50% 
Limite máximo xeral de 
200.000€ por proxecto 

 

 

Táboa 8.  Límites de intensidade de axuda pública para operacións que se leven a cabo en virtude do 

título II, capítulo IV do Regulamento (UE) 2021/1139. 

 

Aplicación da EDLP  Intensidade da axuda 
Grao máximo de axuda do investimento 
subvencionable 50% 

Operacións vinculadas á pesca costeira 
artesanal6 100% 

Organizacións de pescadores ou outros 
beneficiarios colectivos do sector pesqueiro 60% 

Operacións que respondan aos seguintes 
criterios: interese colectivo e beneficiario 
colectivo 

100% 

Proxectos amparados en regulamentos de 
exención de aplicación de axudas de estado 

50% 
(No caso de proxectos que non 
se benefician da exención de 
aplicación das normas sobre 
axudas estatais establecidas 
no artigo 10.2 do FEMPA, 
observarase o disposto nas 
bases reguladoras de axudas). 

 

6 Operacións desenvoltas por persoas físicas ou xurídicas que leven a cabo directamente actividades 

de pesca costeira artesanal e operacións levadas a cabo por entidades asociativas do sector pesqueiro 

que desenvolvan proxectos dirixidos só ao sector da pesca costeira artesanal. 
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7.2 Criterios e procedementos para a selección dos proxectos 

7.2.1 Requisitos de admisibilidade de solicitudes 
 

Os requisitos de admisibilidade de proxectos serán os establecidos no artigo 11 do 
Regulamento UE 2021/1139: 

1. Serán inadmisibles por un período de tempo determinado (proporcional á 
natureza, a gravidade, a duración e a repetición das infraccións graves, do delito ou da 
fraude cometidos, e será dun ano como mínimo); as solicitudes de axudas 
presentadas por operadores respecto dos cales a autoridade competente 
comprobará que: 

a) Cometeron infraccións graves de acordo co artigo 42 do Regulamento (CE) n.º 
1005/2008 do Consello (30).  

Artigo 42 do Regulamento (CE) n.º 1005/2008 do Consello (30).  

Entenderase por «infracción grave»: 

a) as actividades que se consideran constitutivas de pesca INDNR  

b) o exercicio de actividades comerciais directamente relacionadas con pesca 
INDNR, incluídos o comercio ou a importación de produtos pesqueiros; 

c) a falsificación de documentos mencionados no presente Regulamento ou a 
utilización dos devanditos documentos falsos ou inválidos. 

 

Artigo 90 Regulamento (CE) n.º 1224/2009 

Entenderase por «infracción grave»: 

a) O incumprimento da obrigación de transmitir a declaración de desembarque ou 
a nota de venda cando as capturas se desembarcaron no porto dun terceiro país; 

b) A manipulación dun motor para aumentar a súa potencia por encima da 
potencia motriz continua máxima indicada no certificado do motor; 

c) O non desembarque das capturas de especies suxeitas a cotas realizadas durante 
unha operación pesqueira, a menos que o devandito desembarque sexa contrario 
ás obrigacións estipuladas nas normas da política pesqueira común na pesqueira 
ou zonas de pesca ás que se apliquen esas normas 

Ou conforme outros actos lexislativos adoptados polo Parlamento Europeo e polo 
Consello no marco da PPC; 

2. Estiveron involucrados na explotación, xestión ou propiedade dalgún buque 
pesqueiro incluído na lista de buques INDNR da Unión segundo dispón o artigo 
40 apartado 3, do Regulamento (CE) n.º 1005/2008 

Artigo 40. Apartado 3, do Regulamento (CE) n.º 1005/2008 

“3. Sen prexuízo das demais disposicións do Dereito comunitario sobre os fondos 
públicos, os Estados membros non concederán axuda pública ningunha, xa sexa a 
través de réximes nacionais, xa mediante fondos comunitarios, aos operadores que 
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participen na explotación, xestión ou propiedade dos buques incluídos na lista 
comunitaria dos buques INDNR.” 

 

4. Os Estados membros esforzaranse por solicitar información sobre os acordos que 
existan entre nacionais e un terceiro país para cambiar o pavillón de buques 
pesqueiros abandeirados no Estado membro polo pavillón do terceiro país de que se 
trate. Informarán diso a Comisión enviándolle unha lista dos buques pesqueiros en 
cuestión. 

Ou dalgún buque con pavillón de países considerados terceiros países non 
cooperantes segundo se establece no artigo 33 do devandito Regulamento. 

Artigo 33. Regulamento (CE) n.º 1005/2008 

Establecemento dunha lista de terceiros países non cooperantes 

1. O Consello, a proposta da Comisión e por maioría cualificada, decidirá sobre unha 
lista de terceiros países non cooperantes. 

2. A Comisión notificaralle canto antes ao terceiro país interesado que foi incluído na 
lista de terceiros países non cooperantes. Comunicaránselle tamén as medidas 
aplicadas segundo o artigo 38 e pediráselle que corrixa a situación actual. Así 
mesmo, informarase das iniciativas adoptadas para que os seus buques coñezan as 
medidas de conservación e ordenación aplicables. 

3) Cometeron algún dos delitos ambientais establecidos nos artigos 3 e 4 da 
Directiva 2008/99/CE do Parlamento Europeo e do Consello (31), no caso de que a 
solicitude de axudas se presente segundo o artigo 27 do presente Regulamento. 

Artigos 3 e 4 da Directiva 2008/99/CE 

As seguintes condutas serán constitutivas de delito cando sexan ilícitas e se cometan  
dolosamente ou, polo menos, por imprudencia grave: 

a) a vertedura, a emisión ou a introdución no aire, o solo ou as augas dunha 
cantidade de materiais ou de radiacións ionizante que cause ou poida causar a 
morte ou lesións graves a persoas ou danos substanciais á calidade do aire, a 
calidade do solo ou a calidade das augas ou a animais ou plantas; 

b) a recollida, o transporte, a valoración ou a eliminación de residuos, incluída a 
vixilancia destes procedementos, así como a posterior reparación de instalacións de 
eliminación, e incluídas as operacións efectuadas polos comerciantes ou 
intermediarios (aproveitamento de residuos), que causen ou poidan causar a morte 
ou lesións graves a persoas ou danos substanciais á calidade do aire, a calidade do 
solo ou a calidade das augas ou a animais ou plantas; 

c) o traslado de residuos, cando a devandita actividade estea incluída no ámbito de 
aplicación do artigo 2, apartado 35, do Regulamento (CE) no 1013/2006 do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de xuño de 2006, relativo aos traslados de 
residuos (1) e se realice en cantidade non desdeñable, tanto se se efectuou nun único 
traslado coma se se efectuou en varios traslados que parezan vinculados; 

d) a explotación de instalacións nas que se realice unha actividade perigosa, ou nas 
que se almacenen ou utilicen substancias ou preparados perigosos e que, fóra das 
devanditas instalacións, causen ou poidan causar a morte ou lesións graves a 
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persoas, ou danos substanciais á calidade do aire, a calidade do solo ou a calidade 
das augas ou a animais ou plantas; 

2. Se calquera das situacións anteriores se produce durante o período comprendido 
entre a presentación da solicitude de axudas e os cinco anos seguintes á realización 
do pago final, recuperarase do operador o apoio concedido polo FEMPA en resposta 
á devandita solicitude, de conformidade co artigo 44 do presente Regulamento e o 
artigo 103 do Regulamento (UE) 2021/1060. 

3. Serán inadmisibles durante un período de tempo determinado (proporcional á 
natureza, a gravidade, a duración e a repetición das infraccións graves, do delito ou da 
fraude cometidos, e será dun ano como mínimo), establecido en virtude do apartado 
4 do presente artigo, as solicitudes de axudas presentadas por un operador respecto 
do cal a autoridade competente correspondente determinase, por medio dunha 
resolución definitiva, que cometeu fraude, tal como se define no artigo 3 da Directiva 
(UE) 2017/1371, no contexto do FEMP ou do FEMPA: 

Considerarase fraude que afecta os intereses financeiros da Unión os seguintes: 

a) En materia de gastos non relacionados cos contratos públicos, calquera acción ou 
omisión relativa a: 

i) o uso ou a presentación de declaracións ou documentos falsos, inexactos ou 
incompletos, que teña por efecto a malversación ou a retención infundada de fondos 
ou activos do orzamento da Unión ou de orzamentos administrados pola Unión, ou 
no seu nome; 

ii) o incumprimento dunha obrigación expresa de comunicar unha información, que 
teña o mesmo efecto; ou 

iii) o uso indebido deses fondos ou activos para fins distintos dos que motivaron a súa 
concesión inicial. 

b) En materia de gastos relacionados cos contratos públicos, polo menos cando se 
cometan con ánimo de lucro ilexítimo para o autor ou outra persoa, causando unha 
perda para os intereses financeiros da Unión, calquera acción ou omisión relativa a: 

i) o uso ou a presentación de declaracións ou documentos falsos, inexactos ou 
incompletos, que teña por efecto a malversación ou a retención infundada de fondos 
ou activos do orzamento da Unión ou de orzamentos administrados pola Unión, ou 
no seu nome; 

ii) o incumprimento dunha obrigación expresa de comunicar unha información, que 
teña o mesmo efecto; ou 

iii) o uso indebido deses fondos ou activos para fins distintos dos que motivaron a súa 
concesión inicial e que prexudique os intereses financeiros da Unión. 

c) En materia de ingresos distintos dos procedentes dos recursos propios do IVE a 
que se fai referencia na letra d), calquera acción ou omisión relativa a: 

i) o uso ou a presentación de declaracións ou documentos falsos, inexactos ou 
incompletos, que teña por efecto a diminución ilegal dos recursos do orzamento da 
Unión ou dos orzamentos administrados pola Unión, ou no seu nome; 

ii) o incumprimento dunha obrigación expresa de comunicar unha información, que 
teña o mesmo efecto; ou 
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iii) o uso indebido dun beneficio obtido legalmente, co mesmo efecto. 

d) En materia de ingresos procedentes dos recursos propios do IVE, calquera acción 
ou omisión cometida nunha trama fraudulenta transfronteiriza en relación con: 

i) o uso ou a presentación de declaracións ou documentos relativos ao IVE falsos, 
inexactos ou incompletos, que teña por efecto a diminución dos recursos do 
orzamento da Unión; 

ii) o incumprimento dunha obrigación expresa de comunicar unha información 
relativa ao IVE, que teña o mesmo efecto; ou 

iii) a presentación de declaracións do IVE correctas co fin de disimular de forma 
fraudulenta o incumprimento de pago ou a creación ilícita dun dereito á devolución 
do IVE. 

 

7.2.2 Requisitos de elixibilidade dos proxectos 
 

a) Apoiaren o logro da prioridade 3, encadrárense na EDLP e contribuíren aos 
obxectivos da estratexia aprobada para a zona pesqueira onde se vaian desenvolver. 

b) Estaren localizados no ámbito territorial elixible de cada GALP. 

c) Seren viables técnica, financeira e economicamente, de ser o caso. 

d) Axustárense á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) que resulte 
de aplicación para cada tipo de provecto. 

No caso de municipios densamente poboados en que a EDLP non computa a 
totalidade da poboación (só a integrante do sector pesqueiro e os seus familiares), 
poderán ser beneficiarias: 

a) As persoas xurídicas do sector pesqueiro. 

b) As persoas físicas integrantes do sector pesqueiro e os seus familiares. 

c) As entidades públicas locais cuxos proxectos estean dirixidos á poboación 
integrante do sector pesqueiro ou que presenten beneficios para o resto do territorio 
da zona pesqueira. 

2. Que as operación propostas para seleccionar presenten a mellor relación entre 
o importe da axuda, as actividades emprendidas e a consecución de obxectivos. 

3. Que a persoa beneficiara (física ou xurídica) teña capacidade operativa e 
financeira. 

4. Os gastos subvencionables e non subvencionables serán os que se indique nas 
bases reguladora, no artigo 186.3 do Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do 
Parlamento Europeo e do Consello 

Artigo 186.3 do Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e 
do Consello  

Os gastos subvencionables realmente efectuados polo beneficiario axustaranse a 
todos os criterios seguintes: 
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a) que se realizaron ao longo da duración da acción ou do programa de traballo, con 
excepción dos custos relativos a informes finais e certificados de auditoría; 

b) que se consignaron no orzamento estimado total da acción ou do programa de 
traballo 

c) que sexan necesarios para a execución da acción ou do programa de traballo 
obxecto da subvención; 

d) que sexan identificables e verificables, en particular que consten na contabilidade 
do beneficiario e determináronse #de acordo con as normas contables aplicables do 
país no que o beneficiario estea establecido e de conformidade coas prácticas 
contables habituais do beneficiario en materia de gastos; 

e) que cumpran o disposto na lexislación fiscal e social aplicable; 

f) que sexan razoables e xustificados, e cumpran co principio de boa xestión financeira, 
en especial no referente á economía e a eficiencia. 

E o no artigo 64 Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 24 de xuño de 2021. 

Artigo 64. Custos non subvencionables 

1. Os custos seguintes non serán subvencionables cunha contribución dos fondos: 

a) os xuros de débeda, excepto para subvencións concedidas en forma de 
bonificacións de xuros ou subvencións de comisións de garantía; 

b) a adquisición de terreos por un custo superior ao 10 % do total do gasto 
subvencionable da operación de que se trate; no caso de zonas abandonadas e das 
que contan cun pasado industrial que comprendan edificios, este límite aumentará 
ata o 15 %; para os instrumentos financeiros, estas porcentaxes aplicaranse á 
contribución do programa abonada ao perceptor final ou, no caso das garantías, ao 
importe do préstamo subxacente; 

c) o imposto sobre o valor engadido (IVE), excepto: 

i) para as operacións cuxo custo total sexa inferior a 5 000 000 de euros (IVE incluído), 
e 

ii) para as operacións cuxo custo total sexa de, polo menos, 5 000 000 de euros (IVE 
incluído) cando este non sexa recuperable conforme a lexislación nacional sobre o IVE; 

iii) investimentos realizados polos perceptores finais no contexto de instrumentos 
financeiros; cando estes investimentos estean apoiadas por instrumentos financeiros 
combinados con axuda do programa en forma de subvención, tal como se recolle no 
artigo 58, apartado 5, o IVE non será subvencionable pola parte do custo do 
investimento que corresponda á axuda do programa en forma de subvención, a 
menos que o IVE, polos custos de investimento, non sexa recuperable conforme a 
lexislación nacional sobre o IVE ou cando a parte do custo do investimento 
correspondente á axuda do programa en forma de subvención sexa inferior a 
5 000 000 de euros (IVE incluído); 

iv) para os fondos para pequenos proxectos e os investimentos realizados polos 
perceptores finais no contexto dos fondos para pequenos proxectos no marco de 
Interreg. 
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A letra b) do parágrafo primeiro non se aplicará ás operacións relativas á conservación 
do medio natural. 

2. Nos regulamentos específicos de cada fondo poderanse determinar outros custos 
que non sexan subvencionables cunha contribución de cada fondo. 

E o artigo 13 do Regulamento (UE) 2021/1139 (operacións ou gastos non 
subvencionables), do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de xullo de 2021. 

Operacións ou gastos non subvencionables 

As seguintes operacións ou gastos non poderán optar a axudas con cargo ao FEMPA:  

a) as operacións que aumenten a capacidade pesqueira dun buque de pesca, salvo 
disposición do contrario no artigo 19;  

b) a adquisición de equipos que aumenten a capacidade dun buque de pesca para 
detectar peixe;  

c) a construción e a adquisición de buques de pesca ou a importación de buques de 
pesca, salvo disposición do contrario no artigo 17; 

 d) a transferencia de buques de pesca a terceiros países ou o seu reabandeiramento 
con pavillón de terceiros países, mesmo a través da creación de empresas conxuntas 
con socios de terceiros países;  

e) a paralización temporal ou definitiva das actividades pesqueiras, salvo disposición 
do contrario nos artigos 20 e 21;  

f) a pesca exploratoria; 

 g) a transferencia da propiedade dunha empresa;  

h) a repoboación directa, a menos que estea expresamente prevista como medida de 
reintrodución ou outras medidas de conservación nun acto xurídico da Unión ou en 
caso de repoboación experimental;  

i) a construción de novos portos ou lonxas, con excepción dos novos lugares de 
desembarque;  

j) os mecanismos de intervención do mercado destinados a retirar do mercado de 
maneira temporal ou permanente produtos da pesca ou da acuicultura con vistas a 
reducir a oferta, a fin de evitar a caída de prezos ou de incrementalos, salvo disposición 
en contra do artigo 26, apartado 2;  

k) os investimentos a bordo de buques pesqueiros necesarios para cumprir os 
requisitos do Dereito da Unión en vigor no momento da presentación da solicitude 
de axudas, incluídos os requisitos derivados das obrigacións asumidas pola Unión no 
contexto das organizacións rexionais de ordenación pesqueira, salvo disposición 
contraria do artigo 22;  

l) os investimentos a bordo de buques pesqueiros que levasen a cabo actividades 
pesqueiras no mar durante menos de 60 días nos dous anos civís anteriores ao ano 
de presentación da solicitude de apoio;  

m) a substitución ou modernización dun motor principal ou auxiliar nun buque de 
pesca, salvo disposición do contrario no artigo 18. 
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7.2.3 Criterios de selección de operacións na aplicación da EDLP 
 

A elaboración das estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) debe 
supor unha oportunidade para promover un desenvolvemento sostible que permita  
converter os concellos que compoñen o GALP Ría de Vigo-A Guarda, tal como se 
reflicte na visión da EDLP, nuns territorios competitivos, máis dixitais e sostibles, tanto 
dende o punto ambiental, como social e como económico.  

Os criterios de selección permitirán avaliar a calidade dos proxectos de xeito que 
contribúan á consecución dos obxectivos da estratexia e resultados esperados. 
 

Partindo das anteriores premisas, preséntanse a continuación os criterios de selección 
de operación para a aplicación da EDLP, baseados nos principios de non 
discriminación e transparencia, evitando os conflitos de intereses, de forma que 
ningún grupo controle a toma de decisión na selección. Os criterios son obxectivos, 
verificables e cuantificables, e serán promovidos e difundidos asegurando a súa 
publicidade. 

Estes criterios forman parte da base do consenso arredor EDLP que se vai desenvolver 
no territorio. Teñen en conta os principios horizontais e os eixos de cambio: a 
dixitalización, a transición ecolóxica e a sostibilidade. 

A continuación establécese o baremo de puntuación de cada criterio e subcriterio en 
función da importancia que para o GALP7 teñan estes, baseándose nos seguintes 
principios: 

• É necesaria a obtención mínima de 40 puntos, por debaixo da cal o proxecto 
non será subvencionado. 

• A puntuación na que se alcanzará a máxima intensidade de axuda será a 
partir dos 70 puntos.  

• As variables de igualdade de xénero e filtro. Isto implica que se os proxectos 
non obteñen unha puntuación mínima,  os proxectos non poderán ser 
subvencionados, aínda que consigan unha puntuación merecedora de 
subvención por outros criterios de valoración. 

• A Xunta Directiva do presente GALP poderá variar a baremación en función do 
establecido pola Orde de axudas e en función da potenciación das distintas 
liñas de actuación.  

As bandas de puntuación-subvención planificadas son as seguintes : 

Puntuación e intensidade da axuda 
 

→ Proxectos en xeral 

Puntuación 
Intensidade da 

axuda 

<40 puntos 0% 

Puntuación mínima:  40% 
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De 41 a 69  puntos cálculo proporcional 

Puntuación na que se acada a máxima 
intensidade da axuda:  = ou >70 

50% 

 

→ Proxectos vinculados á pesca costeira artesanal, ou de interese colectivo 
ou beneficiario colectivo.  

Se a operación está vinculada á pesca costeira artesanal, ou é de interese colectivo 
ou beneficiario colectivo, a axuda incrementarase nun 50 %, resultando a seguinte 
táboa: 

 

Puntuación Intensidade da axuda 

<40 puntos 0% 

Puntuación mínima: 40 puntos 90 % 

De 41 a 69  puntos cálculo proporcional 

Puntuación na que se acada a 
máxima intensidade da axuda:  = ou 

>70 
100 % 

 

 
→ Proxectos levados cabo por organizacións de pescadores ou beneficiarios 

colectivos do sector pesqueiro non vinculados á pesca artesanal. 

Se a operación se leva a cabo por organizacións de pescadores ou beneficiarios 
colectivos do sector pesqueiro, a axuda incrementarase nun 10 %, resultando a 
seguinte táboa: 

Puntuación Intensidade da axuda 

<40 puntos 0% 

Puntuación mínima: 40 puntos 50 % 

De 41 a 69  puntos cálculo proporcional 

Puntuación na que se acada a máxima 
intensidade da axuda:  = ou >70 

60 % 

 

Neste caso non se trata de proxectos vinculados coa pesca artesanal, este o 
principal criterio de diferenciación cos proxectos do apartado anterior. As 
intensidades planificadas axústanse ao establecido no artigo 6. Regras para as 
operacións apoiadas polas estratexias de desenvolvemento local participativo, da 
Orde do 10 de maio de 2022, pola que se aproban as bases reguladoras e a 
convocatoria do ano 2022 para a selección de estratexias de desenvolvemento local 
participativo. Os proxectos que non estean promovidos polo sector pesqueiro terán 
un importe máximo de axuda de 200 000 € por beneficiario (ou conxunto de 
beneficiarios) e convocatoria. 
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As porcentaxes de axuda entre o máximo e o mínimo, unha vez definidas a nota de 
corte e a nota á cal se lle asigna a porcentaxe de axuda máxima, calcúlase mediante 
unha relación proporcional directa cos puntos obtidos no baremo. 

Puntuación 
Intensidade da axuda, 
segundo puntuación, 

para proxectos en xeral 

Intensidade da axuda, 
segundo puntuación, para 

proxectos de pesca costeira 
artesanal ou de interese 
colectivo ou beneficiario 

colectivo 

Intensidade de axuda, 
segundo puntuación, para 
proxectos presentados por 

organizacións de 
pescadores ou beneficiarios 

colectivos do sector 

<40 puntos 0 0 0 
40 40,00% 90,00% 50,00% 
41 40,33% 90,33% 50,33% 

42 40,67% 90,67% 50,67% 
43 41,00% 91,00% 51,00% 
44 41,33% 91,33% 51,33% 
45 41,67% 91,67% 51,67% 
46 42,00% 92,00% 52,00% 
47 42,33% 92,33% 52,33% 
48 42,67% 92,67% 52,67% 
49 43,00% 93,00% 53,00% 
50 43,33% 93,33% 53,33% 
51 43,67% 93,67% 53,67% 
52 44,00% 94,00% 54,00% 
53 44,33% 94,33% 54,33% 
54 44,67% 94,67% 54,67% 
55 45,00% 95,00% 55,00% 
56 45,33% 95,33% 55,33% 
57 45,67% 95,67% 55,67% 
58 46,00% 96,00% 56,00% 
59 46,33% 96,33% 56,33% 
60 46,67% 96,67% 56,67% 
61 47,00% 97,00% 57,00% 
62 47,33% 97,33% 57,33% 
63 47,67% 97,67% 57,67% 
64 48,00% 98,00% 58,00% 
65 48,33% 98,33% 58,33% 
66 48,67% 98,67% 58,67% 
67 49,00% 99,00% 59,00% 
68 49,33% 99,33% 59,33% 
69 49,67% 99,67% 59,67% 
70 50% 100,00% 60,00% 
71 50% 100,00% 60,00% 
72 50% 100,00% 60,00% 
73 50% 100,00% 60,00% 
74 50% 100,00% 60,00% 
75 50% 100,00% 60,00% 
76 50% 100,00% 60,00% 
77 50% 100,00% 60,00% 
78 50% 100,00% 60,00% 
79 50% 100,00% 60,00% 
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Puntuación 
Intensidade da axuda, 
segundo puntuación, 

para proxectos en xeral 

Intensidade da axuda, 
segundo puntuación, para 

proxectos de pesca costeira 
artesanal ou de interese 
colectivo ou beneficiario 

colectivo 

Intensidade de axuda, 
segundo puntuación, para 
proxectos presentados por 

organizacións de 
pescadores ou beneficiarios 

colectivos do sector 

80 50% 100,00% 60,00% 
81 50% 100,00% 60,00% 
82 50% 100,00% 60,00% 
83 50% 100,00% 60,00% 
84 50% 100,00% 60,00% 
85 50% 100,00% 60,00% 
86 50% 100,00% 60,00% 
87 50% 100,00% 60,00% 
88 50% 100,00% 60,00% 
89 50% 100,00% 60,00% 
90 50% 100,00% 60,00% 
91 50% 100,00% 60,00% 
92 50% 100,00% 60,00% 
93 50% 100,00% 60,00% 
94 50% 100,00% 60,00% 
95 50% 100,00% 60,00% 
96 50% 100,00% 60,00% 
97 50% 100,00% 60,00% 
98 50% 100,00% 60,00% 
99 50% 100,00% 60,00% 
100 50% 100,00% 60,00% 
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Criterios para a avaliación e selección de proxectos: 
 

Os criterios definidos no presente documento permitiranlle á Xunta Directiva avaliar 
e seleccionar os proxectos presentados dun xeito obxectivo, respectando así a libre 
concorrencia obrigada ao abeiro da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia. 

 

Criterios de baremación 

A continuación detállanse os distintos criterios de baremación sobre unha 
puntuación máxima global de 100 puntos. 

Criterios Puntos 

Tipoloxía do proxecto 30 

Transformación dixital 10 

Transformación ecolóxica 10 

Sostibilidade 15 

Igualdade de oportunidades 15 

Creación e mantemento do emprego 20 

TOTAL 100 

 

 

→ Criterio 1: tipoloxía de proxecto 

O criterio de tipoloxía de proxecto valora este segundo a clasificación do promotor e 
a catalogación como innovador. 

A Orde do 10 de maio de 2022, pola que se aproban as bases reguladoras e a 
convocatoria do ano 2022 para a selección de estratexias de desenvolvemento local 
participativo, establece na súa exposición de motivos que as estratexias terán un 
enfoque importante no sector pesqueiro, o que se traduce nun orzamento 
significativo do plan financeiro da estratexia destinado ao desenvolvemento deste 
sector (debe destinarse polo menos o 50 % do orzamento da EDLP), sen prexuízo de 
que tamén se dirixan á diversificación das comunidades locais. Nesta liña,  a EDLP 
valórase tendo en conta como un dos principais criterios o grao de apoio ao sector 
pesqueiro, reflectido no plan financeiro (artigo 15. 2 c) punto 6º).  
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Criterios Puntos 

Pertenza ao sector da pesca ou sexa familiar directo de primeiro 
grado de consanguinidade. 

10 

Tipo de entidade promotora 15 

Innovación 5 

TOTAL 30 

 

• Subcriterio: pertenza ao sector da pesca 

Puntuación Pertenza ao sector da pesca (*) 

0 Non pertence 

10 Si pertence 

10 Puntuación máxima 

 

(*) Establécese que un proxecto pertence ao sector da pesca cando cumpre un dos  seguintes criterios: 

Prové produtos e/ou servizos para exercer a captura/ produción, procesado, transformación e/ou 
comercialización dos produtos pesqueiros. 

Proporciona apoio técnico para a xestión dos recursos e/ou do medio mariño 

Capacita operadores en activo ou futuros operadores do sector pesqueiro, pescadores e redeiras 
mediante a formación, sempre e cando o contido abranga calquera das actividades descritas no punto 
1. 

Promove o consumo dos produtos do mar locais das zonas pesqueiras, sempre que o beneficiario sexa 
unha entidade do sector pesqueiro ou unha entidade pública coa participación ou en colaboración cunha 
entidade do sector pesqueiro 

É promovido por un operador do sector, agás os proxectos orientados á diversificación cara a actividades 
económicas fóra do sector pesqueiro. A pesca-turismo considérase como parte da actividade pesqueira e 
o turismo mariñeiro no marisqueo como parte da actividade marisqueira. 

Beneficia de xeito directo o conxunto do sector pesqueiro e da acuicultura da zona pesqueira (posta en 
valor do patrimonio cultural e ambiental pesqueiro etc.) 

A verificación de cada punto da definición anterior levarase a cabo con distinto a alcance tendo en conta 
os seguintes criterios: 

Para a definición do punto 1, verificarase: 

Actividade detallada na memoria dos proxectos 

Inclusión no cuestionario da memoria dos proxectos da descrición concreta dos produtos ou servizos, 
seleccionado algunha das seguintes opcións: a) captura/ produción b) transformación c) comercialización  

Para a definición do punto 2, verificarase: 

Análise da memoria dos proxectos 

Inclusión na memoria da seguinte cuestión: Sección X. Descrición do proxecto ou programa de actividades 
que se vai desenvolver. Actividades do proxecto. 
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Inclusión na memoria da seguinte cuestión: indique se o proxecto proporciona apoio técnico para a 
xestión dos recursos e do medio mariño. Se a resposta é si, especifique que tipo de apoio: a) tecnolóxico b) 
procesos c) organización 

Para a definición do punto 3, verificarase: 

A memoria do programa provisional de formación 

O beneficiario facilitará o programa ao longo do proceso de verificación  

Para a definición do punto 4, verificarase: 

Memoria dos proxectos 

Para os proxectos promovidos por entidades públicas, detallarase a descrición das actividades de 
colaboración co sector pesqueiro 

Para a definición do punto 5, verificarase: 

O perfil da persoa promotora 

Para a definición do punto 6, verificarase: 

Persoas beneficiarias dos proxectos 

 

• Subcriterio: tipo de entidade promotora 

Puntuación Tipo de entidade promotora 

0 Unha única entidade beneficiaria do proxecto 

5 

Colaboración con outras entidades para o desenvolvemento do 
proxecto.  
*Debe acreditarse evidencia das actuacións realizas no marco da 
colaboración realizada 

10 

Colaboración con universidades ou centros tecnolóxicos para o 
desenvolvemento do proxecto.  
*Debe acreditarse evidencia das actuacións realizas no marco da 
colaboración realizada  

15 Dúas ou máis entidades son beneficiarias do proxecto 

15 Puntuación máxima 
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• Subcriterio: innovación 

Valorarase que non exista ningún proxecto de semellantes características a nivel local 
ou no territorio de actuación, ou ben que existindo se adopte un enfoque totalmente 
innovador. Valorarase a colaboración no proxecto de entidades de I+D+I como 
universidades e o ecosistema e empresas de I+D+i. 

Puntuación Innovación 

0 O proxecto non é innovador a nivel local 

5 

O proxecto é innovador a nivel local (*) dende o punto de vista do 
mercado/s ao que se dirixe, a creación de novos produtos ou 
servizos, a posta en marcha de novos métodos de traballo, 
incluído a innovación socia, e intervencións que necesita a 
comunidade local para lograr os cambios que quere acadar 

5 Puntuación máxima 

 

(*) Definición da innovación local axustándose  o establecido na Orde do 10 de maio  de 2022, artigo 5. 
Pto4. d).  “Entendese  por innovación no contexto local a introdución  de novas ideas na zona (novos 
mercados, produtos, servizos,  métodos de traballo, incluída a innovación social)”. 

→ Criterio 2: Transformación dixital 

O criterio de transformación dixital pretende valorar os proxectos que incidan ou 
afecten positivamente na xeneralización e uso intensivo das novas tecnoloxías e a 
inclusión na sociedade da información. Por outra banda, non soamente se vai valorar 
o uso de novas tecnoloxías, senón tamén a singularidade do proxecto e a contribución 
á eficiencia enerxética, redución da pegada de carbono etc. 

Puntuación Transformación dixital 

2* O proxecto incorpora o uso das TIC na cadea de valor da pesca ou na posta 
en valor dos produtos do mar do territorio GALP Ría de Vigo-A Guarda 

2* 
O proxecto incorpora  o uso das TIC para incrementar a rastrexabilidade 
(identificación da orixe de produtos e provedores locais deste ou doutros 
sectores) dos recursos do territorio GALP Ría de Vigo-A Guarda 

2* O proxecto incorpora o uso das TIC para mellorar a súa eficiencia enerxética 

2* O proxecto incorpora o uso das TIC para reducir o consumo de materias 
primas e materiais 

2* O proxecto incorpora o uso das TIC para reducir a pegada de carbono 

2* 
O proxecto incorpora o uso das TIC en servizos de natureza social ou 
intervencións que necesita a comunidade local para lograr os cambios que 
quere acadar 

2* 
O proxecto incorpora o uso das TIC para a mellora da súa competitividade en 
aspectos non recollidos nos criterios anteriores. (*) Será necesario xustificar 
axeitadamente 

2* O proxecto realiza accións de sensibilización e/ou formación sobre o uso das 
TIC 

10 Puntuación máxima 

 

(*) Outorgaranse 2 puntos por cada recurso ou ferramenta tecnolóxica empregada, recollida nos criterios 

de valoración deste apartado 
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→ Criterio 3: transformación ecolóxica 

O presente criterio pretende valorar os proxectos e actuacións que contribúan á 
redución da emisión de gases de efecto invernadoiro e o desenvolvemento de 
medidas de adaptación ao cambio climático. 

Criterios Puntos 

Adaptación ao cambio climático 5 

Transición enerxética 5 

TOTAL 10 
 
 

• Subcriterio: Adaptación ao cambio climático 

Neste criterio valorarase que os proxectos ou accións inclúan medidas para reducir os 
riscos, limitar os impactos ou reducir as vulnerabilidades fronte ao cambio do clima 
dos sistemas humanos e naturais. Perséguese facilitar a transición dos sectores do 
territorio aos efectos do cambio climático. 

(*) Outorgaranse 1 punto por cada medida que se vai implantar, recollida nalgún dos criterios de valoración 

deste apartado, que contribúa á mitigación e adaptación ao cambio climático do territorio. 

 

Puntuación Adaptación ao cambio climático 

1* 

O proxecto incorpora medidas para mitigar a vulnerabilidade do 
territorio fronte ao cambio climático en aspectos non vinculados á 
eficiencia enerxética e a economía circular.  
Exemplos: fomento da mobilidade sostible, a promoción da 
sostibilidade alimentaria, o consumo responsable, a redución de 
emisións de CO2 á atmosfera, a construción de edificacións e 
infraestruturas máis sostibles... 

1* 

O proxecto incorpora mediadas para mitigar e minimizar os 
imprevistos derivados do cambio climático non vinculados á 
eficiencia enerxética. 
Exemplos: construír edificacións e infraestruturas máis seguras, 
desenvolver solucións innovadoras para a prevención e xestión de 
catástrofes naturais, recuperar e restaurar ecosistemas danados, 
diversificar, desenvolver protocolos de actuación para situacións 
de emerxencia climática,  diversificar os cultivos do marisqueo e a 
pesca doutras especies para que se adapten mellor a climas máis 
cambiantes... 

1* 
O proxecto promove un impacto medioambiental neutro ou 
positivo (benefician o medio)  

1* 
O proxecto colabora con outras entidades co obxecto  de mellorar 
a súa adaptación ao cambio climático en aspectos non vinculados 
á eficiencia enerxética 

1* 
O proxecto realizada accións de sensibilización e/ou formación 
sobre a importancia de adaptación de medidas que axuden a 
adaptarse e/ou mitigar os efectos do cambio climático 

3 A entidade conta cun certificado de redución de emisións 

5 Puntuación máxima 
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• Subcriterio: Transición enerxética 

Valorarase que os proxectos inclúan a utilización de enerxías renovables ou un 
conxunto de actuacións ou cambios nos modelos de produción, distribución e 
consumo da enerxía para evitar as emisións de gases de efecto invernadoiro. 

 

Puntuación Transición enerxética 

1* O proxecto utiliza fontes de enerxías renovables 

1* O proxecto contribúe a reducir as emisións de carbono 

1* O proxecto é eficiente dende o punto de vista enerxético 

1* O proxecto é autosuficiente dende o punto de vista enerxético 

1* 
O proxecto contribúe a sensibilizar e/ou formar sobre a 
importancia dunha cultura de aforro enerxético 

3 A entidade conta cun certificado de eficiencia enerxética 

5 Puntuación máxima 

 

(*) Outorgaranse 1 punto por cada medida a implantar, recollida nos criterios de valoración deste apartado, 

que contribúa á transformación enerxética do territorio.  
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→ Criterio 4: Sostibilidade 

O criterio de sostibilidade valora que os proxectos que impliquen a mellora da 
competitividade do territorio,  cunha estrutura económica máis variada da produción, 
a posta en valor do patrimonio e sentar as bases para un crecemento sostido, en base 
a conservación do medio mariño e o desenvolvemento da economía circular. 

Criterios Puntos 

Conservación dos recursos e do medio 5 

Economía circular 5 

Carácter dinamizador do territorio 5 

TOTAL 15 
 

• Subcriterio: Conservación dos recursos e do medio 

O criterio de conservación dos recursos e do medio valora que os proxectos inclúan 
medias medioambientais ou dalgunha maneira, directa ou indirectamente, mediante 
a utilización de recursos sostibles, así como as actuacións de concienciación sobre a 
necesidade da súa conservación. Valorarase que os proxectos inclúan distintas 
medidas para minimizar ou impedir o dano que as actividades de índole pesqueira, 
acuícola, industrial, agrícola, urbana, comercial ou doutro tipo poidan ocasionarlles 
aos ecosistemas naturais.  

Puntuación Conservación dos recursos e do medio 

1 

A actividade produtiva do proxecto depende parcialmente dunha 
explotación sostible de recursos endóxenos dos concellos 
pertencentes o GALP Ría de Vigo-A Guarda (transformación ou 
comercialización de producións autóctonas ou combinación co 
produtos doutros territorios). 

2 

A actividade produtiva do proxecto depende directamente dunha 
explotación sostible dos recursos endóxenos (materias primas, man 
de obra, provedores locais) do territorio do GALP Ría de Vigo-A 
Guarda (aproveitamento do mar, da paisaxe, transformación ou 
comercialización de producións autóctonas) 

1* 

O proxecto incorpora medidas para conservar o medio e os recursos 
do territorio do GALP Ría de Vigo-A Guarda. En xeral, consistirán en 
apoiar a protección da biodiversidade do territorio, avanzar na 
gobernanza efectiva e na xestión dos recursos, apoiar as medidas de 
conservación incluídas nos plans de xestión marisqueira e das algas 
e contribuír ao deseño de solucións baseadas na natureza. 

1* 
O proxecto incorpora accións de concienciación social e/ou 
formación para a conservación do medio e os recursos do territorio. 

2 A entidade conta cun certificado de xestión ambiental. 

5 Puntuación máxima 

 

(*) Outorgarase 1 punto por cada medida que se implante, recollida dalgún dos criterios de valoración deste 

apartado, que contribúa a conservar  e sensibilizar sobre o medio natural e os recursos do territorio. 
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• Subcriterio: Economía circular 

O criterio de economía circular  valora que os proxectos inclúan modelos de 
produción que impliquen compartir, alugar, reutilizar, reparar, renovar e reciclar 
materiais e produtos existentes todas as veces que sexa posible para crear un valor 
engadido.  

(*) Outorgarase 1 punto por cada medida que se implante, recollida dalgún dos criterios de valoración deste 

apartado, que contribúa á promoción da economía circular no territorio 

 

 

• Subcriterio: Carácter dinamizador do territorio 

(*) Outorgarase 1 punto por cada medida que se implante, recollida dalgún dos criterios de valoración deste 

apartado, que contribúa ao carácter dinamizador do territorio. 

 

Puntuación Economía circular 

1* 
O proxecto contribúe á redución e reutilización dos residuos xerados 
no territorio do GALP Ría de Vigo-A Guarda. 

1* 
O proxecto crea novos produtos a partir de reutilizar, reparar ou 
reciclar materiais producidos no territorio do GALP Ría de Vigo-A 
Guarda. 

1* 
O proxecto aproveita os subprodutos e residuos da pesca e da 
acuicultura para darlles unha nova vida. 

1* 
O proxecto contribúe a reducir a contaminación mariña a través de 
iniciativas baseadas na economía circular. 

1* 
O proxecto depende total ou parcialmente de materias primas e/ou 
produtos provenientes da economía circular. 

1* 
O proxecto realiza accións de sensibilización e/ou formación sobre a 
importancia da cultura de conservación do medio e dos recursos a 
través do consumo responsable. 

5 Puntuación máxima 

Puntuación Carácter dinamizador do territorio 

1* 
O proxecto contribúe a recuperar e/ou pór en valor o patrimonio 
histórico, cultural e medioambiental do territorio GALP Ría de Vigo-A 
Guarda. 

1* 
O proxecto contribúe a pór en valor os produtos locais de baixo valor 
engadido, especies infravaloradas comercialmente... 

1* O proxecto xera valor engadido a través de produtos do mar. 

1* 
O proxecto contribúe á desestacionalización da actividade económica 
do territorio GALP Ría de Vigo-A Guarda. 

1* 
O proxecto contribúe á posta en marcha de novas canles de 
comercialización dos produtos do territorio GALP Ría de Vigo-A 
Guarda. 

1* 
O proxecto realiza accións de sensibilización e/ou formación que 
contribúan á mellora da competitividade empresarial e/ou a posta en 
valor dos recursos do territorio. 

5 Puntuación máxima 
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→ Criterio 5: igualdade de oportunidades 

O criterio de igualdade de oportunidades  valora que os proxectos inclúan, ademais 
do  aspecto transversal da igualdade de xénero, medidas específicas de participación 
da muller nos órganos de xestión e medidas de accesibilidade universal. O subcriterio 
de perspectiva de xénero é excluínte. 

Criterios Puntos 

Perfís dos órganos de xestión e accesibilidade universal 5 

Perspectiva de xénero 10 

TOTAL 15 
 

• Subcriterio: Perfís dos órganos de xestión e accesibilidade universal 
 

Puntuación Perfís dos órganos de xestión e accesibilidade universal 

0 Non inclusión de colectivos desfavorecidos (1) nos órganos de 
xestión ou goberno da empresa/entidade 

3 
Inclusión de mulleres, persoas mozas menores de 30 anos, 
persoas con discapacidade (2) nos órganos de xestión ou de 
goberno da empresa/entidade 

2 

Proxectos que dentro das súas actuacións, ben sexan 
arquitectónicas, urbanísticas, de TIC, electrónicas ou de 
comunicación, sexan compresibles, utilizables e practicables 
por todas as persoas en condicións de comodidade, de forma 
autónoma e segura. 

5 Puntuación máxima 

 

(1) A Lei  10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, no artigo  3. Criterios para a 

valoración da situación de exclusión social ou de risco de exclusión social, establece que para a 

valoración técnica da situación ou risco de exclusión social, e de conformidade co establecido nesta lei 

e na normativa de desenvolvemento, verificarase a ausencia ou déficit grave de recursos económicos 

e a situación de desemprego, así como a concorrencia dalgún dos factores de exclusión seguintes, 

cando esa condición supoña especiais dificultades de integración social ou laboral. 

a) Estar nunha situación de cargas familiares non compartidas. 

b) Estar en proceso de rehabilitación social, como resultado dun programa de deshabituación de 
substancias aditivas ou de calquera outra adicción que produza efectos persoais e sociais de natureza 
semellante. 

c) Ter a condición de muller vítima de violencia de xénero. 

d) Ser unha persoa vítima de violencia doméstica. 

e) Ter unha discapacidade valorada superior ao 33 %. 

f) Ser inmigrante ou emigrante retornado. 

g) Proceder de institucións de protección ou reeducación de menores. 
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h) Proceder de cumprimento de pena nunha institución penal. 

i) Ser unha persoa sen fogar ou habitar nunha infravivenda. 

j) Pertencer a unha minoría étnica. 

k) Estar en proceso de abandono do exercicio da prostitución ou ser vítima de explotación sexual-

laboral en redes de prostitución ou de trata de persoas. 

l) Ter a condición de persoa transexual ou estar en proceso de reasignación sexual. 

m) Calquera outro factor non previsto expresamente neste artigo sempre que, ponderado polos 
servizos sociais comunitarios no contexto persoal, familiar e social da persoa, condicione negativa e 
gravemente a súa inclusión social e laboral. Esta ponderación poderá ser tamén obxecto de avaliación 

por parte dos técnicos da Comunidade Autónoma. 

(2) O Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei 

xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, establece, no artigo 4, que 

as persoas con discapacidade son as que presentan deficiencias físicas, mentais, intelectuais ou 

sensoriais, previsiblemente permanentes que, ao interactuar con diversas barreiras, poidan impedir a 

súa participación plena e efectiva na sociedade, en igualdade de condicións cos demais. Ademais do 

establecido no punto anterior, e para todos os efectos, terán a consideración de persoas con 

discapacidade aquelas ás que se lles recoñecese un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %. 

 

• Subcriterio: Perspectiva de xénero (criterio excluínte: mínimo 5 puntos) 
 

Puntuación Perspectiva de xénero 

1 
Téñense en conta as diferenzas de partida entre mulleres e homes á 
hora de elaborar o proxecto (diagnóstico). 

1 
Foméntase a presenza de mulleres en actividades consideradas 
tradicionalmente como masculinas. 

1 
Se existen diferenzas de partida entre homes e mulleres, 
establécense accións positivas. 

1 
Foméntase a presenza de homes en actividades tradicionalmente 
consideradas femininas. 

1 No proxecto desagréganse os datos tendo en conta a variable sexo. 

1 
Os proxectos que impliquen a contratación e/ou mantemento do 
emprego de persoas traballadoras establecen unha porcentaxe de 
contratación e/ou mantemento de mulleres (non inferior ao 40 %).  

1 
Na elaboración dos proxectos e memorias utilízanse termos 
xenéricos e fórmulas que faciliten a lectura e eviten a utilización de 
palabras con connotacións de xénero: linguaxe non sexista. 

1 
Na avaliación proposta no proxecto intégranse indicadores de 
xénero. 

1 

Todos os materias, imaxes e documentación evitarán por completo 
calquera imaxe discriminatoria da muller e deberán fomentar valores 
de igualdade, pluralidade de roles e corresponsabillidade entre 
mulleres e homes 

1 

A entidade promotora estableceu medidas que favorezan a 
conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas usuarias ou 
beneficiarias e/ou das persoas contratadas para prestar a actividade 
obxecto da subvención. 

10 Puntuación máxima 
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→ Criterio 6: Creación e mantemento do emprego 

Este criterio valora a creación de postos de traballo se a creación se produce a través 
de contratación por conta propia, contratacións por conta allea estables ou se xustifica 
o mantemento de emprego. Ademais, perséguese a ocupación no sector pesqueiro, 
marisqueiro e acuícola. Valorarase a contratación de distintos colectivos, fomentarase 
a  incorporación da mocidade ao mercado laboral e as persoas menores de 30 anos,  
as maiores de 45 anos ou as paradas de longa duración, entre outras. Tamén se 
considera a xeración de emprego por unidade de investimento e valorarase con maior 
puntuación os proxectos con maior coeficiente de emprego por cada 50 000  euros 
de investimento subvencionable. 

Puntuación Creación e mantemento do emprego 

3 (*) 
(*) Outorgaranse 3 puntos por cada posto de traballo creado 
e/ou mantido en xeral, por conta propia ou por conta allea de 
carácter indefinido (1 UTA) do proxecto obxecto da axuda. 

5 (**) 

(**) A contía por posto de traballo creado e/ou mantido, 
definida no apartado anterior, poderá incrementarse en dous 
puntos adicionais (total 5 puntos por emprego 
creado/mantido) cando pertenza a algún dos seguintes 
colectivos: 
- Persoas que acrediten ter traballado no sector da pesca 
- Muller 
- Persoas menores de 30 anos 
- Persoas maiores de 45 anos 
- Persoas desempregadas de longa duración (>12 meses) 
- Persoas con discapacidade (>33%) 
- Persoas desempregadas que se atopen en risco de exclusión 
social (acreditadas polo servizos sociais municipais) 

2 1 UTA por 50 000 € de axuda solicitada 

4 2 UTA por 50 000 € de axuda solicitada 

5 3 UTA ou máis por 50 000 € de axuda solicitada 

20 Puntuación máxima 

 

(*) O cálculo da puntuación dos proxectos a tempo parcial ou fixos descontinuos realizarase en proporción 

ao número de UTA creadas/mantidas.  

No caso de mantemento do emprego deberá xustificarse segundo o recolleito na guía FAMENET Support 

Unit. CT5.1 Final. Abril 2022.Working paper. EMFAF MEF. 2021-2027 o mantemento do emprego inclúe só 

os postos de traballo que se perderon sen a posta en marcha do proxecto para a que se solicita a axuda. 

O número de empregos basearase no número de empregos medios do último ano, calculados por UTA. O 

cálculo sería o seguinte: 

• Traballo a tempo completo – 1 UTA 

• Traballo a tempo parcial (media xornada) – 0.5 UTA 

• Traballo estacional ou irregular – 0.3 UTA.  
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No caso dos pescadores /as individuais, o valor baséase na súa propia avaliación se non se dispón de 

rexistros da empresa, os/as pescadores/as deben estimar se o emprego mantido é a tempo completo ou a 

tempo parcial. No caso do resto de empresas, os postos de traballo mantidos deben basearse nos rexistros 

da empresa. Contabilizarase como número de emprego medio rexistrado so aqueles empregos que sexan 

permanentes ou no caso dos empregos estacionais que sexan recorrentes. 

 

→ Criterio de desempate 

Para os casos en que a aplicación do baremo de lugar supón un empate entre 
proxectos, proponse a seguinte orde de preferencia e as seguintes regras de 
actuación:  

• 1º En primeiro lugar, os proxectos de pesca costeira artesanal.  
• 2º En segundo lugar, os proxectos de interese colectivo.  
• 3º En terceiro lugar, os proxectos de beneficiario colectivo.  
• 4º En cuarto lugar, os proxectos de organizacións pesqueiras con proxectos non 

vinculados á pesca artesanal 
• 5º Por último, o resto de proxectos.  

En caso de seguir existindo empate priorizaranse os proxectos que máis contribúan á 
consecución dos obxectivos da estratexia e, de manterse o empate, os que máis 
contribúan aos indicadores de resultados da EDLP pola seguinte orde: creación de 
emprego de mulleres vítimas violencia de xénero, creación de emprego, negocios 
creados (alta CNAE), emprego mantido, n.º de proxectos promovidos por mulleres ou 
xente nova (menores de 35 anos), n.º de proxectos de diversificación das actividades 
económicas na zona, n.º de mulleres que participaron en actividades de formación e 
resto de indicadores da ELDP. 

CRITERIOS SE SELECCIÓN PARA OS PROXECTOS DE COOPERACIÓN 

CRITERIOS 
VALOR 
MÍNIMO VALOR MÁXIMO 

1.CALIDADE DA PROPOSTA 0  20 PUNTOS 

1.1 Abordan necesidades identificadas nas estratexias 0 5 puntos 

1.2 Grado de cobertura dos obxectivos estratéxicos 

OE 1 0 1 punto 

OE 2 0 1 punto 

OE 3 0 1 punto 

OE 4 0 1 punto 

OE 5 0 1 punto 

1.3 Coherencia entre orzamento e as actividades 0 5 puntos 
1.4 Capacidade de execución: traxectoria da entidade, experiencia e 
capacidade da entidade para realizar o proxecto 0 5 puntos 

2. NUMERO DE ENTIDADES PARTICIPANTES 0  30 PUNTOS 

2.1 Número de GALP participantes de Galicia 

8 0 30 puntos 

7 0 20 puntos 

6 0 15 puntos 

5 0 10 puntos 

4 0 5 puntos 

3 0 2 puntos 

2 0 1 punto 
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2.2. Número de GALP doutras Comunidades 
Autónomas ou países membros da UE, así como 
asociacións público-privadas que implementen unha 
EDLP (galegas, nacionais ou europeas) 

3 ou máis 0 15 puntos  

2 a 3  0 7 puntos 

1 0 2 puntos 

2.3 Colaboración con outras entidades de interese 
3 ou máis 0 10 puntos 

2 a 3 0 5 puntos 

1 0 1 punto 

3 IMPACTO DO PROXECTO EN DETERMINADOS COLECTIVOS 
ESTRATÉXICOS  0 20 PUNTOS 

3.1 Proxecto que contribúa á promoción ou 
desenvolvemento dos  colectivos de mulleres, 
mocidade, inclusión social e diversidade funcional  

Mulleres 0 5 
Mocidade (ata 

40 anos)  0 5 

Inclusión social 0 5 
Diversidade 

funcional 0 5 

4. CONTRIBUCIÓN DO PROXECTO AO MARCO ESTRATÉXICO  0 30 PUNTOS 

4.1. Transformación dixital 0 6 puntos 

4.2 Transformación ecolóxica: transición enerxética 0 6 puntos 

4.3 Transformación ecolóxica: adaptación ao cambio climático 0 6 puntos 

4.4. Sostibilidade: economía circular 0 6 puntos 

4.5 Sostibilidade: diversificación cara sectores da economía azul 0 6 puntos 

 

Puntuación mínima: 30 puntos.  

Desempate: segundo os criterios de selección pola orde establecida 

 

7.2.4 Procedemento de selección  
 
Ausencia de conflito de interese na toma de decisións 
 

O GALP, de ampla base democrática, rexerase polo sistema de autogoberno e polo 
principio de representación, a través dos órganos de consulta e de goberno seguintes: 

O GALP Ría de Vigo-A Guarda  réxese polo principio de portas abertas, polo que se 
garante que, ao longo de todo o período de execución da estratexia, todas as 
entidades con implantación local que, reunindo todos os requisitos exixidos para 
adquirir a condición de asociados, soliciten a súa incorporación. 

Na toma de decisións, as persoas representantes das entidades directamente 
interesadas no asunto non poderán estar presentes no debate e deberán absterse nas 
votacións. Por outra parte, garántese que se evitará calquera conflito de intereses, de 
maneira que nas tomas de decisións dos órganos do GALP se deberán asinar as 
correspondentes declaracións de ausencia de interese (DACI), que quedarán 
perfectamente documentadas e formarán parte do expediente. 

Por outra banda, terase especial coidado no cumprimento da obriga establecida no 
artigo 27 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia relativa á prohibición de concertarse 



  
  

  80 

polo beneficiario a execución total ou parcial con persoas ou entidades vinculadas co 
beneficiario. Para estes efectos, este extremo tamén se recollerá na DACI. 

1. Mesas sectoriais, órganos de consulta que serán a base de participación e 
difusión da información para as entidades que operen no territorio 

2. Asemblea Xeral, órgano supremo de goberno 
3. Xunta Directiva, órgano de goberno 

 

Nas reunións da Xunta Directiva 

A Xunta Directiva reunirase, con carácter ordinario, seis veces ao ano e, extraordinario, 
cando, pola urxencia dos asuntos a tratar, o dispoña a Presidencia ou ben o solicite 
razoadamente algún ou algúns dos seus membros, sendo obrigada a asistencia 
destes, agás por causa xustificada. 

As reunións da Xunta Directiva serán convocadas por escrito, con indicación da orde 
do día, as ordinarias cunha antelación de 78 horas, e as extraordinarias cunha 
antelación de 24 horas polo procedemento máis axeitado. 

Poderán asistir as sesións da Xunta Directiva, con voz pero sen voto, persoas ou 
entidades alleas á Xunta Directiva cuxo asesoramento sexa de interese para a 
adopción de acordos. 

Na toma de decisións, os representantes das entidades directamente interesadas no 
asunto non poderán estar presentes no debate e deberán absterse nas votacións. Por 
outra parte, garántese que se evitará calquera conflito de intereses, de maneira que 
nas tomas de decisións dos órganos do GALP se deberán asinar as correspondentes 
declaracións de ausencia de interese (DACI), que quedarán perfectamente 
documentadas e formarán parte do expediente. 

Por outra banda, terase especial coidado no cumprimento da obriga establecida no 
artigo 27 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia relativa á prohibición de concertarse 
polo beneficiario a execución total ou parcial con persoas ou entidades vinculadas co 
beneficiario. Para estes efectos, este extremo tamén se recollerá na DACI. 

Procedemento na selección de proxectos de cooperación 

1) Xunta Directiva: órgano de goberno que decide que se realice un proxecto de 
cooperación.  

2) Xerente: elabora o proxecto, busca socios, completa a documentación necesaria 
establecida na orde de bases. 

3) Xunta directiva do grupo coordinador1: acorda a presentación do proxecto de 
cooperación ante a Consellería do Mar. 
Xunta directiva do grupo socio: acorda a presentación do proxecto e designa ao 
grupo coordinador.  

4) Consellería do Mar :a Consellería do Mar realizará un control administrativo da 
solicitude.  
O órgano encargado da ordenación e instrución do procedemento será un servizo 
do OIG, que realizará de oficio, cantas actuacións coide necesarias para a 

 
1 O GALP coordinador é o interlocutor coa consellería para proporcionar toda a información requirida, e 
é designado por acordo dos grupos participantes do proxecto.   
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determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales 
deba formularse a proposta de resolución. 
 
Se a solicitude non reúne todos os requisitos das bases reguladoras efectuará 
requirimento de emenda, coa indicación de que, se non o fixer, se terá por 
desistido na súa petición, logo da correspondente resolución. 
 
O órgano instrutor  emitirá informe sobre o cumprimento dos requisitos da 
convocatoria, incluída a elixibilidade, que trasladará ao Comité de selección a 
través do GALP coordinador.  
 

5) Comité de selección:  
a) Formado polos representantes designados polos 8 GALP (1 persoa/grupo) 

que non participaron na decisión de elaborar un proxecto, na elaboración 
do mesmo nin na decisión do grupo de presentar a axuda. Designarase 
unha persoa titular e una suplente. A súa composición sería: 
 

i) Técnicos/as dos grupos (non participaron na elaboración do proxecto) no 
caso de que formen parte do equipo técnico. 

ii) Membros cualificados da asemblea que non sexan membros da Xunta 
Directiva (non participaron na toma de decisión do acordo de realización e 
presentación do proxecto).  

iii) Designaranse suplentes entre os membros da Asemblea que non formen 
parte da Xunta Directiva.  

iv) Pódense designar asesores: persoal experto con voz e sen voto.   
 

b) Designación dun presidente/a e secretario/a entre os membros do comité.   
 

c) O Comité avalía e aplica os criterios de selección establecidos. Os criterios 
son únicos e estarán recollidos nas estratexias dos grupos.   

 
d) O Presidente/a do Comité fórmula proposta de resolución ao órgano 

concedente que indicará de forma individualizada os beneficiarios, os 
proxectos seleccionados, as accións para as que se propón subvención, así 
como o importe para cada unha delas.   

 
e) Os expedientes que non cumpran coas esixencias das bases ou a  

normativa de aplicación, de acordo co informe do servizo instrutor da 
Consellería do Mar, quedarán a disposición do Comité que formulará 
proposta de resolución desestimatoria ou de inadmisión, segundo o caso.   

 
6) Consellería do Mar: Aproba os proxectos de cooperación.  
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8. Plan financeiro 
 

A continuación estímase o orzamento total da estratexia por anualidades e da 
estratexia por obxectivos.  

Táboa 9. Plan financeiro da estratexia por anualidades 

TIPOLOXÍA DE GASTO (Datos en 
euros) 

2023 2024 2025 2026 Total  % 

 TOTAL APLICACIÓN EDLP  964.577,21 1.004.353,60 1.004.353,60 1.004.353,60 3.977.638,01 80,08% 

CUSTOS DE 
XESTIÓN, 
SEGUIMENTO 
e AVALIACIÓN 
da EDLP e a 
súa animación 
(máx. 20%) 

 
FUNCIONAMENTO  

168.884,75 € 190.407,96 € 190.407,96 € 294.722,77 € 844.423,44 17,00% 

 ANIMACIÓN  29.027,06 € 32.726,37 € 32.726,37 € 50.655,48 € 145.135,28 2,92% 

 TOTAL CUSTOS 
DE XESTIÓN  

197.911,81 € 223.134,33 € 223.134,33 € 345.378,25 € 989.558,72 19.92% 

 TOTAL   1.211.966,89 1.251.743,28 1.251.743,28 1.251.743,28 4.967.196,73 100% 

 

Táboa 10. Plan financeiro da estratexia por obxectivos 

PLAN FINANCEIRO (Datos en euros)     

OBXECTIVO  2023 2024 2025 2026 Total  % 

 TOTAL 
OBXECTIVO 

1  
298.322,86 298.322,85 298.322,85 298.322,85 1.193.291,41 30% 

 TOTAL 
OBXECTIVO 

2  
198.881,90 198.881,90 198.881,90 198.881,90 795.527,60 20% 

TOTAL 
OBXECTIVO 

3 
198.881,90 198.881,90 198.881,90 198.881,90 795.527,60 20% 

 TOTAL 
OBXECTIVO 

4  
198.881,90 198.881,90 198.881,90 198.881,90 795.527,60 20% 

 TOTAL 
OBXECTIVO 

5  
69.608,65 69.608,67 69.608,67 69.608,67 278.434,66 7% 

 TOTAL 
OBXECTIVO 

6  
0,00 39.776,38 39.776,38 39.776,38 119.329,14 3% 

 TOTAL   964.577,21 1.004.353,60 1.004.353,60 1.004.353,60 3.977.638,01 100,00% 

 

A porcentaxe de orzamento destinado o sector pesqueiro é de máis do 50 %. Este feito 
evidénciase nas porcentaxes do orzamento destinado aos obxectivos 
estratéxicos  OE1, OE2, OE 3 e O5 que supoñen o 77 % deste, con 
destino  principalmente a proxectos de apoio ao sector pesqueiro. Con todo, seguindo 
o artigo 20 da Orde do 10 de maio de 2022,  co obxecto de impulsar unha maior 
flexibilidade na xestión financeira da EDLP,  o GALP poderá transferir un 15 % da 
asignación financeira entre obxectivos estratéxicos, logo de comunicación á Dirección 
Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, e sen necesidade de autorización previa. A 
entidade achegará a EDLP coas modificación introducidas no plan financeiro.  
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Establécese que un proxecto pertence ao sector da pesca cando cumpre un dos  
seguintes criterios: 

1. Provee produtos e/ou servizos para exercer a captura/produción, procesado, 
transformación e/ou comercialización dos produtos pesqueiros. 

2. Proporciona apoio técnico para a xestión dos recursos e/ou do medio mariño. 
3. Capacita a operadores en activo ou futuros operadores do sector pesqueiro, 

pescadores e redeiras mediante a formación, sempre e cando o contido 
abranga calquera das actividades descritas no punto 1. 

4. Promove o consumo dos produtos do mar locais das zonas pesqueiras, sempre 
que o beneficiario sexa unha entidade do sector pesqueiro ou unha entidade 
pública coa participación ou en colaboración cunha entidade do sector 
pesqueiro. 

5. É promovido por un operador do sector, agás os proxectos orientados á 
diversificación cara a actividades económicas fóra do sector pesqueiro. A 
pesca-turismo considérase como parte da actividade pesqueira e o turismo 
mariñeiro no marisqueo como parte da actividade marisqueira 

6. Beneficia de xeito directo o conxunto do sector pesqueiro e da acuicultura da 
zona pesqueira (posta en valor do patrimonio cultural e ambiental pesqueiro 
etc.) 

 

A verificación de cada punto da definición anterior levarase a cabo con distinto 
alcance tendo en conta os seguintes criterios: 

1. Para a definición do punto 1, verificarase: 
a. Actividade detallada na memoria dos proxectos 
b. Inclusión no cuestionario da memoria dos proxectos da descrición 

concreta dos produtos ou servizos, seleccionando algunha das 
seguintes opcións: a) captura/ produción b) transformación c) 
comercialización  

2. Para a definición do punto 2, verificarase: 
a. Análise da memoria dos proxectos 
b. Inclusión na memoria da seguinte cuestión: Sección X. Descrición do 

proxecto ou programa de actividades que se vai desenvolver. 
Actividades do proxecto. 

c. Inclusión na memoria da seguinte cuestión: indique se o proxecto 
proporciona apoio técnico para a xestión dos recursos e do medio 
mariño. Se a resposta e si, especifique que tipo de apoio: a) tecnolóxico 
b) procesos c) organización 

3. Para a definición do punto 3, verificarase: 
a. A memoria do programa provisional de formación 
b. O beneficiario facilitará o programa ao longo do proceso de verificación  

4. Para a definición do punto 4, verificarase: 
a. Memoria dos proxectos 
b. Para os proxectos promovidos por entidades públicas detallarase a 

descrición das actividades de colaboración co sector pesqueiro 
5. Para a definición do punto 5, verificarase: 

a. O perfil da persoa promotora 
6. Para a definición do punto 6, verificarase: 

a. A persoa beneficiaria do proxecto 
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9.O grupo de desenvolvemento local do sector pesqueiro (GALP) 

9.1 A asociación  
 

O GALP Ría de Vigo-A Guarda é unha asociación sen fins de lucro, que se rexe polo 
disposto na Lei orgánica 1/2002 do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación 
na súa redacción dada pola Lei 62/2003, do 30 de decembro, na Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións e Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, 
en canto á súa condición de entidade colaboradora, e pola demais lexislación vixente 
en materia de asociacións que lle sexa aplicable, polos seus estatutos e polo seu 
regulamento de réxime interno, así como polos acordos validamente adoptados pola 
súa Asemblea Xeral e órganos directivos dentro da esfera da súa respectiva 
competencia. 

O GALP é unha entidade colaboradora da Consellería do Mar na dobre vertente de 
axente de desenvolvemento na aplicación da EDLP da zona pesqueira, e na xestión e 
control das axudas que se tramiten para o desenvolvemento da devandita estratexia. 

 Obxectivos  
 

O GALP ten como obxecto social colaborar na gobernanza da zona, participando 
activamente na construción da capacidade organizativa da zona pesqueira e servindo 
de núcleo de converxencia e representación das persoas particulares, entidades e 
axentes socioeconómicos con interese no desenvolvemento integral e equilibrado da 
zona para acadar os seguintes obxectivos:  

1. Contribuír á dinamización local, incluíndo a creación de emprego, a 
diversificación da economía local e a mellora do benestar social. 

2. Potenciar a gobernanza local e a animación e innovación social. 

3. Elaborar e aplicar estratexias de desenvolvemento local participativo (en 
diante EDLP) multisectoriais e integradas que respondan ás necesidades da 
zona pesqueira local. 

4. Seleccionar operacións no marco dunha EDLP para as medidas contempladas 
no Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (en diante FEMP) e no Fondo Europeo 
Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) no desenvolvemento sostible 
das zonas pesqueiras. 

5. Xerar capacidade nos axentes locais para desenvolver e levar á práctica as 
operacións para a implementación da EDLP, e tamén fomentar a súa 
capacidade para xestionar proxectos.  

6. Reforzar o papel da muller, promovendo medidas que favorezan a integración 
da igualdade de xénero e a non discriminación.  

7. Promover o desenvolvemento sostible poñendo en valor o patrimonio 
ambiental co fin de realizar unha utilización eficiente dos recursos naturais, así 
como promover a recuperación do patrimonio cultural e medioambiental 
mediante a súa explotación sostible.  

8. Apoiar actuacións dirixidas a potenciar e engadir valor ás actividades e 
produtos da pesca. 

9. Promover a cooperación interterritorial e transnacional con outras asociacións 
ou organizacións que leven a cabo estratexias de desenvolvemento local 
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10. Calquera outra que favoreza o desenvolvemento sostible do territorio 
conforme os obxectivos establecidos no artigo 44 do Regulamento CE 
1198/2006 do Fondo Europeo de Pesca e no Capítulo III do Título V do 
Regulamento (UE) n.º 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de 
maio de 2014, e no Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 24 de xuño de 2021, que establece entre outros as disposicións 
comúns relativas ao FEMPA e no Regulamento (UE) 2021/1139 do Parlamento 
Europeo e do Consello do 7 de Xullo de 2021. 

 
Actividades 
 

Con carácter transversal a todas as actuacións executadas polo GALP deberán: 
 

a) Fomentar, impulsar, programar e colaborar en todo tipo de iniciativas locais, 
comarcais, autonómicas, estatais e internacionais que contribúan a potenciar 
o desenvolvemento socioeconómico da zona; defender a dignidade, calidade 
e estabilidade de emprego no sector produtivo, ou no emprego creado como 
resultado da diversificación do sector, facilitando o emprego múltiple para 
pescadores por medio da creación de traballos adicionais fóra do sector 
pesqueiro; e influír e facer respectar a voz do sector nos factores que as 
fomenten. 

b) Fomentar, impulsar, programar e colaborar en actuacións dirixidas á procura 
de valor engadido para os produtos da pesca, do marisqueo e da acuicultura. 

c) Impulsar o exercicio profesional dirixido a fomentar a igualdade de 
oportunidades entre as mulleres e homes, ademais de desenvolver e aplicar 
tanto coñecemento relativo ás relacións de igualdade de oportunidades 
humano-sociais como aos servizos destinados a satisfacer as necesidades e 
aspiracións das mulleres tendo en conta a promoción da igualdade de 
oportunidades. 

d) Promover actividades de carácter informativo, de investigación, prevención e 
sensibilización, tendo como principais destinatarios o sector pesqueiro e, 
prioritariamente, as mulleres, a mocidade e colectivos desfavorecidos 
vinculados ao citado sector. 

e) Fomentar, impulsar, programar e colaborar en actuacións dirixidas á 
protección do medio natural nas zonas pesqueiras co fin de manter o seu valor 
ambiental, a explotación dos recursos dun xeito sostible, e o seu atractivo; 
rexenerar e desenvolver as vilas costeiras mariñeiras, así como participar nas 
actuacións de restablecemento do potencial produtivo do sector pesqueiro, 
marisqueiro e acuícola danado como consecuencia de posibles desastres 
naturais ou impactos ambientais derivados dos asentamentos e das 
actividades humanas. 

 
Para acadar os devanditos obxectivos, o GALP poderá desenvolver as actividades seguintes:  
 

a) Pór en marcha accións de sensibilización do tecido socioeconómico das zonas 
pesqueiras. 

b) Deseñar, planificar, coordinar e realizar actividades socioculturais, tales como 
seminarios, conferencias, xornadas, investigacións e estudos relativos á 
problemática do desenvolvemento integral da zona, así como editar, no seu 
caso, todo tipo de material de carácter especializado, didáctico ou divulgativo.  

c) Promover actividades formativas de todos os colectivos vinculados ao 
desenvolvemento zona, en particular, tendo como principais destinatarios o 
sector pesqueiro, as mulleres, a mocidade e os colectivos desfavorecidos.  

d) Traballar en rede co resto dos grupos de acción local. 
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e) Promover o intercambio de experiencias e metodoloxías de traballo, así como 
a procura de liñas de actuación conxunta con entidades análogas. 

f) Realizar as actividades de colaboración na xestión de axudas como entidades 
colaboradoras.  

g) Realizar cantas actividades poidan resultar conexas, antecedentes ou 
consecuentes das anteriores. 

 

9.2 Relación de entidades socias 
 

A Xunta Directiva está formada por quince membros. Neste órgano de dirección están 
representados todos os sectores, nos que ningún ten a maioría dos dereitos de voto. 
A representación do sector pesqueiro é maioritaria, o que supón o 46,7 % dos dereitos 
de voto, seguido do sector público co 26,7 % e dos sectores económico e social co 
13,3 % cada un deles.  

As entidades socias aceden a 49 membros, a data do último informe, o que evidencia 
a significatividade e representación dos distintos sectores do territorio, con presenza 
dende as confrarías do territorio, os concellos, as asociacións do sector (redeiras e 
naseiros), asociacións de carácter social e cultural, asociacións de veciños e 
asociacións empresariais. Están, polo tanto, presentes os principais actores públicos, 
económicos, sociais e do sector pesqueiro. A capacidade de dinamización dos axentes 
do territorio evidenciouse nas sesións das mesas do  proceso participativo que, a pesar 
das datas nas que se tivo que realizar, tivo unha alta afluencia, así como a participación 
na consulta pública realizada a través dunha enquisa dixital.  

Conclúese que a estrutura social é representativa da zona pesqueira e é relevante 
dado o enfoque da estratexia, xa que os órganos sociais están formados polos 
principais axentes dos sectores que conforman o territorio do GALP Ría de Vigo-A 
Guarda.  Así mesmo,  os sectores están equilibrados na conformación do órgano de 
dirección.  
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Táboa 11. Relación de entidades socias do GALP 
 

Nº  
DENOMINACIÓN DA 
ENTIDADE 

NIF DOMICILIO SOCIAL SECTOR TIPOLOXÍA  
Data 
adhesión 
GALP 

DATA 
CONSTITUACIÓN 

SOCIOS 

1 Concello da Guarda P3602300J Plaza do Reló, 1 Público Entidade Local 09/10/2008     

2 Concello de Oia P3603600B Vista Alegre, 1 Público Entidade Local 09/10/2008     

3 Concello do Rosal P3604800G Plaza Calvario, 1 Público Entidade Local 09/10/2008     

4 Concello de Baiona P3600300B 
Rúa Lorenzo da 
Carrera, 17 Público Entidade Local 09/10/2008     

5 Concello de Nigrán P3603500D 
Praza da Constitución, 
1 

Público Entidade Local 09/10/2008     

6 Concello de Redondela P3604500C Alfonso XII, 2 Público Entidade Local 09/10/2008     

7 Concello de Soutomaior P3605300G Rúa Alexandre Bóveda, 
8 

Público Entidade Local 09/10/2008     

8 Concello de Vilaboa P3605800F Rúa do Toural, 1 Público Entidade Local 09/10/2008     

9 Concello de Moaña P3602900G As Barxas, s/n Moaña Público Entidade Local 09/10/2008     

10 Concello de Cangas P3600800A 
Avenida Daniel 
Castelao, 2 

Público Entidade Local 09/10/2008     

11 Confraría de Pescadores de 
Vilaboa Pedra da Oliveira 

G36293272 
Peirao, 49 Santa 
Cristina de Cobres Pesqueiro Corporación de 

dereito público 
09/10/2008 26/07/1997 94 

12 Asociación Profesional 
Redeiras o Cerco 

G36468304 Espíritu Santo, 52 - 2º E Pesqueiro Asociación 
profesional 

09/10/2008 16/04/2004 21 

13 
Confraría de Pescadores San 
Juan de Redondela 

F36010916 
Peirao de Cesantes, 40, 
Cesantes 

Pesqueiro 
Corporación de 
dereito público 

09/10/2008 25/06/1944 196 

14 Asociación de Redeiras do 
Baixo Miño Atalaia 

G36484061 Baixo Muro, 32 Pesqueiro Asociación sen 
ánimo de lucro 

09/10/2008 15/12/2004 10 

15 
Confraría de Pescadores San 
Cipriano de Aldán - Hio 

G36007714 
Peirao Aldán, s/n  
Aldán 

Pesqueiro 
Corporación de 
dereito público 

09/10/2008 1950 60 

16 
Confraría de Pescadores San 
Xosé de Cangas G36014389 

Av. De Bueu, s/n Porto 
Pesqueiro Pesqueiro 

Corporación de 
dereito público 09/10/2008 09/07/1944 189 

17 SOCOMGAL F36021152 Avenida José Costa 
Alonso, 22 

Pesqueiro 
Sociedade 
cooperativa 
galega 

09/10/2008 11/02/2003 93 
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Nº  
DENOMINACIÓN DA 
ENTIDADE 

NIF DOMICILIO SOCIAL SECTOR TIPOLOXÍA  
Data 
adhesión 
GALP 

DATA 
CONSTITUACIÓN 

SOCIOS 

18 
Confraría de pescadores Santa 
Tegra da Guarda G36014173 Baixo Muro, 32 Pesqueiro 

Corporación de 
dereito público 09/10/2008 26/04/1905 130 

19 Confraría de Pescadores La 
Anunciada de Baiona 

G36618510 Rúa Alférez Barreiro - 
Casa do Mar 

Pesqueiro Corporación de 
dereito público 

09/10/2008 19/04/1905 177 

20 
Asociación de Naseiros 
Alvedosa de Arcade 

G36327120 Peirao, s/n Arcade Pesqueiro 
Asociación 
profesional 

09/10/2008 15/03/1998 32 

21 
Confraría de pescadores Virxe 
do Carme de Arcade G36012821 Peirao, s/n Arcade Pesqueiro 

Corporación de 
dereito público 09/10/2008   210 

22 
Asociación de Amas de Casa de 
Cangas 

G36285732 
Avenida de Bueu, 15 
entrechán 

Social 
Asociación sen 
ánimo de lucro 

09/10/2008 24/03/1997 350 

23 
Asociación de Empresarios de 
Redondela 

G36039238 José Regojo, 2 - 1º B Económico 
Asociación 
empresaria e 
profesional 

09/10/2008 16/01/1985 402 

24 
Agrupación del Pequeño 
Comercio y Hostelería - Moaña 

G36038271 
Avenida de Vigo, 91 
baixo 

Económico 
Asociación 
empresaria e 
profesional 

09/10/2008 05/05/1983 173 

25 
Asociación de Comerciantes e 
Industriais de Cangas G36316792 

Avenida de Vigo, 91 
baixo Económico 

Asociación 
empresaria e 
profesional 

09/10/2008 14/01/1983 348 

26 

Formación Contínua e 
Iniciativas Empresariais Baixo 
Miño _ACIGU Centro Comercial 
Aberto 

G36379535 Agustín Nandín 
Lomba, 4 

Económico 
Asociación 
empresaria e 
profesional 

09/10/2008 27/06/2005 137 

27 
Asociación de Empresarios de 
A Guarda_ACIGU G36122406 

Agustín Nandín 
Lomba, 4 

Económico 
Asociación 
empresaria e 
profesional 

09/10/2008 24/03/1990 240 

28 
Central Unitaria de 
Traballadores - CUT G15675317 Rúa Antonio Gallery, 28 Económico 

Asociación sen 
ánimo de lucro 09/10/2008 14/06/1995 5500 

29 Asociación Cultural A Cepa G36244903 Avenida de Bueu, 12 
entrechán 

Social Asociación sen 
ánimo de lucro 

09/10/2008 14/06/1995 220 

30 
Asociación Mar da Pedra - 
Amigos da Gamelas 

G36438273 
Praza do Progreso, 2 - 
2º 

Social 
Asociación sen 
ánimo de lucro 

09/10/2008 04/11/2002 25 

31 Club Náutico Bahía de Baiona G36858223 Carabela Pinta 11 - 3º Social 
Asociación sen 
ánimo de lucro 09/10/2008 24/07/1999 470 

32 Asociación Deportiva e Cultural 
de Rande 

G36432896 Salgueiro, 4 Rande Social Asociación sen 
ánimo de lucro 

09/10/2008 28/02/2003 150 

33 
Coordinadora Estudo 
Mamíferos Mariños G15400500 Camiño do Cean, 2 Social 

Asociación sen 
ánimo de lucro 09/10/2008 09/05/1992 150 
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Nº  
DENOMINACIÓN DA 
ENTIDADE 

NIF DOMICILIO SOCIAL SECTOR TIPOLOXÍA  
Data 
adhesión 
GALP 

DATA 
CONSTITUACIÓN 

SOCIOS 

34 
Plataforma Defensa Ría de 
Vigo Cíes G36208304 Rúa do Pazo, 2 Bouzas Social 

Asociación sen 
ánimo de lucro 09/10/2008 13/12/1993 150 

35 Instituto de Estudos Miñoranos G36748911 Avda. da Feira, 10 baixo Social Asociación sen 
ánimo de lucro 

30/10/2008 27/10/1999 100 

36 
ADEGA Asociación para a 
Defensa Ecolóxica de Galicia 

G15044811 
Travesia de Basquiños, 
9 baixo 

Social 
Asociación sen 
ánimo de lucro 

16/10/2008 01/06/1976 1220 

37 San Xerome Emiliani G36018802 Rúa Galicia, 23 Social 
Asociación sen 
ánimo de lucro 02/03/2010 10/06/1977 1800 

38 Asociación de Comerciantes e 
empresarios de Baiona 

G36822161 
 Ramón y Cajal 23 Económico  

Asociación 
emresaia e 
profesional  

15/10/2015 06/05/1997 115 

39 
Organización de palangreros 
Guardeses (ORPGU) 

G36261881 
 Manuel Alvarez, 16 bj Pesca  

Organización 
productores  

15/10/2015 15/03/1996 45 

40 
Confraría de pescadores San 
Francisco de Vigo  

G36619252 
 

Tinglado de empaque  
oficiana 11 Pesca  Confraría  8/01/2016 1944 101 

41 
Fundación para la pesca y el 
marisqueo (FUNDAMAR) G27745397 

Puerto pesquero, Edif. 
Ramiro Gordejuela 
s/n 

Social Fundación 08/01/2016 15/12/2010 3 

42 
Monte Real Club Internacional 
de Yates Bayona G36623346 

Calle Recinto del 
Parador, s/n Social 

Asociación sen 
ánimo de lucro 02/02/2016 20/06/1964 800 

45 Asociación Recreativa e 
cultural  Sueste G36472306 Concepción Arenal, 25 Social 

Asociación sen 
ánimo de lucro 28/03/2018 2003 30 

46 
Asociación marineros 
artesanales y deportivos de 
Canido y Coruxo 

B36858595 Puerto de Canido S/N 
Edificio Lonja 

Social 
Asociación sen 
ánimo de 
lucro 

04/02/2020 30/07/1999 215 

47 

Asociación cultural de mulleres 
e homes do mar de 
Cesantes_AMARTURMAR 

G94187473 
Avenida Mendiño nº 
110 planta 1Cesantes 

Social 
Asociación sen 
ánimo de lucro 

03/09/2020 25/03/2019 12 

48 Clube social Moaña mar  G36422699 
Calle Ramón 
Cabanillas nº 41 Social 

Asociación sen 
ánimo de 
lucro 

30/03/2022 07/11/2002 358 

49 Asociación Mar Seguro G36595734 Rúa Peirao s /n  Arcade Social 
Asociación sen 
ánimo de 
lucro 

19*09/2022 24/11/2008 1244 
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9.3 Representación da entidade: órganos sociais 

 
Táboa 12. Composición da actual directiva 

 

N.º  Cargo Sector Entidade á que representa  

1 Presidente Pesqueiro Confraría de Pescadores “San Cipriano” de Aldán 

2 Vicepresidenta Público Concello de Vilaboa 

3 Secretaria Pesqueiro Confraría de Pescadores “San Francisco” de Vigo 

4 Tesoureira Pesqueiro Confraría de Pescadores “Santa Tegra” da Guarda 

5 Vogal Público Concello de Baiona 

6 Vogal Público Concello de Redondela 

7 Vocal Público Concello de Oia 

8 Vocal Pesqueiro Confraría de Pescadores San Juan de Redondela 

9 Vocal Pesqueiro Confraría de Pescadores “San Xosé” de Cangas 

10 Vogal social Coordinadora Estudo Mamíferos Mariños 

11 Vocal Pesqueiro Confraría de pescadores “Virxe do Carme” de Arcade 

12 Vogal Económica Central Unitaria de Traballadores - CUT 

13 Vogal Económica Asociación de Empresarios de Redondela 

14 Vogal Social Plataforma Defensa Ría de Vigo Cíes 

15 Vogal Pesqueiro Confraría de pescadores “La Anunciada ” de Baiona 

 

Táboa 13. Representación por xénero nos órganos sociais 

 

  

Asemblea  Xunta Directiva 

Mulleres Homes Total Mulleres Homes Total 

Sector  pesqueiro  7 8 15 2 5 7 

Sector  público  5 5 10 2 2 4 

Sector  económico  4 3 7 1 1 2 

Sector  social  6 11 17 0 2 2 

TOTAL  22 27 49 5 10 15 
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Táboa 14. Representación por sectores nos órganos sociais 

 

  
Asemblea  Xunta Directiva 

N.º % dereitos 
voto N.º % dereitos voto 

Sector  
pesqueiro  15 30,6 7 46,7 

Sector  público  10 20,4 4 26,7 
Sector  
económico  

7 14,30 2 13,3 

Sector  social  17 34,70 2 13,3 
TOTAL  49 100 15 100 

 

9.4 Capacidade do grupo 

9.4.1. Experiencia do GALP na xestión 
 

O GALP Ría de Vigo-A Guarda esténdense por un total de once concellos adscritos 
administrativamente a catro comarcas da provincia de Pontevedra: Cangas, Moaña, 
Nigrán, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Vigo, Baiona, Oia , O Rosal e A Guarda. 
Todos os concellos teñen a característica de definir os límites terrestres das rías de 
Vigo, Aldán e Baiona, así como o Baixo Miño. 
 
O número de socios variou ao longo do tempo, chegando a ser actualmente 50, que 
se distribúen en diferentes mesas sectoriais: 
 

• Mesa de organizacións profesionais do sector pesqueiro 
• Mesa institucional 
• Mesa económica 
• Mesa sociocultural 

 
 
O GALP7  realizou nos pasados períodos numerosas actividades de difusión e 
sensibilización: 
 

• Xornadas de sensibilización medioambiental  
• Xornadas de difusión da riqueza patrimonial do territorio, como a edición de 

vídeos sobre a historia das confrarías. 
• Xornadas sobre a muller, co fin de visibilizar o papel da muller no territorio. 

Realizouse unha recompilación de fotografías antigas nas que figuraban 
mulleres realizando tarefas relacionadas co mar. 

• Participación xunto cos demais GALPs galegos  en numerosos proxectos de 
cooperación (Mar das Illas I, II, III, Candieira, Pasaporte REMA, Pescaconciencia, 
REMA II) 

• Realización de intercambios de experiencias con outros FLAG  
• O GALP7 forma parte da Red Española de Grupos de Pesca, da “Red Española 

de Mujeres en el Sector Pesquero” e de FARNET. 
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O GALP Ría de Vigo-A Guarda ten unha ampla experiencia na xestión das EDLP 
durante os distintos períodos. Os resultados do último período, a pesar da crise 
sanitaria, evidencian a súa capacidade de xestión. En canto á creación de emprego, o 
número de postos de traballo creados ascende a 46,2 (en UTAS) no período 2016-2021. 
Cómpre destacar que, a través dos proxectos executados dentro do programa de 
axudas, o número de empresas  creadas no período 2016-2021 ascendeu a 18. Ademais, 
é de destacar o número de proxectos relacionados co cambio climático e a redución 
da pegada ecolóxica no período 2016-2021 ascende a un total de 25.  En definitiva, é 
moi positiva a actividade e o funcionamento do GALP, como entidade que colabora 
na xestión do FEMP, tendo en consideración a actividade dos órganos sociais e a 
participación de entidades na aplicación do programa e a xestión desenvolta polo 
grupo. 
 
Por outra banda, a experiencia dos seus asociados e actores máis importantes dentro 
do grupo, principalmente concellos e asociacións sectoriais, acreditan unha longa 
traxectoria en proxectos de desenvolvemento local. A moitos membros do GALP 
como son os concellos, as asociacións profesionais, as fundacións, as asociacións do 
sector pesqueiro e as asociacións do social teñen experiencia en proxectos propios, 
participación nas tomas de decisión. 
 
O GALP7 coordinase cos GDR cos que comparte territorio á hora de xestionar as 
axudas, dirixindo os promotores que solicitan información cara as opcións máis 
adecuadas dependendo da tipoloxía de proxecto que pretenden executar. 
 
Polo tanto, considérase que a experiencia acumulada ao longo destes 14 anos 
evidencia a capacidade e a experiencia para o desenvolvemento da nova EDLP 2022-
2027. 
 

9.4.2 Recursos do GALP para a xestión do programa 
 

Organigrama 
 
Neste apartado comentaremos de maneira sucinta cal é o organigrama de 
funcionamento do GALP e cales son as funcións asignadas aos órganos de xestión. 
O GALP presenta un modelo organizativo dual, no que se diferencia entre os órganos 
sociais e os órganos de xestión. Dentro dos órganos sociais temos a Asemblea Xeral, a 
Xunta Directiva e os cargos de presidencia, vicepresidencia, secretaría e tesourería. Os 
órganos sociais son os órganos soberanos para a toma de decisións sobre as cuestións 
relacionadas coa boa marcha da organización e o cumprimento dos seus fins. Tamén 
cómpre diferenciar entre eles, tendo como referencia as súas diferentes atribucións 
segundo o marco estatutario: 
 

1. Órganos de carácter directivo: a Asemblea, a Xunta directiva, a Presidencia e a 
Vicepresidencia 

2. Órganos de carácter administrativo: a Secretaría e a Tesourería 
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Procedemento de contratación 
 

O procedemento de contratación está regulado, nomeándose no seu caso unha 
comisión que será a encargada da selección dos postos. Para o apoio nos labores de 
captación de candidaturas cóntase co apoio dunha asistencia técnica. As bases de 
contratación serán debatidas abordando modificacións en diferentes aspectos 
relacionados co perfil das persoas candidatas.  
 

 A selección do persoal do GALP7 deberá cumprir os principios de igualdade, 
mérito, capacidade e publicidade da convocatoria e cumprir os seguintes 
requisitos: 

1. Publicación dun anuncio da oferta de emprego no diario de maior tirada 
na zona pesqueira ou na provincia ou provincias, nos taboleiros de 
anuncios dos concellos que formen parte do GALP7, no taboleiro de 
anuncios da sede do GALP7 e na páxina web que estableza a Consellería 
do Mar, para o cal lle enviará unha comunicación do anuncio. 

2. Apertura dun prazo de quince días hábiles para a presentación de 
solicitudes, que empezará a contar desde a última publicación nos 
medios indicados na letra anterior. 

3. Realización dun procedemento de selección que garanta os 
coñecementos do persoal. 

4. Comunicación á Consellería do Mar do resultado do proceso de 
selección. 

 

As características dos postos de traballo da persoas do GALP7 serán as 
seguintes: 

1. Xerente, que é a persoa con máxima responsabilidade técnica do 
programa, con titulación mínima de licenciatura ou grao universitario ou 
equivalente.  

Quen ocupe a Xerencia terá dedicación exclusiva ao GALP, con exclusión de 
calquera outro tipo de actividade laboral ou profesional. 

2.  Persoal administrativo: título de bacharelato ou equivalente.  

O réxime de contratación do persoal do GALP7 será laboral e, polo tanto, 
seranlle de aplicación as fontes do ordenamento laboral que establece o 
Estatuto dos Traballadores.  

O persoal fará unha declaración na que conste que non está incurso nas 
causas de incompatibilidade aplicables ao persoal ao servizo da 
Comunidade Autónoma galega, así como no caso de que cambien as 
circunstancias que poidan afectar á compatibilidade.  
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Dende a Xerencia farase unha declaración na que conste que ten 
dedicación exclusiva ao GALP7, con exclusión de calquera outro tipo de 
actividade laboral ou profesional. 

 

Funcións e responsabilidades do posto de xerente: 
 

As tarefas de representación técnica do GALP7: 

• Coordinación e organización das tarefas a realizar dentro do programa e en 
relación co persoal da oficina. 

• Responsabilidade da execución do programa e dos acordos dos órganos de 
goberno do GALP7. 

• Sinatura dos documentos que esixan ser referendados pola persoa coa 
responsabilidade da xestión técnica. 

• Garantir o funcionamento legal, económico e administrativo do GALP7. 
• Executar baixo a dirección da Presidencia todos os acordos dos órganos de 

goberno do GALP7. 
• Promover, orientar e executar as iniciativas locais de desenvolvemento 

propóndoas á Xunta Directiva do GALP a través de quen ocupe a Presidencia. 
• A xestión ordinaria do programa conforme ás directrices establecidas pola 

Xunta Directiva e a execución dos acordos adoptados polos órganos de 
goberno da asociación. 

• Colaborar coa Presidencia da asociación para os temas que se traten nos 
órganos de goberno desta. 

• Asistir con voz pero sen voto ás sesións ordinarias e extraordinarias dos 
órganos de goberno da asociación, así como ás mesas sectoriais cando sexa 
requirido pola Xunta Directiva. 

• Estudar e presentar proxectos que sexan capaces de involucrar os distintos 
axentes socioeconómicos do territorio. 

• Promocionar a vida asociativa nos distintos ámbitos sectoriais. 
• Promover e coordinar iniciativas e accións de animación sociocultural e de 

participación social que poidan contribuír ao desenvolvemento do territorio. 
• Informar sobre axudas e subvencións promovidas por distintos organismos 

públicos (local, autonómico, estatal e comunitario) e privados que sexan de 
carácter de desenvolvemento local e de mellora do funcionamento da oficina. 

• Custodiar a documentación da asociación (propia e referente aos expedientes 
das axudas). 

• Colaborar coa Secretaría da asociación e coas mesas sectoriais para a 
confección das actas correspondentes. 

 

As funcións e responsabilidades do persoal administrativo son as xa especificadas para o posto 
actual. 
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9.5 Procedementos de traballo e toma de decisións 
 

As entidades que queiran ser socias deben solicitar a entrada no GALP7. Unha vez 
constituída, deberá acreditar un ano de actividade no ámbito territorial da asociación. 
Se unha candidata non ten o seu domicilio social no ámbito de actuación do GALP, 
deberá demostrar, a través dunha memoria, que desenvolve unha actividade 
relevante e consolidada no tempo, ademais de acreditar un ano de actividade no 
ámbito territorial do GALP7. A entidade dirixirá unha solicitude á presidencia do GALP 
e esta trasladaralla á Xunta Directiva, que deberá resolver na primeira reunión que se 
celebre adscribíndoa a unha das mesas sectoriais segundo o seu interese preferente. 
Debe cumprir ademais con todos os requisitos establecidos na Orde do 10 de maio 
de 2022, pola que se aproban as bases reguladoras e a convocatoria do ano 2022 
para a selección de estratexias de desenvolvemento local participativo e grupos 
de acción local do sector pesqueiro. 
 

O GALP7 aplica criterios de selección non discriminatorios e transparentes, de 
modo que se evitan conflitos de intereses e se garante que ningún grupo de 
interese único controle a toma de decisións na selección. Cúmprese así con todos 
os requisitos establecidos na Orde do 10 de maio de 2022, pola que se aproban as 
bases reguladoras e a convocatoria do ano 2022 para a selección de estratexias 
de desenvolvemento local participativo e grupos de acción local do sector 
pesqueiro. 
 

A decisión da Xunta Directiva de inclusión dunha nova entidade asociada deberá ser 
ratificada na primeira xuntanza da Asemblea Xeral que se celebre. En caso de non 
admisión pola Xunta Directiva, a solicitante pode recorrer ante a próxima Asemblea 
Xeral. Neste suposto, o devandito recurso será incorporado de xeito automático como 
punto da orde do día na primeira sesión que celebre a Asemblea Xeral, sexa ordinaria 
ou extraordinaria.  

Os dereitos das persoas socias son participar con voz e voto na Asemblea Xeral; 
participar con voz e voto nas mesas sectoriais; elixir e ser elixidas como representantes 
ou cargos da súa mesa sectorial e da Xunta Directiva; solicitar e obter información 
sobre calquera aspecto da marcha do GALP7; participar nas actividades do GALP7 e 
os demais que resulten das normas legais e dos Estatutos do GALP, do regulamento 
de orde interna ou ben dos acordos validamente adoptados polos órganos sociais. 

As persoas socias poderán perder a súa condición de asociadas por decisión 
voluntaria, por sanción imposta pola Xunta Directiva, por perda da representatividade 
ou dos requisitos necesarios para a condición de asociada e por extinción da persoa 
xurídica. 

As obrigas das persoas socias son acatar e cumprir os acordos validamente 
adoptados nas asembleas xerais e outros órganos de goberno; ocupar os cargos para 
os que resulten elixidas e desempeñar fielmente as obrigas inherentes aos devanditos 
cargos; desembolsar as cotas de entrada e periódicas que acorde o órgano 
competente; participar e realizar cantas tarefas lles sexan encomendadas pola 
Asemblea Xeral, a Xunta Directiva, a súa mesa sectorial ou as comisións que puideran 
crearse; cumprir cos demais deberes que resulten dos preceptos legais e estatutarios 
ou dos acordos validamente adoptados polos seus órganos sociais; ausentarse nos 
debates e votacións sobre asuntos nos que teña interese directo por motivos de 
titularidade, económicos ou societarios, de parentesco até o terceiro grao de 
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consanguinidade, afinidade ou adopción, ou de amizade íntima ou inimizade 
manifesta; e fomentar os obxectivos que promove o GALP7. 

Os mecanismos de participación das entidades asociadas son varios. As entidades 
asociadas ao GALP terán unha das súas canles de participación a través das distintas 
mesas sectoriais que constituirán a base de participación e difusión da información 
das entidades que operan no territorio. As mesas sectoriais teñen como finalidade 
dinamizar sectorialmente os actores locais implicados no desenvolvemento do 
territorio, así como servir de canle informativa das actividades do GALP7. 

As entidades asociadas ao GALP estrutúranse nas mesas organizadas arredor dos 
ámbitos seguintes: mesa de organizacións profesionais do sector produtivo, mesa do 
sector público, mesa de desenvolvemento económico e mesa do sector social. As 
mesas sectoriais reuniranse como mínimo unha vez ao ano. 

As medidas para reforzar o papel da muller e a mocidade son executar actuacións 
de carácter transversal que impulsen o exercicio profesional dirixido a fomentar a 
igualdade de oportunidades entre as mulleres e homes, ademais de desenvolver e 
aplicar tanto o coñecemento relativo ás relacións de igualdade de oportunidades 
humano-sociais como aos servizos destinados a satisfacer as necesidades e 
aspiracións das mulleres tendo en conta a promoción da igualdade de oportunidades; 
promovan actividades de carácter informativo, de investigación, prevención e 
sensibilización, dirixidos prioritariamente a mulleres e á mocidade; e promovan 
actividades formativas tendo como principais destinatarios ás mulleres e á xente 
nova. 

As funcións da Asemblea Xeral son, nas xuntanzas ordinarias, coñecer e aprobar a 
conta xeral de ingresos e gastos anualmente, así como o orzamento anual de gastos 
e ingresos da entidade para o exercicio seguinte; censurar a xestión da Xunta 
Directiva, ou dos seus compoñentes; acordar a contía das cotas de ingreso e 
periódicas, así como a súa forma de pago; aprobar o informe de xestión, plan de 
actividades e regulamento interno; admitir as novas entidades asociadas ao GALP; 
aprobar a creación ou fusión das mesas sectoriais e aprobación dos gastos derivados 
das funcións dos membros da Xunta Directiva. Mentres que as funcións nas 
extraordinarias son todas as non conferidas expresamente á Asemblea Xeral 
Ordinaria ou as que, sendo competencia desta, por razóns de urxencia ou necesidade, 
non poidan agardar a súa convocatoria, sen grave prexuízo para a asociación. 

Todas as persoas membros efectivos teñen dereito a voz e voto. 

As funcións da Xunta Directiva son, en xeral, desenvolver cantas accións se dirixan 
ao mellor cumprimento dos obxectivos e fins sociais, sempre que non estean 
atribuídos á Asemblea Xeral. Os membros da Xunta Directiva, en caso de ausencia, 
poderán delegar por escrito. No proceso de toma de decisións, cada membro da 
Xunta Directiva ostenta un voto, tendo a Presidencia o voto calidade. Os acordos 
adoptaranse por maioría. O quórum de constitución, en primeira convocatoria, será a 
maioría simple e, en segunda convocatoria, calquera que sexa o número de asistentes. 

Para o órgano de goberno executivo a Xunta Directiva deberá cumprirse sempre 
que ningún sector (produtivo, institucional, económico ou social) con dereito a 
voz e voto represente máis do 49 % dos votos totais. 
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Medidas de responsabilidade social, incluíndo o reforzo da participación e 
liderado feminino no grupo e apoio do asociacionismo das mulleres do sector 
pesqueiro e o traballo en rede pola súa importancia e vertebración do territorio 

O GALP Ría de Vigo-A Guarda, no marco da execución da EDLP para o período 2021-
2027, ten prevista a realización de diferentes actuacións que promovan a concepción 
do sector pesqueiro e por extensión todas as actividades as súas actividades 
vinculadas, así como as que contribúan á súa diversificación, como un espazo de 
cohesión social, integración social e económica e desenvolvemento das poboacións 
das zonas costeiras. 

Unha destas actuacións é a de establecer como medida transversal a de recoñecer na 
propia EDLP as mulleres como peza clave para o desenvolvemento pesqueiro e pór 
de manifesto a importancia da súa participación activa nos procesos de 
desenvolvemento do medio pesqueiro e da súa supervivencia. A EDLP, dentro dos 
criterios de seleccións das operacións, promoverá a súa participación económica, non 
exclusivamente por razóns de equidade, senón tamén por cuestión estratéxicas. Os 
territorios que non utilizan o traballo da metade da súa poboación realizan unha 
asignación de recursos pouco eficiente, crecen menos e poñen en risco a súa 
competitividade. 

As actuacións que se promoverán estarán en consonancia con os obxectivos 
recollidos no Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2021-
2027: 

• Mellorar as estatísticas sobre emprego no sector 
• Avanzar na empregabilidade das mulleres no sector 
• Impulsar a formación e a substitución xeracional 
• Avanzar no desenvolvemento de actividades de diversificación e mecanismos 

para compensar a temporalidade e os períodos de inactividade. 
• Apoiar iniciativas que favorezan a corresponsabilidade e a conciliación da 

vida persoal, familiar e laboral 
• Promover a presenza e a participación activa das mulleres nos órganos de 

decisión do sector e no desenvolvemento sostible das zonas pesqueiras a 
nivel económico, social e ambiental 

 

A EDLP 2021-2027 do GALP Ría de Vigo-A Guarda incorpora actuacións no ámbito da 
RSC que contribúen a facer efectivo o dereito á igualdade de trato e de oportunidades 
entre homes e mulleres no ámbito laboral, mellorando a súa empregabilidade e a 
permanencia no emprego das mulleres do ámbito pesqueiro, a través dos seguintes 
catro eixes estratéxicos 

1. Promover o liderado feminino 
 
• Impulsar a igualdade e a participación efectiva das mulleres nos órganos e 

procesos de toma de decisión a través do reforzo do seu asociacionismo e 
liderado. Facendo un seguimento da presenza de mulleres e homes nos 
órganos de goberno do sector para identificar os posibles desequilibrios entre 
sexos que poidan existir en postos de poder e toma de decisión. Para iso, 
realizaranse prospeccións para coñecer o número de mulleres que exercen 
como patroas maiores, forman parte das xunta xerais e confrarías ou levan a 



 

 
100 

xerencia de devanditas confrarías, a porcentaxe de mulleres que ostentan a 
xerencia ou presidencia das organizacións de produtores pesqueiros.  

• Reforzar a visibilidade do liderado e a participación equilibrada das mulleres 
no sector pesqueiro 

• Promover a capacitación en materia de apoderamento e liderado feminino 
con especial fincapé na formación motivacional, a asertividade, a mellora da 
autoestima e o desenvolvemento persoal de maneira que as mulleres do 
sector que poidan aplicar estes coñecementos no terreo profesional (por 
exemplo, á hora de mellorar a súa capacidade para falar en público, dirixir 
equipos, negociar, organizar e coordinar reunións etc.). 

• Apoiar a realización de actividades que recoñezan e dean visibilidade, no 
ámbito local e comarcal, ao labor de mulleres vinculadas ao sector pesqueiro. 

• Promover o emprendemento das mulleres, a súa instalación como 
profesionais autónomas e a axuda aos proxectos empresariais de colectivos de 
mulleres, especialmente os creados baixo fórmulas de economía social. 
 

2. Consolidar o movemento feminino asociativo no sector 
• Consolidar os logros ata o de agora alcanzados e amplialos no terreo do 

liderado e apoderamento, no que aínda quedan pasos por dar para que exista 
unha participación equilibrada de mulleres e homes nas estruturas de poder 
e decisión e, que, por tanto, se poida chegar ao logro dunha igualdade real e 
efectiva no sector. 

• Destinar recursos para apoiar as asociacións profesionais de mulleres que 
existen no sector, sen que iso supoña unha dependencia das axudas ou 
subvencións para garantir a súa subsistencia ou unha limitación da súa 
autonomía e independencia. 

• Facilitarlles ás mulleres do sector a procura de mecanismos de asesoramento 
para a xestión de axudas e proxectos. 

• Apoiar o movemento asociativo e as organizacións de mulleres de ámbito 
pesqueiro e acuícola para a elaboración de proxectos ou actuacións con 
enfoque de xénero. 
 

3. Fomentar o traballo en rede pola súa importancia na vertebración do 
territorio 
• Favorecer a cooperación, debate e intercambio de experiencias e puntos de 

vista entre colectivos e redes de mulleres tanto a nivel do territorio do propio 
GALP7 como entre o movemento asociativo galego, nacional e internacional, 
por exemplo, a través da participación da Rede Europea de Mulleres da Pesca 
(AKTEA) e a “ Red española de mujeres en el sector pesquero”. Esta é unha boa 
maneira de establecer sinerxías e de orientar as profesionais do mar 
interesadas en iniciar ou expandir os seus procesos asociativos, tomando como 
base as experiencias de éxito que tivesen lugar noutros territorios. 

• Fomentar no medio rural as actividades deportivas, culturais e sociais de 
carácter plural. 

• Promover a creación e o mantemento de asociacións de mulleres que teñan 
como obxectivo a realización de intervencións integrais no medio costeiro. 

• Facilitar a creación de iniciativas e redes locais de participación conxunta nas 
que se integren mulleres pertencentes a diversos colectivos e asociacións. 

• Colaborar coas actuacións das asociacións dirixidas ao apoderamento das 
mulleres de cada localidade ou zona e á divulgación das actividades que 
realicen. 
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4. Promover a formación e o relevo xeracional  

• Favorecer o relevo xeracional de mocidade en sectores máis feminizados, 
debido ao paulatino envellecemento das traballadoras en activo sen que se 
produza o xurdimento de novas vocacións. 

• Favorecer a realización de cursos de acceso aos certificados de cualificación 
profesional para o desempeño de determinados oficios tradicionais como o de 
redeiras. 

• Impulsar as actividades formativas nas que se desconstrúan os estereotipos de 
xénero, tanto no ámbito profesional, como social e familiar. 

• Fomentar as actividades de formación para a substitución xeracional en 
actividades económicas masculinizadas 
 

5. Mellorar as condicións de traballo, así como a calidade de vida das 
mulleres do sector pesqueiro e acuícola 
 
• Promover unha remuneración xusta, evitando a precariedade e a fenda salarial 
• Facilitar e asegurar unhas condicións óptimas de saúde, hixiene e seguridade 

no traballo 
• Impulsar o recoñecemento de enfermidades derivadas da actividade 

profesional 
• Promover a creación de servizos e recursos que axuden á conciliación persoal, 

profesional e familiar de mulleres e homes. 
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10.Complementariedade e coherencia da estratexia con noutros 
programas de desenvolvemento que se apliquen no territorio 

 

A EDLP recolle no obxectivo 6 a necesidade da colaboración entre os axentes do 
territorio para darlles cohesión ás iniciativas que se promovan na zona costeira. Esta 
formulación é acorde tamén coa orientación das administracións e entidades do 
territorio, que teñen incidencia no litoral.  

O Plan de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia é o instrumento que regula a 
distribución de fondos comunitarios para o desenvolvemento rural en Galicia. O seu 
principal obxectivo é o de crear un marco coherente e firme que asegure o futuro do 
medio rural no mantemento e a creación de emprego. 
 
Se ben falamos de ámbitos sectoriais diferentes, a complementariedade entre ambos 
os programas , tanto a EDLP como o PDR, é importante, tendo en consideración a 
principal finalidade de ambas as ferramentas, que se centra na creación do emprego 
e na mellora da cohesión social das zonas agrarias e costeiras. En ambos os casos o 
que se pretende é mellorar as condicións de vida e de traballo das poboacións do 
medio rural e costeiro. 
 

O elemento esencial da metodoloxía LEADER é que as estratexias ou programas 
específicos de desenvolvemento rural se definen no ámbito local do territorio, e as 
decisións sobre as liñas concretas de aplicación das axudas e mesmo dos proxectos 
que se financian son tomadas nese mesmo ámbito polos grupos de desenvolvemento 
rural (GDR), entidades sen ánimo de lucro, con socios, que seleccionan os proxectos 
que lles permiten levar a cabo a súa estratexia de desenvolvemento. 

O LEADER 2014-2020 foi unha medida do Programa de Desenvolvemento Rural de 
Galicia cofinanciada con fondos europeos do FEADER (Fondo europeo agrícola de 
desenvolvemento rural). A Unión Europea impulsa o Leader (Ligazón entre as 
Actividades de Desenvolvemento da Economía Rural) dende o ano 1991, para 
descentralizar as políticas de desenvolvemento rural. Deste xeito, os diferentes 
territorios do rural convértense nos protagonistas do seu propio desenvolvemento. 

 

Obxectivos 
 

No período 2014-2020 o enfoque Leader en Galicia orientouse á consecución 
prioritaria dos seguintes obxectivos: 

• Mellorar as condicións para crear e manter emprego no medio rural. 
• Mellorar e implementar servizos para a poboación nas zonas rurais, 

favorecendo a mellora do nivel de vida da poboación rural, a inclusión social e 
a redución da pobreza. 

• Favorecer a ocupación sostible do territorio, prestando atención especial aos 
colectivos máis desfavorecidos, como as mulleres, a xente nova, as persoas con 
discapacidade, as persoas maiores etc. 

• Garantir a sostibilidade da actividade no medio rural, mediante un coidado e 
utilización adecuada dos recursos naturais. 

• Potenciar a gobernanza local e a animación social do territorio. 
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• Contribuír á concienciación e ao fomento da necesidade de pasar a unha 
economía baixa en carbono e capaz de adaptarse ao cambio climático, 
fomentando a utilización de enerxías renovables e a mellora da eficiencia 
enerxética. 

O elemento esencial da metodoloxía LEADER é que se trata de procesos de abaixo 
cara arriba. As estratexias ou os programas específicos de desenvolvemento rural 
defínense no propio ámbito local do territorio, e as decisións sobre as liñas concretas 
de aplicación das axudas e mesmo dos proxectos que se financian tómanse nese 
mesmo ámbito, despois dun amplo proceso participativo, por partenariados de 
axentes públicos e privados (na súa maioría privados, por exixencia do programa). 
Como resultado da participación da sociedade rural constituíronse en Galicia os 
Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR). 

No período de programación 2014-2020, o método LEADER pasou a designarse co 
termo máis xeral de desenvolvemento local participativo (CLLD) e o seu 
financiamento ampliouse a outros tres fondos europeos: 

• Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) 
• Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) 
• Fondo Social Europeo (FSE). 

A aplicación do LEADER só se podía levar a cabo no marco do FEADER, agora unha 
medida concreta pódese financiar a través de dous ou máis dos catro fondos da UE 
ao mesmo tempo en virtude do concepto do CLLD de financiamento múltiple. Este 
concepto, cando se aplica, permítelles aos GAL integrar amplamente as necesidades 
e as solucións locais, e contribúe a reforzar os vínculos entre as zonas rurais, urbanas 
e pesqueiras. 

Os GDR supoñen unha formula multisectorial, tanto na dimensión económica, non só 
do sector primario, como no resto de dimensións sociais; equipamentos, servizos e 
dotacións públicas, defensa dos valores patrimoniais e ambientais, relacións sociais, 
traballo en rede etc.  

No ámbito territorial do GALP Ría de Vigo-A Guarda foron constituídos dous GDR:  

• Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste EU Rural,  cun ámbito de 
actuación de 13 concellos : 13 concellos (A Guarda, Baiona, Fornelos de Montes, 
Gondomar, Mos, Nigrán, O Porriño, O Rosal, Oia, Pazos de Borbén, Redondela, 
Tomiño e Tui).  Actualmente está en proceso de elaboración da súa estratexia. 
 

• GDR Pontevedra-Morrazo: a asociación, en función dos seus fins, exerce 
fundamentalmente as súas actividades no ámbito territorial de actuación 
formado polos concellos de Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-
Cotobade, A Lama, Marín, Moaña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, 
Soutomaior e Vilaboa, sen prexuízo de que poida estenderse por necesidades 
operativas dos seus programas e actividades. A zona territorial do GDR 15 
sitúase no suroeste de Galicia, na provincia de Pontevedra. Esta zona 
comprende na súa totalidade as comarcas de Pontevedra e o Morrazo. 
Inclúense a maiores dous concellos, Cerdedo e Soutomaior, que forman parte 
das comarcas de Tabeirós Terra de Montes e Vigo, respectivamente. A zona 
limita ao norte coas comarcas de Caldas e Tabeirós -Terra de Montes, ao leste 
coa provincia de Ourense, ao sur coa comarca de Vigo e ao oeste coa comarca 
do Salnés. Esta zona caracterízase pola bipolaridade territorial, entre a zona 
costeira e a zona de interior. Está influenciada pola identidade das Rías Baixas, 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
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comprendendo parcialmente as rías de Pontevedra e de Vigo, asociadas 
ambas pola península do Morrazo. Tamén destaca a súa prolongación cara ao 
interior chegando á limitación coa provincia de Ourense, na serra do Cando. 
Actualmente está en proceso de elaboración da súa estratexia. 

 

As accións para desenvolver polos GRD citados están sustentadas polos mesmos 
principios de cohesión social e económica e a sustentabilidade ambiental que o GALP 
Ría de Vigo-A Guarda. Aplicando políticas coordinadas e guiadas por unha Ióxica non 
sectorial, senón integral, e impulsando a cooperación entre os diversos 
departamentos das administracións públicas e a sociedade civil. 

As ferramentas de  coordinación do GALP7  Ría de Vigo-A Guarda cos GDR, co fin de 
garantir a coherencia da estratexia coas intervencións e liñas de axuda que se 
apliquen no territorio, instrumentaranse do seguinte xeito: 

• Un primeiro nivel será de xuntanzas anuais entre os presidentes/as e xerentes 
dos grupos, co fin de avaliar o grao de execución das estratexias e as posibles 
da modificacións destas para os efectos de adaptarse a novas necesidades e 
na procura da complementariedade entre os programas. 

 

• Un segundo nivel estará composto por un grupo de traballo formado persoal 
técnico do GALP e dos GDR, no que se analicen os diferentes proxectos 
presentados, antes da súa aprobación, para os efectos de determinar a 
coherencia da axuda proposta entre os distintos fondos, as posibilidades de 
reconducir determinados proxectos a outros fondos ou a necesidade de pór 
en común un proxecto conxunto financiado polos distintos grupos. Estas 
xuntanzas terán lugar unha vez finalizada a fase de presentación de proxectos 
e antes de proceder a súa aprobación. Este sistema de coordinación garante a 
sinerxía entre os fondos. 
 

Na nova programación de axudas manterase unha colaboración estreita co colectivo 
de técnicos de emprego dos concellos que forman parte do territorio do GALP7.  
Este colectivo, fundamental para chegar aos posibles promotores e informalos das 
novas liñas de actuación durante todo o período. Este colectivo asesora en temas de 
formación, emprendemento, emprego e dinamización, serven de nexo entre os 
potenciais promotores e o GALP7, colaboran na difusión de aspectos relacionados cos 
GALP7 e fan chegar as novas e información relativa coas axudas, co programa e coas 
actividades que se desenvolven no GALP7. 

 

O GALP Ría de Vigo- A Guarda, a través do equipo técnico, manterá unha coordinación 
con responsables dos distintos fondos comunitarios que se desenvolvan para o 
período 2021-2027, con aplicación no ámbito de Galicia e que teñan relevancia a nivel 
do territorio. Teranse en conta as  prioridades estratéxica, as liñas de financiamento, 
as  orientación e as ferramentas de coordinación que finalmente se establezan no PO 
FEMPA, PO FEDER  e o  PO FSE do período 2021-2027, coa proposta dos seguintes 
instrumentos de coordinación: 

1. Comité de Coordinación de Fondos: este comité podería estar formado por 
cada unha das persoas representantes dos fondos na zona de actuación. Sen 
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prexuízo da súa concreción posterior, poderíase formar un comité cos 
seguintes membros: 

• Representante do FEMP: presidente/a do GALP Ría de Vigo-A Guarda 
• Representante do FEADER: presidente/a do GDR 
• Representantes do FSE e FEDER: os alcaldes dos concellos do GALP7 

 
2. Redes temáticas: servirán para a coordinación das principais políticas 

financiadas nos programas operativos. Responden ao principio de 
coordinación, partenariado e gobernanza multinivel. En relación co FEDER, hai 
que mencionar o papel coordinador das seguintes redes: 

• Rede de políticas de I+D+i. 
• Rede de Iniciativas Urbanas: responsables dos concellos das políticas 

urbanas 
• Rede de Autoridades Ambientais: responsables dos concellos e da 

Xunta de Galicia 
• Rede de Políticas de Igualdade entre Mulleres e Homes: responsables 

de entidades do sector pesca, publico, social e económico do GALP.  

  



 

 
107 

  



 

 
108 

11.Plan de animación na aplicación da EDLP 
 

A definición do plan de animación da EDLP estará baseada na consecución dos 
obxectivos estratéxicos marcados no programa de actuacións. 

O plan recolle diferentes medidas e ferramentas para contribuír principalmente ao 
impulso do sector pesqueiro a través dos eixes xeradores de cambio (dixitalización, a 
transformación ecolóxica e sostibilidade), a creación de emprego, a promoción das 
actividades que conforman a economía azul do territorio,  a diversificación da 
economía e a conservación do patrimonio material e inmaterial do territorio, 
especialmente a cultura mariñeira. 

Á hora de definir o plan de animación deben terse en conta as potenciais persoas 
beneficiarias: persoas xurídicas, pemes do sector pesqueiro, persoas físicas do sector 
pesqueiro e os seus familiares e as entidades públicas locais cuxos proxectos estean 
dirixidos á poboación integrante do sector pesqueiro ou que presenten beneficios 
para o resto do territorio da zona pesqueira. 

Neste sentido, a animación na aplicación da EDLP terá como obxectivo final mobilizar 
as persoas e organizacións do sector pesqueiro, os seus familiares e entidades 
públicas para que xeren novas ideas e leven a cabo actividades que beneficien a 
comunidade local. Facilitarase información dunha maneira atractiva, sobre os 
proxectos obxectivo, as condicións das persoas beneficiarias e as intensidades das 
axudas. A xeración de puntos de encontro para o intercambio de información e de 
experiencias a nivel económico, social e cultural entre as partes interesadas será 
básico no proceso de dinamización do territorio.  

 

Emprendemento e apoderamento feminino 
No plan de difusión, unha das máximas prioridades é o apoderamento feminino e o 
emprendemento no sector por parte de xente nova e mulleres, así como o 
favorecemento do relevo xeracional. Un dos obxectivos específicos (1.2) é a promoción 
da incorporación da muller en oficios e postos nos que estea subrepresentada no 
sector pesqueiro, así como a incorporación da mocidade. A capacitación, a formación 
e a promoción da innovación, a dixitalización e a sostibilidade son as principais 
ferramentas para mobilizar este público obxectivo. Na área de gobernanza 
promoverase a creación de redes de colaboración de mulleres no territorio do GALP. 

 

Engadir valor aos produtos pesqueiros 
A seguinte prioridade do plan de dinamización será o incremento do valor dos 
produtos da pesca a través da innovación e dos procesos de transformación e 
comercialización, promovendo a incorporación das novas tecnoloxías, as fontes de 
enerxías renovables e medidas medioambientais, na procura da sostibilidade do 
sector da pesca. Estas actuacións, recollidas dentro do obxectivo estratéxico 1, levan 
aparelladas medidas específicas de promoción do consumo dos produtos e dos 
sistemas de xestión sostible da pesca costeira artesanal, o marisqueo e a acuicultura 
a través de campañas e desenvolvemento de actuacións de márketing dixital.  

Fomento da economía azul 
Unha das cuestións prioritarias na EDLP é a mellora da competitividade do sector da 
pesca costeira artesanal a través doutras actividades da economía azul. Trátase de 
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xerar proxectos de colaboración que permitan a incorporación das novas tecnoloxías, 
novas fontes de enerxía, implantación de medidas medioambientais e sistemas de 
economía circular para o mantemento da actividade do sector e a súa sostibilidade. 

Impulso o aproveitamento do patrimonio ambiental 
Outra das prioridades máis salientables ten relación cos aspectos medioambientais 
arredor do GALP. Un dos obxectivos da EDLP é a diversificación da economía nas 
zonas costeiras do GALP: as actividades de turismo costeiro e mariñeiro, así como o 
apoio á gastronomía e ao patrimonio culinario da zona, aproveitando os produtos e 
subprodutos pesqueiros da ría, as novas actividades relacionadas con eses produtos 
e a formación de novas actividades relacionadas con elas. 

Fomento de benestar social e do patrimonio cultural 
Promoveranse os proxectos de inclusión social, social e recreativa cultural de persoas 
con discapacidades, así como os proxectos de difusión e recuperación do patrimonio 
material e inmaterial  e a súa posta en valor. 

Gobernanza e xestión 
Como xa se indicou, unha das accións prioritarias do obxectivo estratéxico da 
gobernanza será a creación de redes de colaboración de mulleres, co fin de reforzar a 
participación e o liderado feminino. 

Por último, a prioridade dentro da gobernanza e a xestión do GALP será a 
dinamización da cooperación con outros programas relacionados coa economía azul, 
a economía circular, o fomento do medio natural, os sistemas de xestión sostibles, a 
transición cara a unha economía de cero emisións etc., así como outras institucións e 
outras entidades como poden ser asociacións, fundacións, espazos de participación e 
outros foros nos que o GALP poida ofrecer oportunidades de networking e 
asociacionismo ás persoas participantes. 

Adaptación a cada parte interesada 
Para que se produzan cambios na zona, cómpre que chegue a todas as partes, polo 
que é necesario un labor de difusión na comunidade. A devandita tarefa clave 
comprende todas as actividades encamiñadas a mobilizar persoas e organizacións 
para que xeren novas ideas e leven a cabo actividades que beneficien a comunidade 
local. 

As accións recollidas para a dinamización son as seguintes: 

• Xornadas de presentación de proxectos: para animar as empresas e  as 
persoas emprendedoras, que cumpran a condición de beneficiarias, a 
participar na presentación de proxectos para o GALP, establécense cinco 
xornadas de presentación de proxectos (unha por ano), concibidas coma un 
talent business no que as persoas emprendedoras defenderán as súas 
propostas diante de responsables de catro empresas xa consolidadas. 

• Xornadas de networking: para xuntar a nivel sectorial e intersectorial a 
empresarias e empresarios para compartir problemas e abordar proxectos en 
común con relatorios de interese, realizadas por especialistas en temas actuais 
do sector pesqueiro e, acto seguido, abrir un espazo de encontro informal no 
que se propicien oportunidades de coñecerse e traballar conxuntamente, que 
propicien os proxectos de colaboración. 

• Tour empresarial: para amosar a maneira de traballar e as estratexias de 
negocio aplicadas por outras empresas no GALP a través dunha viaxe en 
grupo, xunto a empresarios e empresarias das comarcas do Morrazo, 
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Pontevedra, Vigo e o Baixo Miño. Visitaranse empresas que poidan inspirar 
innovacións na práctica empresarial ou poidan axudar a resolver os mesmos 
problemas. 

• Xornadas TIC: para achegar as novas tecnoloxías aplicadas ao sector 
pesqueiro sobre todo na comercialización, acuicultura sostible, xestións de 
explotacións e seguimento do medio, e por exemplo a aplicación de big data 
e machine learning. 

• Xornadas de internacionalización: para axudar ás empresas a saír do seu raio 
de acción inmediato e que estean preparadas para lograr os seus obxectivos 
de expansión, a través da realización de obradoiros nos que se presenten as 
axudas e ferramentas para internacionalizar. 

• Eventos de desenvolvemento da EDLP do GALP: un primeiro de lanzamento, 
un segundo de avaliación intermedia e un terceiro que formaría parte dun 
evento final no que, ademais da presentación dos resultados, se consideraría 
unha revisión e avaliación dos proxectos e obxectivos acadados no último 
lustro. 

• Campaña de difusión do consumo local: para achegar tanto o valor como a 
calidade do produto local e os sistemas de xestión sostible da pesca costeira 
artesanal, por medio da colaboración con influencers da zona con alto nivel de 
atracción tanto co público local como nacional, transmitindo autenticidade e 
incrementando a fidelización cos produtos amosados. 

• Obradoiros en praias: para integrar a mocidade da zona no coidado do medio 
a través do descubrimento da natureza mariña mediante xogos. 

• Tours submarinos: co obxectivo incrementar o coñecemento sobre o medio e 
os recursos, coa posibilidade de pór en valor o patrimonio subacuático no 
territorio do GALP7. 

As actividades deben axustarse a cada parte interesada: 

Sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola e os seus familiares 
Axustando as reunións aos lugares e horarios axeitados, pola súa proximidade aos 
portos e con persoas recoñecidas no sector. As visitas aos proxectos deben ser de 
axuda para esta parte interesada. 

Empresas 
Realizando reunións que resulten en vantaxes tanxibles como oportunidades 
promocionais ou de negocio a través de redes de contactos. 

Organismos públicos 
Dun xeito máis formal, mantendo informados os organismos e outorgándolles un 
papel destacado nas reunións públicas e outras actividades de comunicación. 

Asociacións locais e ONG 
Implicándoas na organización de actos, xornadas e obradoiros. 

Persoas en risco de exclusión, mulleres e mozos e a cidadanía en xeral. 
Implicándoos no desenvolvemento de proxectos e na asistencia a xornadas e 
obradoiros, así como traballando con organizacións de apoio para proveelas de axuda 
adicional. 

En definitiva, o GALP debe centrar o seu labor de dinamización en dous tipos de partes 
interesadas fundamentalmente: as que poden executar proxectos que beneficien a 
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toda a comunidade e as que poden ofrecer apoio ao GALP nas súas propias 
actividades. 
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12.Comunicación 

12.1. Comunicación do labor e resultados do GALP 
 
A comunicación efectiva e profesional que se levará a cabo trasladaralles o labor do 
GALP e os beneficios que achega ao territorio aos potenciais promotores de proxectos 
e á sociedade en xeral. Isto tamén contribúe a implicar a poboación local no traballo 
do GALP e a promover e apoiar as activades das persoas beneficiarias, así como 
animar a outros promotores do sector da pesca ou entidades públicas a que 
presenten os seus proxectos. 

O éxito da comunicación reside na frecuencia e na regularidade. Polo tanto, debe 
garantirse que todos os membros do GALP se impliquen nas iniciativas que se 
desenvolvan no plan de animación, xa que algúns membros poden exercer de 
multiplicadores ao empregar as súas propias contas de redes sociais para intensificar 
as mensaxes do GALP a través das diferentes plataformas. 

Á hora de desenvolver o contido das actividades de comunicación, non debemos 
esquecer amosar proxectos aprobados polo GALP, en especial os seus resultados, e 
proporcionar información atractiva para o público obxectivo.  

A estratexia de comunicación debe basearse no plan de comunicación da EDLP do 
GALP. Este documento é fundamentalmente práctico e considérase a base sobre a 
que se asentan os piares da comunicación online e offline, asegurando o estilo e a 
mensaxe que se quere transmitir para cada unha das partes interesadas, así como as 
pautas atendendo a cada tipo de soporte ou canle, e os indicadores para facer o 
control e o seguimento do éxito da comunicación. 

A estratexia comunicativa implica a comunicación eficaz na páxina web, redes sociais 
e notas de prensa, así como unha estratexia creativa seguindo o manual de 
identidade corporativa dos GALP á hora de desenvolver materiais de difusión (os 
períodos están marcados por trimestres ou “Q”). 

 

Área Obxectivo de 
comunicación 

Mensaxe Grupo 
obxectivo 

Actividade Período Canle 

EDLP 

Elaboración dun 
documento de 

referencia para a 
comunicación da 

EDLP 

A EDLP crea un documento 
base para definir o seu 

estilo propio para espallar 
as súas mensaxes nas súas 

canles de comunicación 

Organismos 
públicos, 

asociacións e 
ONG, empresas e 
emprendedores 

Realización dun 
plan de 

comunicación 
estratéxico 

Q1 ano 1 
Redes sociais, 
e-mail, prensa 

escrita, web 

Animación 

Difusión do 
lanzamento 

inicial da EDLP 

A EDLP traballa para 
impulsar o 

desenvolvemento sostible 
so sector pesqueiro e 

acuícola e o fomento de 
emprego estable 

Empresas, 
emprendedores, 
sociedade xeral, 

asociacións, 
organismos 

públicos 

Evento inicial 
Q2 do ano 

1 Redes sociais, 
e-mail, web, 

prensa escrita, 
radio, acto 

local, carteis, 
reunións, 
teléfono 

Difusión dos 
resultados 

intermedios da 
EDLP 

A EDLP segue a traballar 
para impulsar o 

desenvolvemento sostible 
so sector pesqueiro e 

acuícola e o fomento de 
emprego estable 

Evento intermedio 
Q3 do ano 

3 
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Área 
Obxectivo de 
comunicación 

Mensaxe 
Grupo 

obxectivo 
Actividade Período Canle 

Difusión dos 
resultados finais 

da EDLP e 
conclusións 

A EDLP segue a traballar 
para impulsar o 

desenvolvemento sostible 
so sector pesqueiro e 

acuícola e o fomento de 
emprego estable 

Evento final 
Último Q 
do último 

ano 

Promoción da 
participación das 

empresas na 
EDLP 

A EDLP anima e axuda ás 
empresas e 

emprendedores do sector 
pesqueiro 

Empresas, 
emprendedores, 

asociacións 

Xornadas de 
presentación de 

proxectos 

Dende o 
Q 4 do 

ano 1 ao Q 
3 do 

último 
ano 

Redes sociais, 
e-mail, web, 

prensa escrita, 
carteis 

Difusión do 
achegamento de 

empresas e 
novos proxectos 

conxuntos 

A EDLP fomenta a 
compartir experiencias 

entre empresas do sector 
pesqueiro 

Xornadas de 
networking 

Do Q2 do 
ano 1 ao Q 

3 do 
último 

ano 

Achegar as novas 
tecnoloxías ao 

sector pesqueiro 

A EDLP fomenta a 
transformación dixital das 

empresas do sector 
pesqueiro GALP 

Xornadas TIC 

Dende o 
Q 3 do 

ano 1 ao Q 
1 do 

último 
ano 

Difusión do 
modo de 

traballar e as 
estratexias de 

negocio do GALP 

As empresas do sector 
pesqueiro GALP son 

inspiración para a mellora 
de todo o tecido produtivo 

da zona 

Empresas, 
emprendedores, 
sociedade xeral, 

asociacións, 
organismos 

públicos 

Tour empresarial 

Dende o 
Q 3 do 

ano 2 ao 
Q 2 do 
último 

ano 

Difusión da 
internacionali-

zación das 
empresas no 

GALP 

A EDLP fomenta a 
internacionalización das 

empresas do sector 
pesqueiro GALP a través de 

formación específica 

Empresas e 
emprendedores 

Xornadas de 
internacionalización 

Dende o 
Q3 do ano 
1 ao Q3 do 

último 
ano 

Promoción dos 
produtos locais 

O consumo local 
promociona os sistemas de 
xestión sostibles da pesca 

costeira artesanal, 
marisqueo e acuicultura 

Sociedade en 
xeral 

Campaña consumo 
local 

Dende o 
Q2 do ano 
1 ao Q3 do 

último 
ano 

Promoción do 
medio e a 

economía azul 

A EDLP promociona a 
integración da infancia e a 
mocidade no coidado do 

medio  

Obradoiros praias 

Dende o 
Q3 do ano 
1 ao Q3 do 

último 
ano 

Promoción do 
medio e a 

economía azul 

A EDLP promociona o 
medio mariño co exemplo 
do fondo do mar na ría de 

Vigo 

Tour submarino 

Dende o 
Q3 do ano 
1 ao Q3 do 

último 
ano 

Seguimento 
e avaliación 

Difusión da 
evolución da 

EDLP 

A EDLP continúa a traballar 
pola consecución dos seus 

obxectivos 

Organismos 
públicos, 

asociacións e 
ONG, empresas e 
emprendedores 

Publicación en 
medios de difusión 

en liña e prensa 
escrita dos 

resultados e a 
avaliación 

Todo o 
período 

Redes sociais, 
radio, reunións 

en portos, 
visitas 

individuais, e-
mail,  prensa 
escrita, web, 

carteis, 
reunións 
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Anexo 1. Análise diagnóstica 
 

A continuación faise unha exposición dos principais parámetros e indicadores de 
diferentes ámbitos de análise correspondentes a contorna do territorio do GALP Ría 
de Vigo – A Guarda, como elementos que sustentas a definición dos obxectivos e liñas 
de actuación da estratexia.  

1.1.Ámbitos de diagnóstico: caracterización da zona pesqueira. 

1.1.1.Realidade física, social e económica do territorio do GALP Ría de Vigo- A Guarda. 

Delimitación territorial 
 

O ámbito de estudo sitúase ao suroeste 
da provincia de Pontevedra, no 
contorno da Ría de Vigo, conformando 
parte del Eixo Atlántico, unha das áreas 
máis dinámicas de Galicia, que liga o 
extremo norte de Galicia, con Porto, no 
país luso, pasando pola capital galega. 

O ámbito de traballo suma unha 
extensión total de 515,52 km², e alberga 
unha poboación total de 432.432 
habitantes, do que se deriva unha 
densidade de poboación no ámbito de 
832,82 habitantes/km², superior a 
media de Galicia, situada en 91  
habitantes/km², e incluso superior á 
media da provincia, con unha densidade 
de 210 habitantes/km², evidenciando o 
dinamismo económico-demográfico 
deste ámbito. 

 

Mapa. Ámbito de actuación: límites municipais e 

comarcais. Fonte: Elaboración propia 

 

O ámbito comprende un total de 11 municipios pertencentes a un total de 4 comarcas 
diferentes, como son O Baixo Miño, O Morrazo, a Comarca de Pontevedra e a de Vigo. 
Ningunha das 4 comarcas que aparecen no seu ámbito territorial se insiren no ámbito 
delimitado polo GALP Ría de Vigo-A Guarda por completo, de xeito que non existe 
coincidencia entre o mapa administrativo comarcal e os seus límites, tal e como se 
evidencia no plano adxunto. 
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Concellos da zona pesqueira: 
 

 

Mapa. Infraestruturas de comunicación viarias no ámbito do GALP Ría de Vigo-A Guarda. Fonte: 

Elaboración propia. 

Como ben se menciona no inicio do documento, o GALP da Ría de Vigo comprende 
un total de 11 municipios -A Guarda, Oia, O Rosal, Cangas, Moaña, Vilaboa, Baiona, 
Nigrán, Redondela, Soutomaior e Vigo-, pertencentes as comarcas de O Baixo Miño, 
O Morrazo, a Comarca de Pontevedra e a de Vigo. 

Todos os concellos incluídos no GALP Ría de Vigo-A Guarda teñen a característica 
común de definir os límites terrestres das Rías de Vigo e de Baiona, criterio é similar 
ao que define as cuncas hidrográficas, e que no presente caso abranguería os ríos 
Oitavén e Verdugo, no fondo da Ría de Vigo, así como o Río Miñor na Ría de Baiona 
xunto con outras liñas hidrográficas de menor entidades, como son os ríos Fraga e 
Pontillón no Morrazo, Alvedosa na Ría de Vigo, e o Lagares e o Groba ao sur do ámbito. 
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Concellos Comarca 

A Guarda 
 

O Baixo Miño 
Oia 

O Rosal 

Cangas 
O Morrazo 

Moaña 

Vilaboa Pontevedra 

Baiona 

 

 

Vigo 

Nigrán 

Redondela 

Soutomaior 

Vigo 

 

Táboa. Concellos que conforman o GALP Ría de Vigo-A Guarda e comarcas ás que pertencen. Fonte: 

Elaboración propia. 

O conxunto dos 11 municipios que conforman o GALP Ría de Vigo - A Guarda suman 
unha extensión total de 515,52 km², ámbito no que residen un total de 432.432 
habitantes, e o cal ocupa unha posición intermedia entre as áreas costeiras galegas. 
En relación ao contexto xeográfico no cal se atopa o actual ámbito de estudo, cómpre 
destacar que a Ría de Vigo é a máis profunda e estreita das rías galegas, aínda que 
tamén a de augas máis profundas, o que favoreceu historicamente a aparición de 
portos, o desenvolvemento de actividades marítimo-pesqueiras e a súa inserción nas 
principais liñas de comunicación transoceánicas. 

Pero se por algo se caracteriza o GALP Ría de Vigo-A Guarda é por reunir un 
importante núcleo de poboación en Vigo, cidade máis poboada de Galicia, e con un 
importante peso económico e laboral co conxunto. A historia da cidade de Vigo -
localidade máis urbana do conxunto e cidade máis poboada de Galicia-, non pode 
entenderse sen a evolución que o sector pesqueiro e conserveiro experimentou desde 
comezos da época moderna, e que a levou a liderar o sector en España e a acoller na 
actualidade a sede da Axencia Europea de Control da Pesca. 

Todas as poboacións das Rías de Vigo e Baiona miran e viven cara ao mar; mentres 
que as poboacións dos concellos máis  meridionais, como son Oia, O Rosal e A Guarda, 
se dispoñen nun eixo norte-sur case perfecto nunha traza litoral caracterizada polo 
seu carácter rochoso e abrupto, e que carece de grandes zonas de abrigo para as 
embarcacións, destacando no conxunto o porto da Guarda, no extremo sur, e nunha 
posición estratéxica na desembocadura do Río Miño e fronteira con Portugal, 
producíndose consecuentemente a aparición e crecemento dun porto pesqueiro 
relativamente relevante. 

A meirande parte dos concellos do GALP Ría de Vigo-A Guarda posúen unha 
extensión arredor dos 40 km², o que supón un tamaño pequeno para o que é habitual 
en Galicia pero dentro da media para a zona costeira, máis poboada na época 
moderna e por conseguinte con máis núcleos de poboación importantes e maiores 
divisións administrativas. 
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Sistemas e vías de comunicación viaria e ferroviaria: 

Ao tratarse da zona galega máis poboada a dotación en infraestruturas de 
comunicación é aceptable, a pesar de que a área gozou de investimentos económicos 
inferiores á área da Coruña, a outra gran aglomeración urbana de Galicia, motivado, 
en parte, polas complicadas condicións orográficas do territorio circundante á cidade 
de Vigo. 

A AP-9, coa simbólica ponte de Rande, constitúe a principal arteria de comunicación 
da Ría de Vigo, conectándoa co resto do Eixo Atlántico galego, fundamentalmente 
con Pontevedra e o resto das Rías Baixas. 

O principal problema histórico coa ponte de Rande, que evita un longo rodeo, en 
quilómetros e sobre todo en tempo, polo fondo da ría é pertencer a unha autoestrada 
de peaxe -a cal se eliminou  para a poboación do Morrazo-. Así mesmo, destaca a 
relativamente recente ampliación da ponte de Rande, pasando de catro a seis carrís 
de circulación, tras a manifesta aparición frecuente de conxestións, consecuencia da 
expansión económica da área, agravado co dinamismo da actividade costeira que se 
da nos concellos do Morrazo na época estival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa. Infraestruturas de 

comunicación viarias no ámbito do 

GALP Ría de Vigo-A Guarda. Fonte: 

Elaboración propia. 
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Non obstante, continúa sendo unha problemática no ámbito a barreira económica e 
psicolóxica imposta pola peaxe nas comunicación norte-sur de Galicia e no fondo da 
Ría -Soutomaior, Redondela-, razón pola cal se avaliou a posibilidade de implementar 
una conexión Pontevedra - Vigo mediante dúas novas autoestrada libres de peaxe 
que bordeen a Ría polo leste; unha primeira a cal tería como destino Vigo á altura do 
aeroporto de Peinador, substituíndo así as estradas N-552 e N-555, e unha segunda 
cara ao Porriño, realizando a función que hoxe desempeña a N-550 A Coruña-Tui. 
Estas infraestruturas aínda se encontran en fase de estudo ou proxecto e enfrontan 
unha elevada contestación cidadá polos seus efectos paisaxísticos e 
medioambientais. 

En termos de conetividade, unha das principais carencias detectadas correspóndese 
á conexión viaria de Vigo coa área situada inmediatamente ao sur, como son as áreas 
industriais de Mos e O Porriño, así como o norte de Portugal. Neste sentido, a 
autoestrada libre de peaxe A-55 -antiga nacional N-120- ao seu paso por Mos é un dos 
principais puntos negros de España, e aínda que xa se sitúa fóra do dominio territorial 
do GALP inflúe negativamente na permeabilidade da zona. A barreira natural que 
supón Puxeiros é un problema para as comunicacións -tanto viarias como ferroviarias-
, que xeometricamente converte a Vigo nun ramal do eixo que liga Redondela coa 
fronteira con Portugal. Sen embargo, como dato positivo, compre destacar a abertura 
do corredor de alta velocidade, mellorando notablemente as comunicacións 
ferroviarias co resto de Galicia, mais permanece a cuestión da tan longamente 
demandada mellora da conexión internacional co Porto.  

No relativo ás infraestruturas de alcance local, a circunvalación de Vigo lógrase pola 
concatenación dun tramo da AP-9 na súa prolongación até Tui, e a vía de alta 
capacidade VG- 20 que desde o alto de Puxeiros rodea a cidade polo sur e o leste até 
Balaídos e as proximidades de Bouzas, onde se localizan as instalacións da Zona 
Franca no Porto de Vigo, vía de cintura da cidade a cal non se completou até os 
primeiros anos do século.  

A conexión cos concellos do Val Miñor – como son Nigrán e Baiona, dentro do GALP, 
e Gondomar, fóra do ámbito- efectúase mediante a autoestrada autonómica de peaxe 
AG-57, que tamén parte da zona alta de Vigo, nas inmediacións do campus 
universitario. A alternativa pola estrada litoral ou pola interior de Zamáns supón 
longos tempos de desprazamento en virtude da elevada densidade de poboación, 
que converte estas estradas en travesías continuas. 

Na zona sur do GALP, os concellos de Oia, O Rosal e A Guarda, gravitan máis sobre a 
área de Tui que sobre a de Vigo, sobre todo os dous últimos, e atopan unha vía máis 
rápida para acceder á cidade de Vigo ou ao resto de Galicia na vía de alta capacidade 
CG-4.2, entre A Guarda e Tui, de recente construción. 

No relativo á rede ferroviaria, destaca o paso da liña ferroviaria que liga a comunidade 
autónoma na dirección norte-sur, prolongándose a súa vez cara Portugal -ligando as 
principais áreas do Eixo Atlántico- polo ámbito do GALP.  

Concretamente, existen dúas estacións ferroviarias na cidade de Vigo (Vigo-Guixar e 
Vigo_Urzáiz), así como, con unha menor frecuencia e liñas ferroviarias, dúas estacións 
de tren en Redondela (Redondela e Redondela-Picota) e unha en Soutomaior  
(Arcade). Como dato positivo, compre destacar que a construción da estación de 
Urzáiz (Vigo) e o mantemento da estación de Guixar, na mesma cidade, contribuíu a 
unha mellora na conexión ferroviaria no ámbito. 
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Sistemas e vías de comunicación marítima: 

No territorio do GALP Ría de Vigo-A Guarda localízase a Autoridade Portuaria de Vigo, 
dependente de Puertos del Estado, así como outros 12 portos de competencia 
autonómica. Cómpre destacar a presenza na liña portuaria da área loxística de 
Bouzas, cuxo titular é o Consorcio da Zona Franca de Vigo, organismo público 
participado por varias institucións que desde 1947 fomenta o comercio internacional 
promovendo parques empresariais e empresas de capital risco. 

 

Concello Porto 

Guarda A Guarda 

Baiona Baiona 

Cangas Aldán - Hío 

Cangas Cangas 

Moaña Meira 

Moaña Moaña 

Nigrán Panxón 

Redondela Redondela 

Soutomaior Arcade 

Vigo Vigo 

Vigo Vigo (Canido) 

 

Táboa. Portos no ámbito do GALP Ría de Vigo-A Guarda. Fonte: Elaboración propia. 
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Concello Nome Nº amarres 

Baiona 
Porto de Baiona - Monterreal 

Club de Iates 
337 

Cangas Porto de Cangas do Morrazo 303 

Moaña Porto de Moaña 347 

Baiona Porto deportivo de Baiona 416 

Total  1.403 

 

Táboa. Portos deportivos e número de amarres no ámbito do GALP Ría de Vigo-A Guarda. Fonte: 

Elaboración propia. 
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A Ría de Vigo é a única de Galicia que posúe liñas regulares de transporte de viaxeiros, 
liñas que se amplían nos meses estivais con tránsitos entre os principais portos (Vigo, 
Cangas, Moaña) e as Illas Cíes. 

Na área do GALP Ría de Vigo-A Guarda contabilízanse 10 portos deportivos, todos de 
dimensión media ou media-grande. Entre 300 e 400 amarres figuran Cangas, Moaña 
e Monterreal (Baiona), mentres que o porto deportivo de Baiona conta con máis de 
400. A suma das dúas instalacións existentes neste último concello convérteo no de 
maior capacidade de Galicia, con máis de 750 prazas. 

Nos portos da área localízanse 11 lonxas. Mentres que a lonxa de Aldán-Hío se localiza 
na Ría de Aldán, ollando ao norte ou á Ría de Pontevedra, e a da Guarda se sitúa na 
estrema sur da área, as oito restantes pertencen ás Rías de Vigo e Baiona. 

 

Concello Lonxa 

A Guarda A Guarda 

Cangas Aldán-Hío 

Soutomaior Arcade 

Baiona Baiona 

Cangas Cangas 

Moaña Moaña 

Nigrán  Panxón  

Redondela Redondela 

Vigo 
Vigo 

Vigo (Canido) 

Vilaboa Vilaboa 

 

Táboa. Lonxas existentes no ámbito do GALP Ría de Vigo-A Guarda. Fonte: Elaboración propia 

 

Densidade de poboación:  
 

En relación á extensión física dos municipios do conxunto, dous concellos sobresaen 
en extensión, como son Vigo e Oia, con entre o dobre o triplo que a media dos 
municipios restantes, mentres que os municipios de A Guarda e Soutomaior 
presentan unha menor superficie, situándose con aproximadamente a metade da 
superficie media. 

Non obstante, a distribución de poboación no conxunto territorial non é homoxénea, 
se non que o municipio de Vigo, claramente presenta unha maior densidade de 
poboación -sendo esta superior a 2.600 habitantes/km²-, seguido dos municipios 
limítrofes -Redondela e Nigrán-, así como os concellos de Cangas e Moaña, mentres 
que a menor densidade de poboación correspóndese ao Concello de Oia, con un dato 
de 36,82 habitantes/km². 

Contextualizando estes datos dentro da realidade galega, tal e como se referencia ao 
inicio do presente bloque de análise, a media de densidade de poboación a nivel 
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autonómico é de 91 habitantes/km², mentres que a media para o provincia de 
Pontevedra esta en 210. Neste sentido, o ámbito relativo ao GALP Ría de Vigo – A 
Guarda é de 838,82 habitantes/km². 

Así mesmo, en relación ao peso porcentual da poboación segundo os concellos que 
conforman a área de actuación, claramente a cidade de Vigo ten o maior peso 
porcentual dentro do conxunto do GALP Ría de Vigo-A Guarda, representando a súa 
poboación máis do 65% do total. Os seguintes municipios en peso porcentual de 
poboación do conxunto son Redondela e Cangas, que representan o 6,8 e o 6,2% 
respectivamente, mentres que os restantes municipios re sitúan por debaixo do 5%, 
sendo o Concello de Oia o cal ten un menor peso porcentual no conxunto, co 3.104 
habitantes. 

 

Concello 
Superficie 

(km²) 

Poboación 

total 

2021 

Peso 

porcentual no 

conxunto 

Densidade 

poboación 

(hab/km²) 

Baiona 34,47 12.286 2,8% 356,45 

Cangas 37,84 26.708 6,2% 705,87 

A Guarda 21,10 9.991 2,3% 473,61 

Moaña 35,18 19.496 4,5% 554,1 

Nigrán 34,92 18.005 4,2% 515,55 

Oia 84,30 3.104 0,7% 36,82 

Redondela 52,03 29.192 6,8% 561,03 

O Rosal 44,22 6.376 1,5% 144,2 

Soutomaior 24,99 7.482 1,7% 299,43 

Vigo 109,58 293.837 67,9% 2.681,56 

Vilaboa 36,90 5.955 1,4% 161,37 

Total 515,52 432.432 100 % 6190,79 

 

Táboa. Entidades de poboación no ámbito GALP Ría de Vigo-A Guarda segundo número de habitantes. 

Fonte: IGE. 2021 Elaboración propia 
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O GALP Ría de Vigo-A Guarda é, de todas as áreas costeiras de Galicia, aquel que posúe 
unha maior asimetría na distribución territorial da poboación, consecuencia da 
elevada concentración de poboación que se da no Concello de Vigo, albergando dous 
terzos da poboación total do ámbito e sobre o cal, inevitablemente, gravita a 
meirande parte d esfera social e económica do conxunto. Así mesmo, detraendo da 
estatística de poboación os concellos máis poboados de cada área, o GALP Ría de 
Vigo-A Guarda seguiría a ser a área costeira con máis habitantes, con preto de 140.000 
residentes, así como a área litoral galega máis densamente poboada. 

As áreas de maior densidade de poboación correspóndense coas áreas centrais do 
ámbito, correspondéndose co concello de Vigo nun primeiro nivel, como ben se 
referenciou anteriormente, seguido dos concellos de Cangas, Moaña, Redondela e 
Nigrán, mentres nun segundo plano sitúase Baiona e A Guarda, con cerca de 500 
habitantes por Km², mentres que o fondo norte da Ría de Vigo -concellos de Vilaboa 
e Soutomaior- e a máis distancia aínda a costa sur, como son O Rosal e Oia, son as 
menos poboadas, situándose, neste último municipio, por debaixo dos 50 
habitante/km². 

Poboación e demografía.  
En relación á análise de poboación e demografía, tal e como se apuntaba inicialmente, 
a área correspóndese con unha das áreas más dinámicas da comunidade, 
conformando un conxunto no cal todos os municipios que o conforman mostran 
unha evolución demográfica positiva. 

Así mesmo, a media de idade para o conxunto é de 45,3; mentres que para a provincia 
de Pontevedra, en 43,8, aínda que inferior á media para Galicia, a cal se sitúa nos 47,2 
anos. 

 

Evolución poboación entre 1999 e 2021:  
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Mapa. Evolución da poboación no ámbito GALP Ría de Vigo-A Guarda entre os anos 1999 e 2021. 

En canto á evolución de poboación no ámbito, destaca positivamente o forte 
dinamismo do ámbito territorial, dándose un incremento poboación tanto con 
conxunto, como en cada un dos municipios que conforman o GALP Ría de Vigo-A 
Guarda.  

En perspectiva evolutiva, o GALP Ría de Vigo-A Guarda é un territorio dinámico, que 
xunto ao resto das Rías Baixas constitúe a única gran zona de crecemento 
demográfico de toda Galicia. Nos 22 anos que van de 1999 a 2021 gañou un 5,5% máis 
de residentes, a un ritmo medio anual do 0,25%. 

Todos os concellos de GALP rexistraron neste período crecemento demográfico. Os 
máis intensos anotáronse en Soutomaior (28,8% no período 1999-2021), en Nigrán 
(13,1%), Baiona (13,2%), O Rosal (8,9%) e Cangas (12,3%), e en Moaña (9,0%), todos eles 
por riba da media da área. Vigo medrou por baixo da media (3,5%) e, como vimos, fíxoo 



 
 

 
13 

na periferia e non no seu núcleo principal. O concello menos dinámico foi A Guarda 
(0,7%), seguido de Redondela (0,9%) que mesmo así tamén gañaron poboación. 

Complementariamente, Vigo, capital, xunto con Pontevedra, da rexión urbana Vigo-
Pontevedra, experimentou un incremento de variación positivo, pasando de 283.670 
habitantes a 293.837 no que vai do presente século, segundo datos recollidos do INE 
para o ano 2021. 

Concello Poboación 1999 Poboación 2021 Incremento (%) 

Baiona 10.659 12.286 13,2 

Cangas 23.413 26.708 12,3 

Guarda, A 9.919 9.991 0,7 

Moaña 17.751 19.496 9,0 

Nigrán 15.647 18.005 13,1 

Oia 2.956 3.104 4,8 

Redondela 28.943 29.192 0,9 

Rosal, O 5.807 6.376 8,9 

Soutomaior 5.330 7.482 28,8 

Vigo 283.670 293.837 3,5 

Vilaboa 5.761 5.955 3,3 

Total 409.856 432.432 5,5 

 

Táboa. Incremento de poboación entre os anos 1999 e 2021 por municipios. Fonte: IGE e elaboración 

propia. 

Este crecemento demográfico non foi homoxéneo para o período 1999-2021, se non 
que, tal e como se manifesta na gráfica adxunta, o maior crecemento de poboación 
produciuse entre os anos 2004 e 2011, período no cal o conxunto dos once municipios 
que conforman o GALP Ría de Vigo - A Guarda pasou de 409.853 habitantes a 432.432, 
é dicir, experimentou un incremento do 5,1%. 
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Concello  1999 2020 Incremento % 

Guarda, A 9.919 10.025 1,07% 

Oia 2.956 3.049 3,15% 

Rosal, O 5.807 6.289 8,30% 

Cangas 23.413 26.582 13,54% 

Moaña 17.751 19.452 9,58% 

Vilaboa 5.761 5.919 2,74% 

Baiona 10.659 12.129 13,79% 

Nigrán 15.647 17.745 13,41% 

Redondela 28.943 29.241 1,03% 

Soutomaior 5.330 7.426 39,32% 

Vigo 283.670 296.692 4,59% 

TOTAL  409.856 436.569 6,52% 
Táboa. Incremento de poboación entre os anos 1999 e 2020 por municipios.  

 

Fonte: IGE e elaboración propia. 

CONCELLO 
Total Homes Mulleres 

1999 2020 1999 2020 1999 2020 
Guarda, A 9.919 10.025 4.819 4901 5.100 5.124 

Oia 2.956 3.049 1.468 1510 1.488 1.539 

Rosal, O 5.807 6.289 2.792 3092 3.015 3.197 

Cangas 23.413 26.582 11.549 13195 11.864 13.387 

Moaña 17.751 19.452 8.603 9455 9.148 9.997 

Vilaboa 5.761 5.919 2.832 2892 2.929 3.027 

Baiona 10.659 12.129 5.214 5977 5.445 6.152 

Nigrán 15.647 17.745 7.644 8710 8.003 9.035 

Redondela 28.943 29.241 14.036 14202 14.907 15.039 

Soutomaior 5.330 7.426 2.575 3702 2.755 3.724 

Vigo 283.670 296.692 134.490 140164 149.180 156.528 

TOTAL  409.856 434.549 196.022 207800 213.834 226.749 
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oncello 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Baiona 10.659 10.873 11.153 11.521 11.839 12.091 12.258 12.035 12.072 12.169 12.122 12.286 

Cangas 23.413 23.756 24.458 24.849 25.402 25.748 26.121 26.173 26.520 26.490 26.542 26.708 

Guarda, A 9.919 9.936 10.131 10.209 10.356 10.425 10.484 10.438 10.193 10.051 9.977 9.991 

Moaña 17.751 18.026 18.165 18.415 18.587 19.014 19.336 19.309 19.492 19.439 19.399 19.496 

Nigrán 15.647 16.302 16.806 17.281 17.668 18.021 17.879 17.738 17.619 17.622 17.675 18.005 

Oia 2.956 2.921 2.903 3.038 3.159 3.227 3.179 3.094 3.008 3.004 3.053 3.104 

Redondela 28.943 29.090 29.415 29.863 29.987 30.001 30.006 29.918 29.697 29.392 29.218 29.192 

Rosal, O 5.807 5.892 5.942 6.183 6.402 6.570 6.613 6.531 6.406 6.328 6.234 6.376 

Soutomaior 5.330 5.398 5.603 5.956 6.305 6.867 7.223 7.302 7.317 7.242 7.395 7.482 

Vigo 283.670 287.282 292.566 293.725 294.772 297.332 297.241 296.479 294.098 292.986 295.364 293.837 

Vilaboa 5.761 5.755 5.839 5.947 6.015 5.978 6.024 5.848 6.059 6.023 5.874 5.955 

Táboa. Evolución da poboación entre os anos 1999 e 2021 por municipios. Fonte: IGE e elaboración 

propia. 

En canto a idade media da poboación nos municipios del ámbito, os datos do IGE 
evidencian o progresivo envellecemento da poboación, común a todos os concellos 
que compoñen o ámbito de estudo Ría de Vigo-A Guarda.  Así mesmo, detéctanse 
certas diferentes entre os concellos que compoñen a área; neste sentido, mentres o 
Concello de Soutomaior se sitúa como o concello máis novo -cunha media de idade 
de 42,2 anos-, o Concello de Oia conta cunha poboación máis envellecida, 
presentando unha idade media de 47,6, próxima a media autonómica.  

En ración á media de idade para o ámbito de actuación, esta é de 45,3 para o conxunto 
de poboación na área Ría de Vigo-A Guarda, con un incremento de máis de un punto 
respecto do ano 2015.  

Non obstante, pese ao progresivo envellecemento da poboación, os datos mostran 
unha perspectiva máis positiva que para o conxunto galego, sendo a media 
autonómica, segundo datos do IGE para ese mesmo ano, de 47,2 anos. 
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Concello 2015 2016 2017 2018 2019 

Baiona 43,1 43,4 43,9 44,5 44,8 

Cangas 43,1 43,5 43,9 44,3 44,7 

Guarda, A 44,5 44,9 45,2 45,5 45,9 

Moaña 43,3 43,7 44,0 44,4 44,8 

Nigrán 43,8 44,2 44,5 44,9 45,2 

Oia 46,4 46,7 47,1 47,2 47,6 

Redondela 44,2 44,5 44,9 45,3 45,7 

Rosal, O 45,1 45,5 45,7 46,3 46,4 

Soutomaior 41,4 41,7 41,9 41,9 42,2 

Vigo 44,1 44,4 44,7 45,0 45,3 

Vilaboa 45,3 45,7 45,9 46,4 46,6 

Total 44,0 44,3 44,6 44,9 45,3 

 

 

Concello 
Superficie 

(km²) 

Poboación 
total  

Peso 
porcentual 

no 
conxunto 

Densidade 
poboación 
(hab/km²) 

2020 

Baiona 34,47 12.129 2,79% 352 

Cangas 37,84 26.582 6,12% 702 

A Guarda 21,1 10.025 2,31% 475 

Moaña 35,18 19.452 4,48% 553 

Nigrán 34,92 17.745 4,08% 508 

Oia 84,3 3.049 0,70% 36 

Redondela 52,03 29.241 6,73% 562 

O Rosal 44,22 6.289 1,45% 142 

Soutomaior 24,99 7.426 1,71% 297 

Vigo  109,58 296.692 68,28% 2708 

Vilaboa 36,9 5.919 1,36% 160 

Total 515,52 434.549 100% 843 
Táboa. Densidade de poboación 2020 no ámbito GALP Ría de Vigo-A Guarda. 

 Fonte: IGE. 2020 Elaboración propia 
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A continuación para o Concello de Vigo a poboación computable a efectos da EDLP 
é a poboación  integrante do sector pesqueiro e as súas familias,  a cal se calcula a 
través da poboación afiliada as actividades pesqueiras ( 3. 998 persoas a Marzo de 
2022) , rexistradas en base o concello de conta de cotización), multiplicado polo 
tamaño medio do fogar no Concello de Vigo ( 3 persoas). Datos obtidos do IGE. En 
base a ditos estimacións a poboación total na zona pesqueira ascende a 150.589 
habitantes, representado o Concello de Vigo o 7,96% do total. 

 

Concello 
Superficie 

(km²) 
Poboación 

total (1)  
Peso 

porcentual 
no 

conxunto 

Densidade 
poboación 
(hab/km²) 

2021 
Baiona 34,47 12.286 8,27% 356,43 
Cangas 37,84 26.708 17,97% 705,81 

A Guarda 21,1 9.991 6,72% 473,51 
Moaña 35,18 19.496 13,12% 554,18 
Nigrán 34,92 18.005 12,12% 515,61 

Oia 84,3 3.104 2,09% 36,82 
Redondela 52,03 29.192 19,65% 561,06 

O Rosal 44,22 6.376 4,29% 144,19 
Soutomaior 24,99 7.482 5,04% 299,40 

Vigo (1)  109,58 9.995 6,73% 91,21 
Vilaboa 36,9 5.955 4,01% 161,38 
Total 515,52 148.590 100% 288,23 

 

 

Táboa. Entidades de poboación no ámbito GALP Ría de Vigo-A Guarda segundo número de habitantes. 

Fonte: IGE. 2021 Elaboración propia 

(1) Habitantes afectos a zona pesqueira tendo en conta os criterios de exclusión nas zonas densamente 

poboadas (art. 4 pto.4 da Orde do 10 de maio de 2.022). A densidade de poboación tamén figura calculada 

en base a poboación integrante do sector pesqueiro.  Cálculo: Afiliados ( CNA3 0311, 0321): 3.998X 2,5 ( 

persoas fogar Vigo 2019 IGE )= 9.995 (sector pesqueiro e as súas familias). Fonte de datos para os cálculos 

IGE.  
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Concello Superficie (km²) 
Poboación total 

(1) Peso porcentual 
no conxunto 

Densidade 
poboación 
(hab/km²) 

2020 
Baiona 34,47 12.129 8,65% 351,87 

Cangas 37,84 26.582 18,97% 702,48 

A Guarda 21,1 10.025 7,15% 475,12 

Moaña 35,18 19.452 13,88% 552,93 

Nigrán 34,92 17.745 12,66% 508,16 

Oia 84,3 3.049 2,18% 36,17 

Redondela 52,03 29.241 20,86% 562,00 

O Rosal 44,22 6.289 4,49% 142,22 

Soutomaior 24,99 7.426 5,30% 297,16 

Vigo (1) 109,58 2.288 1,63% 20,88 

Vilaboa 36,9 5.919 4,22% 160,41 

Total 515,52 140.145 100% 271,85 
  

(1) Habitantes afectos a zona pesqueira tendo en conta os criterios de exclusión nas zonas 
densamente poboadas (art. 4 pto.4 da Orde do 10 de maio de 2.022). A densidade de poboación tamén 
figura calculada en base a poboación integrante do sector pesqueiro.  Cálculo: Afiliados 2020):  915 
persoas (afiliadas  2020 CNA3 0311, 0321) X 2,5 ( persoas fogar Vigo 2019 IGE )= 2.288  Poboación do 
sector pesqueiro e acuícola e as súas familias . Fonte de datos para os cálculos IGE.  
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Índice de envellecemento:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa. Índice de envellecemento 

municipal no ámbito GALP Ría 

de Vigo-A Guarda. 
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Así mesmo, no relativo ao envellecemento da poboación, segunda os datos postos 
a disposición pública no IGE para o ano 2021, un maior envellecemento prodúcese 
nos concellos de menor tamaño e carácter máis rural, como son Vilaboa e Oia, con 
índices de 23,9 e 24,8 respectivamente, mentres que os índices de envellecemento 
que non alcancen o 20,0  soamente se produce nos concellos de Cangas e 
Soutomaior, os cales teñen unha media de idade da poboación local de 44,7 e 42,2 
anos respectivamente, medias inferiores á idade media para a poboación da área do 
GALP Ría de Vigo – A Guarda. 

 

Concello 
Índice de 

envellecemento 

Índice de 

dependencia 

Idade media da 

poboación 

Baiona 20,4 50,3 44,8 

Cangas 19,8 49,3 44,7 

Guarda, A 21,6 51,7 45,9 

Moaña 20,2 50,5 44,8 

Nigrán 20,9 50,8 45,2 

Oia 24,8 57,6 47,6 

Redondela 21,8 52,3 45,7 

Rosal, O 22,3 52,1 46,4 

Soutomaior 16,9 50,8 42,2 

Vigo 21,3 52,4 45,3 

Vilaboa 23,9 57,9 46,6 

Total (Ámbito) 21,3  45,3 

 

Táboa. Índice de envellecemento, índice de dependencia e idade media da poboación Fonte: IGE, Datos 

descritivos da AUE e elaboración propia.  

O índice de dependencia global do GALP Ría de Vigo-A Guarda é inferior en case 6 
puntos ao galego, fundamentalmente e como xa se explicou porque o de 
dependencia senil na área é moi baixo.  

Asentamentos de poboación 
 

Así mesmo, a lectura dos asentamentos ou entidades de poboación segundo o 
número de habitantes indica, tal e como revelaba a lectura da densidade de 
poboación por municipios, Vigo é o municipio que presenta unha maior 
concentración de núcleos de poboación de máis de 2.500 habitantes, que na 
realidade conforman un continuo urbano altamente denso. 

Así mesmo, tal e como se mostra na información cartográfica adxunta, os concellos 
de Cangas, A Guarda e Redondela presentan unha cabeceira urbana densa e 
compacta, superando os 5.000 habitantes. 
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Índices de envellecemento 2020-2021.  

 

 Total  Homes  Mulleres 

Índice de 

envellecemento 
2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Galicia 160,4 163,59 133,06 136,22 189,67 192,83 

Concellos        

Guarda, A 140,66 139,6 120,18 121,79 161,2 157,41 

Oia 182,08 185,11 157,18 168,57 212,11 203,62 

Rosal, O 156,58 157,09 134,31 137,19 181,9 179,26 

Cangas 118,38 123,04 100,9 104,72 137,84 143,52 

Moaña 114,24 118,78 99,09 102,32 129,75 135,8 

Vilaboa 160,64 167,21 128,84 129,5 193,78 208,44 

Baiona 129,38 137,27 111,74 117,47 148,75 158,98 

Nigrán 127,52 130,51 111,95 118,08 144,33 143,65 

Redondela 135,23 140,78 109,19 113,39 163,79 170,52 

Soutomaior 89,68 92,25 73,89 76,61 107,11 109,56 

Vigo 129,49 132,93 100,96 103,79 160,16 164,08 

Media  134,90 138,60 113,48 117,58 158,25 161,35 

 

Táboa. Índice de envellecemento 2020-2021. Fonte: IGE.   
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Tamaño Número 

Entidades menores de 250 habitantes 522 

Entre 250-500 habitantes 137 

Entre 500-1.000 habitantes 61 

Entre 1.000 – 2.500 habitantes 26 

Entre 2.500 – 5.000 habitantes 7 

Entre 5.000 – 10.000 habitantes 3 

Táboa. Entidades de poboación segundo tamaños. Fonte: Elaboración propia. 

 

Compre destacara ademais a multiplicidade de núcleos de poboación de pequeno 
tamaño distribuídos ao longo do borde marítimo da Ría de Vigo, exemplificando a 
litoralización da poboación neste ámbito, ligada principalmente a actividade 
pesqueira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa. Entidades de poboación no ámbito 

GALP Ría de Vigo-A Guarda segundo número 

de habitantes. Fonte: Elaboración propia. 
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A principal aglomeración urbana é naturalmente Vigo, que en 2021 contabilizaba 
293.837 habitantes. Ségueno en peso demográfico os núcleos seguintes: Pardavila 
(4.685), Pereiró (3.879), O Xuncal (3.597), Freixeiro (2.722), A Ceboleira (2.605), A 
Bagunda (2.446) e Barreiro (2.178), todos eles no concello de Vigo. E Redondela (7.391), 
Cangas (6.936), A Guarda (6.157), A Calle (Arcade, Soutomaior, 3.166), Baiona (2.877), 
Angorén (Chapela, Redondela, 2.259), Laredo (Chapela, Redondela, 2.107), O Redondo 
(Moaña, 2.016). 

A multiplicidade de núcleos con máis de 2 mil habitantes, situados a maioría na área 
de expansión urbana de Vigo e só unha minoría nos portos pesqueiras tradicionais, dá 
unha idea da magnitude da cidade e da supeditación do resto de núcleos á mesma. 
Só Redondela, Cangas e A Guarda lograron concentrar unha poboación destacada no 
seu núcleo principal, acadando unha cabeceira municipal con densa e compacta, con 
unha poboación total superior aos 10.000 habitantes.  

O fenómeno de disgregación é aínda máis intenso nos casos de Moaña e Baiona, esta 
última e repleta de segundas residencias e apartamentos turísticos que multiplica a 
súa poboación nos períodos estivais. 

O fenómeno tamén é indiciario do modo de hábitat disperso característico da área 
metropolitana de Vigo, e que contrasta enormemente co crecemento demográfico e 
urbanístico máis planificado e vertical da outra gran área urbana galega, A Coruña. 
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Ámbito socio-laboral. 
 

Poboación afiliada a seguridade social: 
 

Municipio Reg. 
General(1) 

R. G.- 
S.E.Agrario 

R. G.- 
S.E.Hogar 

R. E. 
MAR 

R. E. T. 
Autónomos 

R. E. M. 
Carbón 

TOTAL 

36003 
Baiona 

1.543 5 136 91 874 0 2.649 

36008 
Cangas 

3.263 <5 108 633 1636 0 5.641 

36023 
Guarda (A) 

1.667 52 50 270 747 0 2.786 

36029 
Moaña 

3.137 <5 72 422 1251 0 4.883 

36035 
Nigrán 

3.586 5 308 53 1405 0 5.357 

36036 Oia 276 14 7 44 209 0 550 

36045 
Redondela 

5.822 8 117 669 1841 0 8.457 

36048 
Rosal (O) 

761 113 28 40 517 0 1.459 

36053 
Soutomaior 

647 5 23 105 485 0 1.265 

36057 Vigo 115.389 45 3309 1773 18538 0 139.054 

36058 
Vilaboa 

1.600 <5 28 129 373 0 2.131 

TOTAL  137.691 247 4186 4229 27876 0 174.232 

Táboa. Poboación afiliada a seguridade social ano 2020. Fonte: IGE e elaboración propia. 
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Cálculo do paro para o ano 2020 tendo en conta o número de afiliados a Seguridade 
Social.  
 

Concello 
Porcentaxe total 

parados (%) 
Total afiliados e 

parados 
Afiliados a SS -

IGE 2020 
Nº parados -INE 

Dec. 2020 

Baiona 25% 3.552 2.649 903 

Cangas 28% 7.825 5.641 2.184 

Guarda, A 20% 3.470 2.786 684 

Moaña 17% 5.916 4.883 1.033 

Nigrán 18% 6.561 5.357 1.204 

Oia 31% 798 550 248 

Redondela 18% 10.307 8.457 1.850 

Rosal, O 24% 1.929 1.459 470 

Soutomaior 32% 1.864 1.265 599 

Vigo 15% 162.816 139.054 23.762 

Vilaboa 16% 2.522 2.131 391 

Total 16,06% 207.560 174.232 33.328 

Táboa. Paro tendo en conta o total de afiliados a Seguridade Social. Fonte: IGE, INE e  elaboración 

propia. 

 

Paro rexistrado:  
 

En relación á poboación parada, segundo os datos expostos polo IGE para o ano 2020, 
experiméntase unha maior porcentaxe de poboación desempregada no Concello de 
Soutomaior, acadando o 7%, mentres que nos concellos de Vigo, Moaña e Cangas este 
porcentaxe supera o 6% da poboación total. Así mesmo, nos restantes concellos do 
ámbito GALP Ría de Vigo-A Guarda, a porcentaxe de desemprego sitúase entre o 5 e 
o 6% respecto da poboación total. 

En relación á media galega, os datos evidencia un maior dinamismo económico nesta 
área, pois, mentres que a taxa de paro para o conxunto do ámbito Ría de Vigo - A 
Guarda, non acada o 6%, en Galicia, para finais do ano 2021 supera o 11% (INE). En canto 
á taxa de paro para a provincia de Pontevedra, para finais do ano 2021 (INE), supera o 
12%. 

Na situación actual, tal e como se manifesta na táboa adxunta -a cal reflexa dos datos 
de paro rexistrado nos municipios do ámbito para o ano 2020 , sendo o IGE a fonte 
dos mesmos- detéctase, desagregando estes datos municipais segundo xénero e 
grandes grupos de idade, unha certa brecha de xénero pois na totalidade dos 
concellos prodúcese que a porcentaxe de poboación feminina é superior en todos os 
concellos entre os rangos de poboación de entre 25-44 anos e maior de 45 anos, 
mentres que esta tendencia se está a reverter entre a poboación máis nova. 
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Concello 

Porcentaxe 

total 

parados 

(%) 

Poboación masculina Poboación feminina 

<25 

anos 

25-44 

anos 

>45 

anos 

<25 

anos 

25-44 

anos 

>45 

anos 

Baiona 5,75 1,1% 15,3% 22,9% 1,8% 24,6% 34,2% 

Cangas 6,43 1,8% 16,4% 22,6% 1,7% 22,8% 34,7% 

Guarda, A 5,40 2,4% 19,6% 20,7% 1,1% 23,7% 32,4% 

Moaña 6,71 2,2% 16,1% 21,6% 1,8% 22,9% 35,4% 

Nigrán 5,41 2,3% 17,2% 25,5% 1,2% 20,5% 33,3% 

Oia 5,22  Nd 9,9% 22,8%  Nd 28,4% 35,2% 

Redondela 5,06 2,0% 14,8% 20,4% 1,0% 21,2% 40,6% 

Rosal, O 5,57 2,3% 12,7% 23,9% 2,0% 27,6% 31,5% 

Soutomaior 7,00 2,3% 15,6% 22,5% 1,5% 21,8% 36,3% 

Vigo 6,67 1,8% 16,4% 25,1% 1,6% 20,7% 34,4% 

Vilaboa 5,24 3,5% 16,3% 29,5% 1,9% 18,9% 29,8% 

 Total 5,86       

 

Táboa. Porcentaxe de parados segundo a poboación parada total segundo xénero e idade, ano 2020. 

Fonte: IGE e elaboración propia. 
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Mapa. Porcentaxe de poboación 

parada respecto da poboación total 

no ámbito GALP Ría de Vigo-A 

Guarda. Fonte: Elaboración propia. 

 

Se nos centramos nos sectores de poboación máis nova, é dicir, analizando a 
porcentaxe da poboación parada de 25 e 44 anos respecto da poboación parada 
total para o ano 2020, os datos máis preocupantes atópanse nos concellos de A 
Guarda e Oia, onde estes sectores superan o 45% do total. As mellores cifras dentro do 
conxunto danse nos concellos de Vilaboa e Soutomaior e Redondela, representando 
entre o 35 e o 45%; por outra banda, nos restantes concellos estes datos sitúanse entre 
o 40 e o 45%.  Estas diferenzas implican accións opostas e complementarias, pois, 
mentres no primeiro caso , no segundo caso, unha elevada poboación parada de entre 
45 e 65 anos implica a necesidade de accións ou medidas para a reintegración destas 
persoas no mercado laboral, así como a súa reconversión ou reorientación laboral. 
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Mapa. Porcentaxe de poboación 

parada  (25-44 anos) respecto 

do total no ámbito GALP Ría de 

Vigo-A Guarda. Fonte: 

Elaboración propia. 

 

En canto aos grandes grupos ou sectores de actividade, a maior parte da poboación 
desempregada pertence ao sector servizos, seguido do sector industrial. Estes datos 
están claramente ligados ao porcentaxe de poboación empregada nos sectores 
sendo, o sector que máis poboación empregada ten no conxunto dos diferentes 
concellos. 
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Concello 

Pesca e 

agricultura 

(%) 

Industria (%) 
Construción 

(%) 
Servizos (%) 

Baiona 3,54 10,18 5,80 73,55 

Cangas 6,87 10,60 5,13 69,25 

Guarda, A 14,07 9,07 3,15 64,81 

Moaña 4,97 16,20 6,11 67,30 

Nigrán 2,57 11,40 5,44 75,05 

Oia 12,35 7,41 4,94 64,81 

Redondela 1,83 17,59 6,70 69,15 

Rosal, O 15,77 14,65 5,92 58,03 

Soutomaior 3,05 11,45 7,06 73,09 

Vigo 1,42 11,82 5,46 73,92 

Vilaboa 5,45 12,82 10,26 64,74 

 

Táboa. Porcentaxe de parados segundo a poboación parada total por sectores de actividades, ano 2021. 

Fonte: IGE e elaboración propia 

PIB municipal y renda per cápita: 
 

No relativo ao produto interior bruto dos municipios que conforman o ámbito do 
GALP Ría de Vigo - A Guarda, os datos recollidos do IGE para o ano 2021, mostran un 
destaque notable para o Concello de Vigo, con un PIB de 7.846.296 miles€, seguido 
do municipio de Redondela, con 511.379 miles €, mentres que o Concello de Oia 
presenta o menor PIB municipal do conxunto, con un total de 34.861 miles  euros. 

Concello Produto Interior Bruto ( miles €) 

Baiona 177.760 

Cangas 390.244 

Guarda, A 161.451 

Moaña 257.688 

Nigrán 321.768 

Oia 34.861 

Redondela 511.379 

Rosal, O 74.747 

Soutomaior 83.216 

Vigo 7.846.296 

Vilaboa 103.799 

Táboa. Porcentaxe de poboación parada  (25-44 anos) respecto do total no ámbito GALP Ría de Vigo-A 

Guarda, ano 2018. Fonte: IGE e elaboración propia. 
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Mapa. PIB por municipios no ámbito 

GALP Ría de Vigo-A Guarda. Fonte: 

Elaboración propia. 

Estas grandes diferencias débense claramente á localización xeográfica das grandes 
actividades económicas, parques empresariais  e grandes empresas no ámbito. Neste 
sentido, compre destacar a localización do porto pesqueiro en Vigo, así como de 
grandes empresas, e en menor medida, en Redondela, que e a consecuencia dun 
elevado produto interior bruto. 

En canto á renda per cápita, segundo os datos ofrecidos polo IGE para o ano 2021, o 
dato máis elevado localízase na cidade de Vigo, superando os 25 miles €/habitante, 
mentres que o valor inferior atópase nos concellos de Oia e Soutomaior, que non 
acadan os 12 miles €/habitante.  
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Concello Renda per cápita (miles €/habitante) 

Baiona 14,47 

Cangas 14,61 

Guarda, A 16,16 

Moaña 13,22 

Nigrán 17,87 

Oia 11,23 

Redondela 17,52 

Rosal, O 11,72 

Soutomaior 11,12 

Vigo 26,7 

Vilaboa 17,43 
MEDIA  15,64 

 

 

Táboa. Renda per cápita para os concellos do ámbito do GALP Ría de Vigo-A Guarda, ano 2021. Fonte: 

IGE e elaboración propia. 

 

Renda per cápita 2018. 
 

Miles de 
euros 

2018 

Concello  PIB Habitantes  
Renda per 

capita  
Guarda, A 161.451 10.013 16,12 

Oia 34.861 3.018 11,55 

Rosal, O 74.747 6.249 11,96 

Cangas 390.244 26.487 14,73 

Moaña 257.688 19.448 13,25 

Vilaboa 103.799 5.954 17,43 

Baiona 177.760 12.134 14,65 

Mos 434.764 17.723 24,53 

Redondela 511.379 29.194 17,52 

Soutomaior 83.216 7.305 11,39 

Vigo 7.846.296 293.642 26,72 

TOTAL  10.076.205 431.167 23,37 

 

Táboa. Renda per cápita para os concellos do ámbito do GALP Ría de Vigo-A Guarda, ano 2018. Fonte: 

IGE. 
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Renda media por fogar a nivel municipal: 
 

 

 

 

 

Para o ano 2021, no relativo a renda 
media no conxunto dos municipios 
que conforman o GALP Ría de Vigo-
A Guarda, as rendas máis elevadas 
danse no municipio de Nigrán, con 
unha media de ingresos brutos por 
fogar que superan os 35.000 euros 
anuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concello 
Distribución da renda 

P80/P20 
Índice de Gini 

Baiona 2,3 29,8 

Cangas 2,2 27,6 

Guarda, A 2,2 27,8 

Moaña 2,2 26,1 

Nigrán 2,6 32,3 

Oia 2,3 27,8 

Redondela 2,2 24,8 

Rosal, O 2,1 26,1 

Soutomaior 2,2 26,3 

Vigo 2,6 30,6 

Vilaboa 2,3 26,1 
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En relación á distribución da renda media nos municipios os cales conforman o GALP 
Ría de Vigo – A Guarda, é de especial interese complementar este dato co 
denominado índice de Gini, medida da desigualdade nos ingresos, número entre 0 e 
1, onde 0 correspóndese coa perfecta igualdade (todos teñen os mesmos ingresos) e 
onde o valor 100 correspóndese coa perfecta desigualdade (unha persoa ten todos os 
ingresos e os demais ningún). 

No conxunto territorial, as maiores desigualdades prodúcense nos concellos de 
Nigrán e Vigo, segundo mostran os datos relativos ao ano 2021, superando os 30 
puntos, mentres que nos restantes concellos este dato mantense entre os 25 e os 30 
puntos.  
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Centros de ensino e nivel de estudios da poboación:  
 

No territorio do GALP Ría de Vigo-A Guarda conta con 255 centros de ensino. Do total, 
104 son de natureza privada, un 41% que representa unha porcentaxe moi superior á 
media galega do 23%, e que vén determinada polo feito de seren maioría no concello 
de Vigo os centros concertados. Non obstante, tamén se rexistra unha proporción de 
centros privados moi elevada e superior á media galega nos concellos de Soutomaior, 
A Guarda, O Rosal, Cangas e Nigrán. 

 

Se atendemos ao nivel formativo dos habitantes do GALP Ría de Vigo-A Guarda o 
primeiro que chama a atención é o maior peso do grupo de persoas universitarias. En 
consonancia co que acontece na maioría de áreas urbanas do Eixo Atlántico (A 
Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra). A poboación universitaria acada a súa 
maior relevancia nos concellos de Vigo, Nigrán, Cangas e Baiona, o cal debe pórse en 
relación cun nivel adquisitivo elevado e unha tipoloxía residencial de vivendas 
unifamiliares en contornos rurais ou suburbanos. 

 

Nivel de estudos Total poboación Porcentaxe 

Non sabe ler ou escribir 4.957 1,03% 

Menos de 5 anos de escolarización 35.139 7,27% 

Sen completar Bacharelato elemental, ESO ou 

EXB 
90.998 18,82% 

Bacharelato elemental, ESO ou EXB completo 93.035 19,24% 

Bacharelato superior BUP/LOXSE, COU/PREU 45.144 9,34% 

FPI, FP grao medio, Oficialía industrial 16.016 3,31% 

FPII, FP grao superior, Mestría industrial 18.641 3,86% 

Diplomatura, Arquitectura, Enxeñería Técnica 21.421 4,43% 

Licenciatura, Arquitectura, Enxeñería Superior 21.123 4,37% 

Doutoramento 1.373 0,28% 
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Gráfico. Mapas relativos ao porcentaxe de poboación segundo nivel de estudios para cada concello do 

ámbito do GALP Ría de Vigo-A Guarda. Fonte: Elaboración propia. 

Xeograficamente, evidénciase unha maior formación na cidade de Vigo, onde se 
congrega unha maior porcentaxe de poboación con estudios superiores. Con carácter 
xeral, a meirande parte da poboación no ámbito do GALP Ría de Vigo-A Guarda non 
acadou de completar Bacharelato, ESO ou EXB, seguido da poboación que si 
completaron estudos de bacharelato, ESO e EXB, pero non continuou os seus estudos. 
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Ámbito empresarial e turístico.  
 

Tras unha primeira metade da década pasada na cal o censo de empresas do territorio 
ocupado polo GALP Ría de Vigo – A Guarda minguaba ano a ano da man da recesión 
económica, a partir de 2014 obsérvase un incremento na demografía empresarial. De 
feito, no conxunto dos 11 concellos o número de empresas incrementouse un 5,36% 
no período 2014 – 2020. Trátase dunha evolución máis positiva que a do cómputo da 
provincia e de Galicia, que reflectiron subidas para ese período do 4,15% e o 0,92%, 
respectivamente. 

 

 

Gráfica 1: Evolución do número de empresas do GALP Ría de Vigo - A Guarda no período 
2014 - 2020 (Directorio de empresas e unidades locais, Instituto Galego de Estatística) 

 

A importancia do GALP Ría de Vigo – A Guarda no tecido empresarial da provincia 
evidénciase polo feito de que o 42,53% das empresas de Pontevedra se atopan no 
territorio dos 11 municipios. Esta porcentaxe é do 14,18% se se analiza o peso do GALP 
respecto ao total de Galicia.  

Desde un prisma municipal, no período de estudo o comportamento foi positivo en 
todos os concellos, agás na Guarda, onde se contraeu o número de empresas un 3,16%. 
No outro extremo, Nigrán e Baiona experimentaron crecementos de dúas cifras 
porcentuais, cun 12,88% e un 11,53%, respectivamente.  

Case sete de cada dez empresas se sitúan no termo municipal de Vigo, 
concretamente o 69,23%. Isto é algo lóxico debido á relevancia económica e 
demográfica da cidade olívica. Unha análise do resto de concellos amosa a 
importancia de Redondela, que acolle ao 5,84% das unidades empresariais, e Cangas, 
que conta co 5,38% das mesmas. No outro extremo sitúase Oia, con apenas o 0,72% 
das empresas censadas no territorio do GALP.  
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 Nº empresas 2020 
Evolución 2014-

2020 
Peso relativo 

A Guarda 798 -3,16% 2,29% 
Oia 250 4,17% 0,72% 
Rosal, O 533 3,50% 1,53% 
Cangas 1.875 3,42% 5,38% 
Moaña 1.501 4,82% 4,31% 
Vilaboa 563 8,48% 1,62% 
Baiona 967 11,53% 2,78% 
Nigrán 1.604 12,88% 4,60% 
Redondela 2.035 0,39% 5,84% 
Soutomaior 593 9,61% 1,70% 
Vigo 24.114 5,47% 69,23% 
Total GALP 34.833 5,36% 100,00% 
Total provincia 81.900 4,15%  

Total Galicia 245.660 0,92%  

 

Táboa 1: Evolución por concello do número de empresas do GALP Ría de Vigo - A Guarda no período 

2014 - 2020 (Directorio de empresas e unidades locais, Instituto Galego de Estatística) 

 

Número de empresas por sector de actividade  
 

No relativo á distribución por sectores do universo empresarial do territorio, cabe 
destacar que oito de cada dez empresas pertencen ao sector servizos. Esta 
importancia dos servizos está especialmente marcada no caso do concello de Vigo, 
cuxa porcentaxe se eleva ao 84,44% para esta rama de actividade. Baiona, Nigrán, 
Cangas e A Guarda reflicten tamén proporcións superiores ao 70%. Pola súa parte, o 
sector primario gaña relevancia nos concellos de Vilaboa e Oia, cun 28,60% e un 
24,40%, respectivamente.  

 

 

 

 

 

Gráfica 2:distribución, por 
sector de actividade, das 
empresas do GALP Ría de 
Vigo - A Guarda no ano 
2020 (Directorio de 
empresas e unidades 
locais, Instituto Galego de 
Estatística) 
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 Agricultura 
e pesca 

Industria, 
incluida a 

enerxía 

Construció
n Servizos TOTAL 

A Guarda 99 40 98 561 798 
Oia 61 6 49 134 250 
Rosal, O 92 53 97 291 533 
Cangas 243 85 206 1.341 1.875 
Moaña 320 112 162 907 1.501 
Vilaboa 161 38 70 294 563 
Baiona 68 35 117 747 967 
Nigrán 53 100 246 1.205 1.604 
Redondela 218 133 271 1.413 2.035 
Soutomaior 120 25 80 368 593 
Vigo 165 1.239 2.349 20.361 24.114 
Total GALP 1.600 1.866 3.745 27.622 34.833 
Total 
provincia 10.355 4.966 9.633 56.946 81.900 

Total 
Galicia 

40.918 14.035 29.330 161.377 245.660 

 

Táboa 2: Número de empresas, por concello e sector de actividade, do GALP Ría de Vigo - A Guarda no 
ano 2020 (Directorio de empresas e unidades locais, Instituto Galego de Estatística) 

 

Número de empresas por estrato de asalariados  
 

Se ben o estudo do número de empresas non achega información acerca da creación 
de valor económico, si permite identificar a concentración espacial da actividade 
produtiva e a importancia de cada rama de actividade. Para a análise da dimensión 
empresarial, a continuación clasifícanse as empresas por estrato de asalariados e por 
personalidade xurídica.  

 

 0 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
99 

100 a 
249 

250 ou 
máis 

TOTAL 

A Guarda 642 79 42 21 9 3 2 0 798 
Oia 223 17 2 5 2 1 0 0 250 

Rosal, O 472 32 10 13 4 2 0 0 533 
Cangas 1.591 169 57 35 16 5 2 0 1.875 
Moaña 1.272 139 47 23 11 5 4 0 1.501 
Vilaboa 485 36 20 10 9 2 1 0 563 
Baiona 849 69 29 14 5 0 1 0 967 
Nigrán 1.353 139 54 36 16 3 3 0 1.604 

Redondela 1.740 154 76 29 27 4 4 1 2.035 
Soutomaior 522 43 17 8 1 2 0 0 593 

Vigo 19.918 2.073 885 664 380 119 52 23 24.114 

Total GALP 29.067 2.950 1.239 858 480 146 69 24 34.833 
 

Táboa 3: Número de empresas, por concello e estrato de asalariados, do GALP Ría de Vigo - A Guarda  

no ano 2020 (Directorio de empresas e unidades locais, Instituto Galego de Estatística) 
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Tal e como era previsible, Vigo concentra as empresas de maior dimensión. No 
territorio do GALP radícanse 24 entidades con máis de 250 traballadores, das cales 23 
están no municipio olívico. A estrutura produtiva está moi atomizada, o cal se 
referenda no feito de que o 91,92% das empresas contan con 5 ou menos persoas 
traballadoras no cadro de persoal.   

 

 
 

Gráfica 3: Distribución, por estrato de asalariados, das empresas do GALP Ría de Vigo - A Guarda no ano 

2020 (Directorio de empresas e unidades locais, Instituto Galego de Estatística) 

 

No relativo á personalidade xurídica o peso de Vigo elévase ao 86,90% á hora de falar 
das sociedades anónimas, o cal é coherente coa maior dimensión das súas empresas. 
Novamente, obsérvase unha gran atomización, o cal se pode afirmar polo feito de que 
o 55,17% e o 34,85% da mostra se correspondan con persoas físicas e sociedades de 
responsabilidade limitada, respectivamente. 
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 Persoas 
físicas 

Sociedades 
anónimas 

Sociedades de 
responsabilidade 

limitada 

Sociedades 
cooperativas Outros Total 

A Guarda 468 7 242 0 81 798 

Oia 181 0 53 1 15 250 

Rosal, O 391 3 98 6 35 533 

Cangas 1.255 11 433 10 166 1.875 

Moaña 1.034 13 321 7 126 1.501 

Vilaboa 383 4 139 2 35 563 

Baiona 612 3 274 1 77 967 

Nigrán 921 14 564 9 96 1.604 

Redondela 1.378 19 486 11 141 2.035 

Soutomaior 415 0 132 2 44 593 

Vigo 12.180 491 9.399 126 1.918 24.114 

Total GALP 19.218 565 12.141 175 2.734 34.833 
 

Táboa 2: Número de empresas, por concello e personalidade xurídica, do GALP Ría de Vigo – A Guarda 

no ano 2022 (Directorio de empresas e unidades locais, instituto Galego de Estatística) 

 

  

Gráfica 4: Distribución, por personalidade xurídica, das empresas do GALP Ría de Vigo - A Guarda no ano 
2020 (Directorio de empresas e unidades locais, Instituto Galego de Estatística) 
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Centrando a análise no gran sector dos servizos, o comercio (exceptuando aos 
vehículos de motor e motocicletas) ocupa a unha cuarta parte das empresas do 
territorio que abrangue o GALP Ría de Vigo – A Guarda: concretamente un 15,04% 
(4.154 empresas) dedícase ao comercio a retallo, mentres que o 11,61% (3.207 empresas) 
ten como actividade principal o comercio por xunto ou a intermediación. En terceiro 
lugar aparece a hostalaría, concretamente os servizos de comidas e bebidas, que 
ocupan a 2.572 empresas (o 9,31%). Completan os dez primeiros postos da lista as 
actividades xurídicas e de contabilidade (7,29% do total de empresas de servizos), as 
actividades sanitarias (5,39%), a educación (5,17%), as actividades inmobiliarias (4,99%), 
outros servizos persoais (4,87%), o transporte terrestre e por tubaxe (4,80%) e os 
servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría (4,29%). Cómpre lembrar que catro de 
cada cinco empresas do territorio ocupado polo GALP forman parte deste sector, o cal 
reflicte unha gran diversificación en canto a número de actividades.  
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Actividade (por código CNAE) Nº Empr. Peso 

47 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 4.154 15,04% 
46 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo vehículos de motor e 
motocicletas 

3.207 11,61% 

56 Servizos de comidas e bebidas 2.572 9,31% 

69 Actividades xurídicas e de contabilidade 2.014 7,29% 

86 Actividades sanitarias 1.490 5,39% 

85 Educación 1.429 5,17% 

68 Actividades inmobiliarias 1.379 4,99% 

96 Outros servizos persoais 1.346 4,87% 

49 Transporte terrestre e por tubaxe 1.327 4,80% 

71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas 1.185 4,29% 

66 Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 830 3,00% 

45 Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas 807 2,92% 

74 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 675 2,44% 

82 Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas 494 1,79% 

93 Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 460 1,67% 

90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos 455 1,65% 

62 Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática 443 1,60% 

73 Publicidade e estudos de mercado 403 1,46% 

81 Servizos a edificios e actividades de xardinaría 396 1,43% 

94 Actividades asociativas 289 1,05% 

95 Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 268 0,97% 

70 Actividades das sedes centrais; actividades de consultaría de xestión empresarial 255 0,92% 

52 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 243 0,88% 

55 Servizos de aloxamento 239 0,87% 

53 Actividades postais e de correos 185 0,67% 

77 Actividades de aluguer 130 0,47% 

88 Actividades de servizos sociais sen aloxamento 116 0,42% 
59 Actividades cinematográficas, vídeo e programas de televisión, gravación de son 
e edición musical 

96 0,35% 

79 Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e 
actividades relacionadas 92 0,33% 

75 Actividades veterinarias 89 0,32% 

58 Edición 85 0,31% 

92 Actividades de xogos de azar e apostas 84 0,30% 

72 Investigación e desenvolvemento  70 0,25% 

64 Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 61 0,22%  
78 Actividades relacionadas co emprego 44 0,16% 

61 Telecomunicacións 39 0,14% 

63 Servizos de información 37 0,13% 

87 Asistencia en establecementos residenciais 36 0,13% 

91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 30 0,11% 

80 Actividades de seguranza e investigación 26 0,09% 

84 Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria 21 0,08% 

60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión 12 0,04% 

50 Transporte marítimo e por vías navegables interiores 6 0,02% 

65 Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria 3 0,01% 

51 Transporte aéreo 0 0,00% 

TOTAL 27.622 100,00% 

 

Táboa 2: Número de empresas, por código CNAE, do sector servizos do GALP Ría de Vigo - A Guarda no 



 
 

 
43 

ano 2020 (Directorio de empresas e unidades locais, Instituto Galego de Estatística) 

Número  de establecementos turísticos por tipoloxía 
 

Á hora de afondar no sector turístico débese prestar especial atención á estrutura de 
aloxamentos regrados. Trátase dunha rama de actividade na cal o territorio ocupado 
polo GALP Ría de Vigo – A Guarda ocupa unha posición de referencia a nivel provincial 
e autonómico, o cal se referenda con números. Así, segundo datos extraídos da última 
actualización (xuño de 2022) do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas, 
publicado pola Área de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia, a suma de 
prazas de aloxamento dos 11 concellos que compoñen o GALP supón o 29% do total 
do total provincial e unha oitava parte do cómputo global de Galicia (un 12,36%).  

 

  
Albergues Apartamentos Campings Hoteis Pensións Turismo rural Viv. Uso Turíst Viv. Turístic TOTAIS 

E P E P E P E P E P E P E P E P E P 

A Guarda 1 16 2 107 1 1.443 9 470 1 20 1 10 103 452 0 0 118 2.518 

Oia 2 47 0 0 2 916 6 417 2 25 2 28 32 255 0 0 46 1.688 

Rosal, O 0 0 0 0 0 0 0 0 2 29 2 30 32 198 0 0 36 257 

Cangas 0 0 11 375 5 696 6 286 14 168 7 86 456 2.212 7 41 506 3.864 

Moaña 0 0 1 24 2 347 2 125 5 97 0 0 110 614 0 0 120 1.207 

Vilaboa 0 0 1 11 0 0 4 248 1 15 3 48 27 176 3 25 39 523 

Baiona 2 38 3 100 1 1.913 15 781 6 118 2 18 256 1.317 0 0 285 4.285 

Nigrán 1 30 1 96 1 1.581 6 325 12 268 1 18 214 1.207 1 8 237 3.533 

Redondela 11 291 1 36 1 138 1 27 11 194 2 30 65 408 0 0 92 1.124 

Soutomaio
r 

4 91 0 0 0 0 4 135 0 0 2 22 19 115 1 12 30 375 

Vigo 3 179 4 356 3 657 48 4.341 39 681 0 0 775 3.060 0 0 872 9.274 

TOTAL 
GALP 

24 692 24 1.105 16 7.691 101 7.155 93 1.615 22 290 2.089 10.01
4 

12 86 2.381 28.64
8 

Provincia 78 2.400 125 5.611 56 
17.67

5 411 
26.69

8 335 5.803 163 1.961 7.326 
38.22

4 58 405 8.552 
98.77

7 

Galicia 464 16.010 367 11.190 141 
34.98

5 928 
56.61

6 1.334 
23.51

9 538 6.751 15.391 81.531 219 1.197 
19.38

2 
231.7

99 

 

Táboa 4: Número de establecementos (E) e prazas (P), por tipoloxía de aloxamento regrado, do GALP Ría 
de Vigo - A Guarda (Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas, xuño de 2022) 

 

Vigo absorbe a terceira parte desta oferta, cun 36,62% dos establecementos e un 
32,37% das prazas. É importante facer esta distinción entre establecementos e prazas, 
porque a importancia de cada concello varía segundo a variable de medición. Así, se 
ben Cangas ocupa o segundo lugar en canto a número de establecementos, cun 
21,25%, o seu peso cae a un 13,49% no relativo ás prazas. En cambio, Baiona, terceira na 
clasificación de establecementos, cun 11,97%, ascende ao segundo lugar ao falar de 
prazas, cun 14,96%. Isto débese ao elevado número de vivendas de uso turístico con 
que conta o concello cangués.  
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En cuarto lugar aparece Nigrán, co 9,95% dos aloxamentos e o 12,33% de prazas. A 
quinta posición é para Moaña no relativo aos establecementos (5,04%) e para A 
Guarda se se analizan as prazas (8,79%). 

 

Gráfica 5: Distribución, por concello, do número de prazas de aloxamento regrado do GALP Ría de Vigo - 

A Guarda (Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas, xuño de 2022) 

 

O 10 de febreiro de 2017 publicouse no Diario Oficial de Galicia o decreto 12/2017, de 26 
de xaneiro, polo que se establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas 
turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia. Trátase 
dun fito relevante, posto que permitiu o afloramento de boa parte da oferta de 
aloxamento, que ata ese momento non se atopaba baixo regulamentación.  

 
Gráfica 6: Distribución, por tipoloxía de aloxamento, do número de establecementos regrados do GALP Ría 

de Vigo - A Guarda (Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas, xuño de 2022) 

A gráfica 6 reflicte o efecto que tivo o decreto nos últimos anos na estrutura de 
aloxamento de Galicia e, por extensión, do propio GALP Ría de Vigo – A Guarda. A día 
de hoxe, segundo datos do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas, case nove 
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de cada dez establecementos do GALP correspóndense con vivendas de uso turístico. 
Ademais, na seguinte táboa pódese observar a evolución do número de 
establecementos de cada concello desde a publicación do decreto, cun incremento 
do 762,55% no período 2017-2022. É dicir, multiplicouse por oito o número de unidades 
de aloxamento rexistradas no territorio do GALP. 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
A Guarda 13 41 54 72 91 107 
Oia 13 24 32 41 45 45 
Rosal, O 3 8 19 27 31 32 
Cangas 39 168 252 317 413 463 
Moaña 11 26 41 64 83 103 
Vilaboa 12 19 24 27 33 38 
Baiona 25 83 136 189 221 256 
Nigrán 21 74 110 133 169 218 
Redondela 19 35 45 58 75 90 
Soutomaior 8 13 14 18 22 26 
Vigo 87 223 367 471 619 787 
Total GALP 251 714 1.094 1.417 1.802 2.165 

 

Táboa 5: Evolución, por concello, do número de establecementos regrados do GALP Ría de Vigo - A Guarda 
no período 2017 - 2022 (Instituto Galego de Estatística) 

Desde un punto de vista metodolóxico é preciso comentar que existen pequenas 
diferenzas entre as cifras de aloxamentos mostradas na Táboa 5 para 2022 cos 
números indicados na Táboa 4 para cada concello. Isto débese a que a Táboa 4 está 
elaborada con datos da máis recente actualización do Rexistro de Empresas e 
Actividades Turísticas, polo que inclúe a alta de novas empresas ao longo dos últimos 
meses.  

 
Gráfica 7: Distribución, por tipoloxía de aloxamento, do número de prazas en establecementos regrados do 
GALP Ría de Vigo - A Guarda (Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas, xuño de 2022) 
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Número de prazas por tipoloxía de establecemento 
 

Facendo para as prazas a mesma análise de pesos porcentuais de cada tipo de 
aloxamento, na gráfica 7 obsérvanse substanciais diferencias coa gráfica 6. Neste caso, 
se ben as vivendas de uso turístico manteñen o liderado, cun 34,96%, xa aparecen 
moito máis cerca os cámpings e os hoteis, cun 26,85% e un 24,98%, respectivamente. 
Sucede isto porque, a pesar de aflorar un gran número de novos establecementos, 
estes contan normalmente con capacidades reducidas en canto ao número de 
persoas que poden acoller.  

 

Por outra parte, e da mesma maneira que se fixo coa Táboa 5, a continuación móstrase 
a evolución do número de prazas en establecementos regrados de cada concello, 
tomando como referencia inicial 2017, ano no que se publicou o decreto mencionado 
con anterioridade. Neste caso, o incremento total é dun 60,73%.  
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  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

A Guarda 2.070 2.109 2.226 2.284 2.391 2.468 
Oia 1.392 1.472 1.521 1.615 1.670 1.676 
Rosal, O 52 62 130 195 236 247 
Cangas 1.391 1.944 2.461 2.730 3.295 3.600 
Moaña 364 432 493 614 760 1.127 
Vilaboa 365 399 429 439 493 519 
Baiona 2.838 3.143 3.518 3.726 3.960 4.159 
Nigrán 2.258 2.534 2.735 2.871 3.155 3.434 
Redondela 570 695 801 885 1.032 1.139 
Soutomaior 188 223 243 264 314 348 
Vigo 5.667 5.970 6.551 7.381 8.068 8.856 

Total GALP 17.155 18.983 21.108 23.004 25.374 27.573 
 

Táboa 6: Evolución, por concello, do número de prazas en establecementos regrados do GALP Ría de Vigo 
- A Guarda no período 2017 - 2022 (Instituto Galego de Estatística) 

 

Segundo datos do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas, o territorio do GALP 
Ría de Vigo – A Guarda alberga aproximadamente á cuarta parte da estrutura 
hoteleira da provincia, concretamente o 24,57% dos establecementos e o 26,80% das 
prazas, respectivamente. Trátase de 101 hoteis, das cinco categorías posibles, que 
computan 7.155 prazas. A cidade de Vigo presume de dous hoteis de cinco estrelas (o 
25% do total autonómico), aos cales se suman 16 de catro estrelas, 16 de tres estrelas, 
38 de dúas estrelas e 29 de unha estrela, espallados polos 11 concellos.  

 

Así, se ben no relativo ao número de aloxamentos, os hoteis de catro e cinco estrelas 
supoñen o 17,82% da estrutura hoteleira do GALP, ao analizar as prazas, a súa 
importancia elévase ata o 41,16%. É dicir, máis de catro de cada dez prazas hoteleiras 
rexístranse en hoteis de catro e cinco estrelas, tal e como pode verse na gráfica 8. 

 

Gráfica 8: Distribución, por categoría, do número de prazas en hoteis do GALP Ría de Vigo - 
A Guarda (Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas, xuño de 2022) 
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Trátase dunha cifra relevante, especialmente ao comparala co mesmo dato calculado 
para a provincia e para a comunidade autónoma. Na provincia de Pontevedra, as 
prazas en hoteis de catro e cinco estrelas supoñen o 25,85%, mentres que a nivel 
autonómico o indicador elévase ao 32,33%, lonxe, en todo caso, do 41,16% mencionado 
para o GALP. Esta información pode contrastarse mellor na gráfica 9.  

 

Gráfica 9: Distribución, por categoría, do número de prazas en hoteis do GALP Ría de Vigo - A 
Guarda, comparativa coa provincia de Pontevedra e Galicia (Rexistro de Empresas e Actividades 
Turísticas, xuño de 2022) 

Respecto ao resto de tipoloxías de aloxamento, cabe destacar a importancia que os 
albergues e os cámpings do GALP teñen a nivel provincial. No caso dos primeiros, Ría 
de Vigo – A Guarda conta co 30,77% de establecementos e o 28,83% das prazas do 
total provincial. Sen dúbida, o auxe do Camiño Portugués da Costa, que vertebra o 
GALP de sur a norte, ten incidencia neste indicador. En canto aos cámpings, é 
rechamante que o 43,51% de todas as prazas da provincia se radiquen en concellos de 
Ría de Vigo – A Guarda. O feito de que os tres cámpings máis grandes de Galicia en 
canto a capacidade (situados nos concellos de Baiona, Nigrán e A Guarda) se atopen 
no territorio impulsan esta porcentaxe.  

 

Por outra banda, é preciso comentar o escaso peso dos aloxamentos rurais do GALP, 
que supoñen apenas o 14,79% da oferta provincial en canto a prazas. Respecto ás 
vivendas de uso turístico, o cómputo dos 11 concellos alberga o 26,20% da capacidade 
total provincial, destacando, tras Vigo, as 2.212 prazas de Cangas. 
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Número de empresas turísticas por tipoloxía 
 

Por último, ampliando a análise á totalidade do sector turístico, obsérvase que a 
hostalaría ocupa a dous terzos do censo empresarial do turismo, concretamente ao 
64,58% sumando os establecementos de bebidas e os restaurantes e postos de 
comidas. En terceiro lugar figura o transporte terrestre de pasaxeiros, con 661 
empresas que supoñen o 17,06%. 

 

Actividade (por código CNAE) Nº empresas Peso 

56.3 Establecementos de bebidas 1.814 46,82% 

56.1 Restaurantes e postos de comidas 688 17,76% 

49.3 Outro transporte terrestre de pasaxeiros 661 17,06% 

52.2 Actividades anexas ao transporte 205 5,29% 

55.1 Hoteis e aloxamentos similares 139 3,59% 

55.2 Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estadía 80 2,07% 

82.3 Organización de convencións e feiras de mostras 75 1,94% 
56.2 Provisión de comidas preparadas para eventos e outros servizos de 
comidas 

70 1,81% 

79.1 Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos 57 1,47% 

79.9 Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con eles 35 0,90% 

77.1 Aluguer de vehículos de motor 25 0,65% 

55.3 Cámpings e aparcadoiros para caravanas 14 0,36% 

55.9 Outros aloxamentos 6 0,15% 

50.1 Transporte marítimo de pasaxeiros 3 0,08% 

50.3 Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores 2 0,05% 

49.1 Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril 0 0,00% 

51.1 Transporte aéreo de pasaxeiros 0 0,00% 

TOTAL SECTOR TURÍSTICO GALP 3.874 100,00% 
 

Táboa 7: Número de empresas, por código CNAE, do sector turístico do GALP Ría de Vigo - A Guarda no 
ano 2020 (Directorio de empresas e unidades locais, Instituto Galego de Estatística) 
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1.1.2.Sector Marítimo-pesqueiro e da acuicultura 
 

Tecido Social no ámbito marítimo pesqueiro e da acuicultura. 
A continuación faise un recorrido polas confrarías do ámbito territorial do GALP Ría 
de Vigo - A Guarda. No apartado de datos socioeconómicos do sector faise unha 
análise dos afiliados, da evolución da actividade das lonxas, das especies 
comercializadas e dos prezos medios, dos permisos de marisqueo  e das 
embarcacións operativas no período 2014-2020. Dito análise fíxose segmentando a 
lonxa de Vigo, dada a súa relevancia, do resto das lonxas do ámbito territorial do GALP, 
evidenciando a ampla gama de especies de alto valor e o seu poten180cial en caso de 
concentración da oferta.  

As confrarías de encárganse da primeira venda e distribución dos produtos do mar 
extraídos polos seus asociados mediante poxa en lonxa ou ben directamente a 
empresas intermediarias, tanto almacenistas como comerciantes polo miúdo, 
mediante acordos de venda. 

Os produtos comercializados a través das confrarías son garantía de pesca artesanal, 
sustentable e responsable co medio ambiente, de orixe galega e coa máxima calidade 
e frescura. 

 

• Confraría de Pescadores da Guarda 

 

A Confraría de Pescadores ‘Santa Tecla’ de A Guarda é una organización sen fins de 
lucro que foi fundada o 3 de Novembro de 1943 por un grupo de mariñeiros e 
armadores que buscaban un obxectivo común para todos os seus membros. Actúan 
coma un órgano consultivo e de colaboración coa Administración en asuntos de 
interese xeral, e refírese á actividade pesqueira extractiva e á súa comercialización, 
especialmente nos sectores artesanais e de ocio, co seu propio patrimonio específico, 
goberno propio e representación. 

Conta ca concesión da Lonxa de A Guarda onde se venden principalmente as 
seguintes especies: ourizo, percebe, polbo, robaliza, linguado, badeixo, meixón e 
lamprea.  

Todas as especies que se venden na Lonxa de A Guarda están catalogadas co selo de 
calidade de “pescadeRias, ¿de onde se non?", e co selo de “pescaenverde”. 

• Confraría de Baiona 

A Confraría de Pescadores e Mariscadores La Anunciada de Baiona é unha 
corporación de Dereito Público, sen ánimo de lucro, que representa os intereses dos 
profesionais do sector pesqueiro e actúa á vez actúa como órgano de consulta e 
colaboración coa Administración, de acordo cos principios de observancia da 
legalidade, transparencia contable e democracia na súa estrutura interna e 
funcionamento. 

A Confraría de Pescadores e Mariscadores de Baiona ten unha longa tradición e 
experiencia na organización da pesca, traballando na promoción do sector e na 
defensa dos intereses económicos, sociais e corporativos dos profesionais do mar. 
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Na actualidade, agrupa embarcacións e profesionais do sector pesqueiro que 
desenvolven a súa actividade principalmente en augas das rías galegas e caladoiro 
cantábrico e noroeste, con artes e métodos artesanais para a extracción de peixes e 
mariscos. 

A Confraría de Baiona encárgase da primeira venda e distribución dos produtos do 
mar extraídos polos seus asociados mediante poxa en lonxa ou ben directamente a 
empresas intermediarias, tanto almacenistas como comerciantes polo miúdo, 
mediante acordos de venda. 

• Confraría de Cangas  

A Confraría de Pescadores “SAN XOSÉ” de Cangas é unha corporación de Dereito 
Público, sen ánimo de lucro, que representa os intereses dos profesionais do sector 
pesqueiro e actúa á vez como órgano de consulta e colaboración coa Administración, 
de acordo cos principios de observancia da legalidade, transparencia contable e 
democracia na súa estrutura interna e funcionamento. 

A Confraría de Pescadores “SAN XOSÉ” de Cangas ten unha longa tradición e 
experiencia na organización da pesca, traballando na promoción do sector e na 
defensa dos intereses económicos, sociais e corporativos dos profesionais do mar. 

No ano 1900 aparece a primeira referencia á existencia dunha asociación de 
mariñeiros no concello de Cangas, inaugurándose no ano 1930 a Casa do Pescador na 
localidade de Cangas. O 9 de xullo de 1944 créase a Confraría de Cangas e o 20 de abril 
de 1946 fusiónanse as confrarías de  Darmo e Cangas, constituíndo a actual Confraría 
de Pescadores "San José" de Cangas. 

Esta confraría constituíuse coa finalidade de promover a defensa común dos 
empresarios, profesionais e demais operadores que realizasen a súa actividade 
empresarial e profesional  no mundo do mar, en actividades como a pesca, marisqueo 
ou acuicultura. 

O ámbito territorial da Confraría de  Pescadadores "San Xosé" de Cangas, comprende 
desde punta  Canaval (límite costeiro co municipio de Moaña) ata punta Couso (límite 
co ámbito territorial da Confraría de Aldán. 

Os produtos comercializados a través da Confraría atópanse certificados polas marcas 
de calidade PecadeRías e Pescaenverde. A marca, "PescadeRías, de onde se non?" é 
un selo de identidade para a promoción e defensa dos peixes e mariscos procedentes 
da pesca efectuada pola frota artesanal. Esta marca xorde desde a Consellería do Mar 
da Xunta de Galicia no ano 2008, co obxecto de que os produtos do mar capturados 
pola frota artesanal puidesen resultar claramente diferenciados, dentro da variada 
oferta que presenta un mercado cada vez máis globalizado e cun amplo abanico de 
produtos.  

Por outra banda, Pescaenverde constitúe unha ferramenta para promocionar 
produtos pesqueiros, en particular peixe fresco, para indicar a pegada de carbono e a 
taxa de retorno enerxético, adaptada ás características específicas do sector 
pesqueiro. Implica a identificación e cuantificación, tanto das emisións de gases de 
efecto invernadoiro que se xeran, como da enerxía que se consome nas actividades 
extractivas das embarcacións, operacións portuarias e distribución. Trátase, por tanto, 
dunha ecoetiqueta que ofrece información ao consumidor sobre o impacto que os 
produtos pesqueiros provocan sobre o medio, ao mesmo tempo que achega un valor 
engadido aos produtos que incorporan dita marca. 
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Os produtos protexidos con estes distintivos, supoñen unha vantaxe para o 
consumidor, polas facilidades que achegan para a súa identificación dentro dun 
mercado tan competitivo. Ademais, son garantes da frescura, orixe, calidade e 
respecto polo medio ambiente, así como a aplicación dunhas prácticas hixiénicas 
correctas, por parte das empresas que participaron na cadea alimentaria, desde a 
extracción ata a posta no mercado do produto. 

Ao mesmo tempo, produtos como o percebe e a navalla, que extraen en exclusividade 
os nosos asociados no ámbito das Cíes, están amparados, respectivamente, polas 
marcas colectivas "Percebedascies" e "Navalladascies".  

 

 

 

 

• Confraría de Aldán 

A Confraría de Pescadores San Cipriano de Aldán leva máis de 30 anos de vida, 
durante os cales vendemos grandes cantidades de peixe e marisco, destinadas 
principalmente ao mercado á venda ano ou ano. A partir do 2006, coa entrada en vigor 
do Decreto 101/2006, pouco tempo despois de estar obrigado, ou que abriu un campo 
de novas posibilidades para a comercialización de dous produtos do mar, 
empregados especialmente no sector hoteleiro. 

A confraría de pescadores "San Cipriano" de Aldán-Hío atópase na ría de Aldán, ande 
se xuntan unhas incribles paisaxes, salpicadas de fermosas praias, e unhas augas ricas 
en peixes de gran sabor e calidade. Ademais as augas que bañan as costas destas 
parroquias canguesas gozan dunha pureza e calidade envexable, reflectida na súa 
clasificación microbiolóxica que acada a máis alta categoría existente. A nosa 
actividade está composta por embarcacións de pequeno e, medio tamaño 
gobernadas por armadores da comarca. Estes barcos dedícanse á pesca artesanal, 
unha pesca sustentable e respectuosa co medio, nas lúas diferentes modalidades: 
nasa polbo, liña, miños, marisqueo a flote, etc.; de onde extraen especies como: polbo, 
lura, choco, faneca, navalla, ameixa rubia, etc. 

A Confraría presta servizos de tipo administrativo, de información sectorial, e de 
ordenación pesqueira, así como de representación dos membros que a integran e 
defensa dos seus intereses. 

Á súa vez completamos a actividade extractiva encargándonos de realizar a primeira 
venda dos produtos capturados mediante poxa, ou ben por medio de acordos 
comerciais con empresas almacenistas e industrias transformadoras. 

Os principais servizos administrativos que ofrecemos aos nosos asociados están 
relacionados coa tramitación de documentación ante as distintas Administracións 
para o exercicio da actividade pesqueira e marisqueira. Entre elas: 

 

• Licenzas de pesca 
• Permisos de explotación 
• Despacho de buques 
• Enroles e desenroles 
• Alternancia de artes 
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• Cambios temporais de modalidade 
• Altas e baixas na Seguridade Social 
• Partes de accidente 
• Liquidacións tributarias 
• Asesoría legal en materia pesqueira 
• Información sobre axudas e subvencións, etc. 

 

• Confraría de Moaña 

A confraría de Pescadores "San José" de Cangas do Morrazo, é unha corporación de 
dereito público, dotada de personalidade xurídica e capacidade de obrar, para o 
cumprimento de fins e o exercicio das funcións que lle están encomendadas, que 
actúa como órgano de consulta e colaboración coa administración, na promoción do 
sector pesqueiro e representa os intereses económicos e corporativos dos 
profesionais do sector, de acordo cos principios de observancia da legalidade, 
transparencia contable e democracia, na súa estrutura interna e funcionamento. 

• Confraría de Redondela 

A Confraría de Pescadores "San Juan" de Redondela é unha corporación de Dereito 
Público, sen ánimo de lucro, que representa os intereses dos profesionais do sector 
pesqueiro e á vez actúa como órgano de consulta e colaboración coa Administración, 
de acordo cos principios de observancia da legalidade, transparencia contable e 
democracia na súa estrutura interna e funcionamento. 

A Confraría de Pescadores de Redondela ten unha fonda tradición e experiencia na 
organización da pesca, traballando na promoción do sector e na defensa dos intereses 
económicos, socios e corporativos dos profesionais do mar. 

Na actualidade, agrupa embarcacións e profesionais do sector pesqueiro e 
marisqueiro que desenvolven a súa actividade principalmente en augas da Enseada 
de San Simón (Rede Natura 2000) e caladoiro cantábrico e noroeste, con artes e 
métodos artesanais para a extracción de cefalópodos, peixes e mariscos. 

As empresas e traballadores asociados descargan as súas capturas e realizan a 
primeira venda na lonxa de Cesantes e nas lonxas do porto de Vigo. 

Tódolos produtos comercializados pola Confraría de Redondela encóntranse 
certificados pola marca de calidade PescadeRías, Pescaenverde e Choco de 
Redondela. A marca “PescadeRías ¿de onde se non?” é un selo de identidade para á 
promoción e defensa dos peixes e mariscos procedentes da frota artesanal, que 
garante a frescura e procedencia de Galicia. 

A súa vez Pescaenverde é unha ecoetiqueta que aporta información o consumidor 
sobre o baixo impacto que estes produtos pesqueiros teñen sobre o medioambente, 
o mesmo tempo que aporta valor engadido os produtos que incorporan a marca 
favorecendo a súa venta nun mercado global. 

A Lonxa de Cesantes está certificada polo selo pescadeRías, ¿de onde se non? para a 
comercialización de bivalvos, cefalópodos, crustáceos e peixe. Seu produto estrela é o 
choco. 

A Confraría de Pescadores de Redondela tamén está certificada como Distribuidor 
para cefalópodos (choco) e Bivalvos (vieira), produtos que comercializan conxelados e 
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eviscerados no caso da vieira. Estes procesos de transformación son realizados por 
empresas externas tamén certificadas pola marca pescade Rías, ¿de onde se non?. 

• Confraría de Arcade 

A Confraría de Pescadores "Virgen del Carmen" de Arcade é unha corporación de 
Dereito Público, sen ánimo de lucro, que representa os intereses dos profesionais do 
sector pesqueiro e actúa á vez actúa como órgano de consulta e colaboración coa 
Administración, de acordo cos principios de observancia da legalidade, transparencia 
contable e democracia na súa estrutura interna e funcionamento. 

Esta pequena lonxa está dedicada principalmente a moluscos bivalvos: ameixa e 
berberecho. Moitos dos produtos aquí descargados son transportados á lonxa de Vigo 
para a súa venda 

A Confraría de Pescadores "Virgen del Carmen" de Arcade ten unha longa tradición e 
experiencia na organización da pesca, traballando na promoción do sector e na 
defensa dos intereses económicos, sociais e corporativos dos profesionais do mar. 

A Confraría de Vilaboa encárgase da primeira venda e distribución dos produtos do 
mar extraídos polos seus asociados mediante poxa en lonxa ou ben directamente a 
empresas intermediarias, tanto almacenistas como comerciantes polo miúdo, 
mediante acordos de venda. 

Os produtos comercializados a través da Confraría son garantía de pesca artesanal, 
sustentable e responsable co medio ambiente, de orixe galega e coa máxima calidade 
e frescura. 

Á súa vez completan a actividade extractiva encargándose de realizar a primeira 
venda dos produtos capturados mediante poxa, ou ben por medio de acordos 
comerciais con empresas almacenistas e industrias transformadoras.  

 

• Confraría de pescadores de Vilaboa 

A Confraría de Pescadores "Pedra dá Oliveira" é unha corporación de Dereito Público, 
sen ánimo de lucro, que representa os intereses dos profesionais do sector pesqueiro 
e actúa á vez actúa como órgano de consulta e colaboración coa Administración, #de 
acordo con os principios de observancia da legalidade, transparencia contable e 
democracia na súa estrutura interna e funcionamento. 

A Confraría de Pescadores "Pedra dá Oliveira" ten unha longa tradición e experiencia 
na organización da pesca, traballando na promoción do sector e na defensa dos 
intereses económicos, sociais e corporativos dos profesionais do mar. 

 

 

 

• Confraría de Vigo 

A Confraría de Vigo encárgase da primeira venda e distribución dos produtos do mar 
extraídos polos seus asociados mediante poxa en lonxa ou ben directamente a 
empresas intermediarias, tanto por xunto como polo miúdo, mediante acordos de 
venda. 
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Os produtos comercializados a través da Confraría son garantía de pesca artesanal, 
sustentable e responsable co medio ambiente, de orixe galega e coa máxima 
calidade e frescura. 

Os principais puntos de venda son a Lonxa de Vigo e a Lonxa de Canido. A Lonxa de 
Canido (Vigo) está xestionada directamente pola Confraría, mentres que as distintas 
lonxas do Porto de Vigo son responsabilidade da Autoridade portuaria de Vigo. 

Tódolos produtos comercializados pola Confraría de Vigo encóntranse certificados 
pola marca de calidade PescadeRías e Pescaenverde.  

Pola súa parte as algas comercializadas pola Confraría de Vigo contan co selo 
ecolóxico do CRAEGA (Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia). 

Organizacións de produtores do ámbito marítimo pesqueiro 

• OPPF-4 Organización de Produtores de Pesca Fresca do Porto de Vigo. Esta 
Organización de Produtores foi constituída en Xullo de 1986 e o seu ámbito 
abrangue a provincia de Pontevedra. 
Os barcos da OPPF-4 faenan en varios caladoiros: augas da U.E., augas 
internacionais do Atlántico e litoral español. Anualmente a Organización de 
Produtores realiza plans de capturas, co fin de adapta-la oferta ás necesidades 
do mercado, así como de racionaliza-lo exercicio da pesca que realizan os seus 
barcos. Esta Organización de Produtores está constituída por 16 barcos e 16 
empresas, no segmento de Pesca  de Altura e Gran Altura. Web: 0ppf.com. 
 

• ORPAGU. Organización de Palangreiros Guardeses (OR.PA.GU) da Guarda, 
Pontevedra, nace dunha paixón compartida: O Mar.  O seu é axudar a coidalo, 
desenvolvendo, regulando e fomentando a actividade pesqueira dos buques 
palangreiros, ao mesmo tempo que loitamos e defendemos os intereses de 
todo o sector.  E a flota máis importante de toda Europa en canto a pesca de 
palangre de superficie. Todo grazas aos nosos 71 buques, especializados na 
pesca de Pez Espada e outras especies afíns, coa modalidade de palangre de 
superficie de altura e de gran altura. Está presentes en todos os mares, desde 
o Océano Pacífico, ao Índico, pasando polo Atlántico Norte e o Atlántico Sur, 
con máis de 71 barcos asociados en total.  E este esforzo tivo a súa recompensa 
en xullo do 2020 co premio ALIMENTOS DE ESPAÑA, que nos concedeu o 
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.  Ademais, este ano 
celebramos os primeiros 25 anos deste longo viaxe. Nacemos orientados ao 
ámbito nacional, pero a partir do 2017 tamén se nos recoñeceu o ámbito 
transnacional (europeo). Web: orpagu.com. 
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Outras asociacións ou colectivos do sector. 

• Asociación de redeiras do Baixo Miño Atalaia 

A Asociación de redeiras do Baixo Miño Atalaia creouse en 2005. 

“Traballabamos nas nosas casa e os camións deixaban as redes nun punto do pobo 
e logo nosoutras as levábamos en carros ou furgonetas e as repartíamos entre as 
socias, sempre intentando que todas tivesen o mesmo traballo. Mentres tanto, a 
directiva loitaba para que nos construísen unha nave e poder traballar todas xuntas; 
así a cantidade de traballo seria máis grande. Isto o conseguimos posteriormente.” 

Esta Asociación pertence a  Peirao-Federación Galega de Redeiras Artesás. 

• Asociación Redeiras O Cerco de Cangas do Morrazo   

“ A Asociación Redeiras O Cerco de Cangas do Morrazo constitúese en abril de 2004 
con 16 socias, co obxectivo de obter a concesión da nave e así non depender da 
confraría, á que pertencen só uns poucos de todos os barcos cerqueiros da ria de 
Vigo para os que traballamos. Hoxe en día contan con 21 socias.” 

Esta Asociación pertence a  Peirao-Federación Galega de Redeiras Artesás. 

 

• Peirao-Federación Galega de Redeiras Artesás 

O seu obxectivo e  asociarse para dignificar a profesión e sacar as profesionais redeiras 
da situación de case invisibilidade na que se atopaban. 

Os fins de Peirao-Federación Galega de Redeiras Artesás son os seguintes:  

• Regular a nivel nacional a profesión de confección e mantemento de redes e 
aparellos de pesca. 

• Colaboración entre distintas asociacións. 
• Loitar contra o intrusismo laboral. 
• Visibilizar o traballo das redeiras galegas a nivel nacional. 
• Mellorar as condicións económicas e laborais das redeiras galegas. 
• Garantir o relevo xeracional 
• Buscar novas alternativas de emprego para as redeiras galegas. 
• Mellorar las infraestruturas portuarias que utilizan las redeiras galegas. 
• Fomentar a prevención de riscos laborais derivados do seu traballo. 
• Lograr o recoñecemento das continxencias profesionais derivadas do traballo 

de redeiras. 
• Eliminar a fenda salarial existente entre os distintos subsectores dedicados á 

confección e conservación de redes e aparellos de pesca. 

  



 
 

 
57 

Infraestruturas marítimo pesqueiras e da acuicultura 
Portos no ámbito do GALP Ría de Vigo – A Guarda. 

 A GUARDA  

Último porto de mar antes de entrar en Portugal. Existe unha rampla de varada para 
os pequenos botes de pescadores, pero para embarcacións deportivas non hai 
alternativa. 
Todas as referencias turísticas da Garda pasan polo monte de Santa Tegra ou Santa 
Tecla, onde ademais celébrase na segunda semana de agosto unha importante e 
típica romaría galega. 

Logo de navegar polas Rías Baixas, onde os portos son próximos e resgardados, non 
atoparemos novo acubillo se non navegamos trece millas da escarpada costa, que 
discorre entre cabo Silleiro e A Garda. Só debemos entrar a el con bo tempo. Os 
temporais de oeste penetran libremente nesta "coleta aberta ao NW, de 400 metros 
de lonxitude, por 100 metros de ancho", segundo describe o derroteiro. 
Existe unha enfilación luminosa e de día dous torreons (o primeiro situado ao fondo 
da cala, no paseo marítimo e o segundo na ladeira) márcannos un rumbo 109° que 
nos introducirá no fondeo. 

 BAIONA 
 

Este concello está localizado na provincia de Pontevedra, na marxe esquerda da Ría 
de Vigo. É un importante porto pesqueiro e deportivo, situado nun dos máis belos 
paraxes de toda Galicia e ofrece servizos moi complexos nos seus 505 postos de 
atraque. Aquí, celébranse durante o verán competicións náuticas nacionais e 
internacionais de gran renome. 
Baiona, capital turística internacional das Rías Baixas polo seu conxunto de rúas 
empedradas e os seus monumentos, foi declarada "Conxunto de Interese Histórico e 
Monumental". 
 
Pódese acceder á baia por unha entrada principal (desde o W, por cabo Silleiro) ou 
polo N, con determinadas restricións. Para os que proceden do S ou de alta mar, a 
entrada será a principal. Cabo Silleiro será a referencia para a aproximación e a súa 
localización será o único obstáculo, se se navega de noite ou con pouca visibilidade. 
Demorando o cabo Vicos (Cíes), entre o 020° e o 032°, o noso rumbo de entrada debe 
ser 86°. A enfilación sinalada na carta non vai ser fácil de localizar, polo que se 
recomenda guiarse polo propio castelo do Parador de Monte Real ata avistar a luz da 
escollera que dá acceso ao club. Nesta entrada só obstaculizan a ampla canle os 
baixos próximos a cabo Silleiro e os baixos de Os Carallóns, que forman barreira 
natural coas Serralleiras e as illas Ronseis. 

Se se procede da Ría de Vigo ou das illas Cíes, resulta máis conveniente a canle 
existente entre Monteferro e as illas Ronseis. O único problema é o calado. Se non hai 
mar de fondo, pódese entrar con embarcacións deportivas de ata 3 metros de calado, 
ata na baixamar. Para iso, débese evitar o centro da canle, aproximándonos máis ás 
illas. Superada a boca da canle, podemos dirixirnos directamente á punta da escollera 
ou utilizar como referencia o castelo. 
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Os portos deportivos que hai nesta localización son os seguintes: 

Porto Deportivo de Baiona 

Amarres: 416 

Eslora: 6 a 30m 

Calado: 4 a 6m 

Monte Real Club de Iates 

Amarres: 416 

Eslora: 6 a 40m 

Calado: 4 a 6m 

ALDAN  

Este porto pesqueiro do municipio de Cangas atópase na ría que leva o seu propio nome, apéndice 
da de Pontevedra e orientada ao norte. A Ría de Aldán ábrese entre os cabos Udra e Couso. 
 
Aldán é unha vila mariñeira onde se poden contemplar as vivendas deste antigo 
burgo de pescadores, xunto a centenarios hórreos, mostra da pervivencia dunha 
típica arquitectura popular. Especial atención merece o paseo marítimo que conduce 
ata o porto bordeando a praia. Destaca a Igrexa Parroquial de San Ciprián, de trazas 
neoclásicas, e a torre con ameas. 

A Ría de Aldán ábrese entre cabo Udra e a punta de Couso. Esta punta é escarpada e 
sucia. A enfilación de punta Faxilda coa medianía da praia de Vilariño determina a 
canle de entrada a esta ría que, aínda que ten bastantes baixos, é navegable ata preto 
do fondo, onde atoparemos bos ancoradoiros. Con todo, ao ser unha ría aberta ao W, 
non é aconsellable como refuxio nos malos tempos. 

 

CANGAS  

A ensinada de Cangas ábrese no interior da ría de Vigo na súa cara norte. O municipio 
en si, esténdese sobre a península do Morrazo entre as Rías de Vigo e Pontevedra. 
Porto pesqueiro e deportivo, comunicado con Vigo a través dunha liña regular de 
pasaxe. 
O orixinal núcleo pesqueiro de Cangas, que aínda conserva as súas estreitas rúas 
mariñeiras, posúe un moderno paseo marítimo que chega ata Punta Rodeira, desde 
onde temos unhas espléndidas vistas da cidade de Vigo. 

 
É obrigada a visita á igrexa de Santiago, antiga colexiata, e á cruz de Oficio de 
Defuntos, que se atopa na igrexa románica de Santo André de Hío, o máis soado 
calvario de Galicia. 

A zona de praias non só ofrece o pracer dos seus belos recunchos naturais (Menduíña, 
Aldán, Rodeira, Liméns e A Barra), senón que tamén esconde verdadeiros tesouros 
arqueolóxicos, como os restos romanos de Donón. Dispón de 235 prazas de amarre.  

Acceder a Cangas non ofrece complicacións se se segue a canle principal pola parte 
N. A ensinada de Cangas ábrese no interior da ría de Vigo na súa cara N entre o Cabo 
Balea e a Punta Rodeira distantes 1,2 millas. O baixo do Salgueirón e o sinal que o 
identifica serán o único obstáculo a superar antes de arrombar a porto, xa que a 
entrada é limpa e sinalizada polas boias da ría. 
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En esta localización hai un club náutico con las seguintes características: 

Club Náutico de Rodeira 

Amarres: 269 
Eslora: 6 a 18m 
Calado: 0 a 5m 
 

MEIRA  

Situado no norte da ría de Vigo, no extremo oriental da poboación de Moaña. É un 
porto pesqueiro con gran afección polo remo en banco fixo (Club de Remo San 
Bartolomé de Meira). 
A illa de San Bartolomé, onde se acha unha ermida co mesmo nome, separa Moaña 
de Meira. O monasterio de Meira foi declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931, 
del consérvanse a igrexa de Santa María e parte do edificio, onde está instalado o 
Consistorio. 
Son numerosos os restos históricos descubertos na zona, como a Espada Argárica de 
Meira, da Idade do Bronce, as fosas funerarias de Casal, os petróglifos de Meira, o 
dolmen de Chan dá Arquiña, e os castros ou antigas aldeas celtas das Cidades en 
Meira, Monte Alegre en Domaio, Devesa do Mouro en Seara, e de Remedios en Tirán. 

No extremo oriental de Moaña o navegante atoparase coa ensinada de San Bartolomé 
de Meira e no occidental o porto de Moaña ou de O Con. Os viveiros flotantes serán o 
único obstáculo, se seguimos a canle de entrada, aínda que nesta ría de Vigo é máis 
patente aínda o reordenamento de zonas realizado non fai moito tempo. Desde o 
centro da canle -navegando cara á Guía- e cando polo noso través temos a Estación 
Marítima de Vigo, poderemos arrombar á punta da escollera que protexe o porto de 
Moaña. 

Nesta localización hai unha mariña sen amarres, tratase da Marina Meira. 

 

MOAÑA  

Porto pesqueiro situado no norte da Ría de Vigo, no extremo occidental da poboación 
de Moaña. Neste porto existe unha gran afección polo remo en banco fixo (Escola de 
Vela Municipal, Club de Remo San Xoán de Tirán). 

 
Moaña é lugar para iniciar excursións pola península de O Morrazo. Neste pobo álzase 
a fermosa igrexa románica de San Martiño. É obrigada a visita ao Monte Faro Domaio, 
e o seu miradoiro, en cuxos arredores hai restos arqueolóxicos. Na ladeira norte están 
o miradoiro de Cotorredondo, o lago de Castiñeiras e o dolmen  da Mámoa do Rei. 
 
No extremo oriental de Moaña o navegante atoparase coa ensinada de San Bartolomé 
de Meira e no occidental o porto de Moaña. Os viveiros flotantes serán o único 
obstáculo, se seguimos a canle de entrada, aínda que nesta ría de Vigo é máis patente 
aínda o reordenamento de zonas realizado non fai moito tempo. Desde o centro da 
canle -navegando cara á Guía- e cando polo noso través temos a Estación Marítima 
de Vigo, poderemos arrombar á punta da escollera que protexe o porto de Moaña. 

 

Nesta localización hai un club náutico cas seguintes características: 

Club Social Moaña Mar 
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Amarres: 397 
Eslora: 6 a 20m 
Calado: 0 a 4m 
 

REDONDELA 

Redondela é unha vila mariñeira coñecida como a vila dos viadutos, é atravesada por 
dous, ferroviarios de gran tamaño, construídos no século XIX, catalogados como Ben 
de Interese Cultural desde 1978. Habitada desde o Neolítico, conserva interesantes 
dolmens e xacementos ao redor do monte Penide, a uns 9 quilómetros do porto de 
Cesantes. Redondela é unha das vilas polas que pasa o Camiño Portugués de 
Santiago, que aproveitou o trazado da antiga vía romana XIX, que unía as cidades de 
Bracara Ausguta (Braga) e Turoqua (Pontevedra). A enseada de San Simón, que baña 
esta vila, é Rede Natura 2.000. Nela tivo lugar a batalla de Rande e alberga o 
arquipélago de San Simón, formado polas illas de San Simón e de San Antón, 
considerado Ben de Interese Cultural. Na entrada da enseada está o Centro de 
Interpretación da Batalla de Rande, a 7 quilómetros do porto de Cesantes, e á beira 
do antigo castelo de Rande, que foi unido cunha cadea á fortaleza de Corbeiro para 
protexer o estreito durante a batalla de Rande. 

 

Nesta localización hai un club náutico cas seguintes características: 

Club Náutico Illa de San Simón - Porto de Cesantes 

Amarres: 210 

Eslora: 6 a 8m 

Calado: 0 a 1m 

 

PANXÓN  

Panxón é unha pequena poboación situada na Ría de Vigo. Ademais do seu pequeno 
porto pesqueiro, ten unha magnífica praia (a concorrida Praia América) e un precioso 
paseo marítimo. Atópase coroado polo Templo Votivo do Mar, obra do arquitecto 
galego Antonio Palacios. Atoparemos tamén fermosas construcións e pazos 
diseminados pola zona. 
 
A entrada non ofrece ningunha dificultade se se toma a mesma enfilación de entrada 
que para Baiona, deixando o faro de Cabezo de San Juan por babor. En cambio, se a 
entrada á baía de Baiona faise pola Canle de Pórtaa, entre os Ronseis de Monteferro, 
débese librar o Cabezo de San Juan por babor, xa que a costa entre Monteferro e 
Panxón reúne numerosas pedras e baixos. 

 

ARCADE 

O porto pesqueiro de Arcade pertence ao municipio de Soutomaior situado á beira da 
Ría de Vigo e dentro da Enseada de San Simón (Espazo Natural Protexido). 
Ademais do Castelo dos Soutomaior (do século XII), hai dúas igrexas parroquiais: a de 
San Salvador de Soutomaior, construción barroca do século XVIII, enclavada nun lugar 
moi especial por estar rodeada de oliveiras centenarias; e a de Santiago de Arcade, 
construción románica dos últimos anos do século XII. 
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A dous Km ao Oeste do Castelo atópase tamén a Capela de Nosa Señora dás Neves, 
coroando o cume de Peneda e por iso a ermida coñécese como a da "Virxe dá 
Peneda". 

 
A festa da Ostra en Arcade exalta, na primeira quincena de abril, a mellor e máis 
prezada ostra de toda Galicia. 

 

VIGO 

O Porto Pesqueiro, dispón actualmente de varias lonxas e un mercado almacenista 
que tratan de resolver as necesidades dos distintos operadores que acceden 
diariamente a comercializar o produto. 

 Lonxa  

Comercialízase todo tipo de peixe fresco, tanto o variado diario procedente da frota 
da Ría de Vigo e portos adxacentes, como produto proveniente de todas as partes do 
mundo. Máis do 50% do produto da pesca provén de caladoiros afastados, para o que 
necesita transportarse (por ser un produto moi perecedoiro) vía aérea ou por estrada, 
en envases isotérmicos debidamente identificados. Á parte disto, tamén accede 
pescado pola vía marítima e procedente de portos e lonxas da península Ibérica. A 
poxa realízase polo método tradicional de "#roda" á baixa; informatizándose o proceso 
a partir dese momento. No caso das grandes peces como o atún, o peixe espada, o 
marraxo ou a quella, esta poxa realízase por unidades debido ao seu custo, tamén á 
baixa. 

 No interior da Lonxa contamos, así mesmo, cunha sala de poxas para a pesca de 
litoral, destinada á poxa de pesca de baixura, procedente do litoral Galaicoportugués. 
Está indicada para monoespecies e grandes volumes. Realízase por poxa á baixa e 
mediante mostra. 

 Lonxa de Marisco  

Edificio que alberga as poxas de marisco fresco procedente da extracción e 
posteriormente, tamén envasado e debidamente identificado. Actualmente está 
xestionada por Portos de Galicia. 

 Mercado  

O edificio anexo á Lonxa é o do Mercado almacenista, onde se realizan as operacións 
de comercialización de produto da pesca en segunda venda, xa sexa este procedente 
da Lonxa de Vigo como doutras lonxas. 

No recinto do Porto Pesqueiro cóntanse con catro dársenas con peiraos destinados a 
atracadas para descarga, estancia, pertrecho e abastecemento de buques de pesca. 
Con toda a oferta de servizos de auga (doce e salgada), electricidade, combustible, 
xeo, redes, guindastres, etc. 

 Paralelamente dispoñemos de edificios para departamentos de armadores e edificios 
para locais de elaborado de peixe e marisco fresco de exportadores e vendedores, así 
como locais destinados ás súas oficinas. 

 Así mesmo, existen na zona varias industrias de transformación de peixe, cefalópodos, 
marisco e os seus derivados, tanto fresco como conxelado. 

Nalgúns destes peiraos, realízanse pequenas reparacións de barcos pesqueiros, que 
xunto cos talleres, estaleiros e varadoiros da zona anexa de Bouzas, resolven todas as 
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necesidades da actividade e dos buques pesqueiros. Estas instalacións son privadas e 
atópanse en réxime de concesións administrativas. 

Está planificado un proxecto de lonxa 4.0, Porto Pesqueiro conectado. Permite que 
os buques de pesca e lonxa conectados durante a súa chegada, todo iso integrado na 
ferramenta Smart viport. Entre outras actuacións, o proxecto contempla a descarga 
automatizada. O peixe entra mediante un túnel que realiza a pesada, e posterior 
etiquetaxe con código de seguimento de radiofrecuencia (RFID) ou código QR, 
contempla novos peiraos de descarga en lonxa de altura e apertura de portas de 1,5 x 
1,5 m para paso de caixas desde o cantil á sala de exposición e venda, mesas de rodetes 
para descarga directa, así como un novo Sistema de videovixilancia IP das lonxas e a 
mellora de fluxos e aproveitamento de espazos (lonxa 4.0). 

Os portos deportivos que hai nesta localización son os seguintes: 

Marina Punta Lagoa 

Amarres: 370 

Eslora: 6 a 35m 

Calado: 0 a 4m 

 

Real Club Náutico de Vigo 

Amarres: 287 

Eslora: 6 a 35m 

Calado: 2 a 12m 

 

Marina Davila Sport 

Amarres: 204 

Eslora: 6 a 150m 

Calado: 0 a 18m 

 

Liceo Marítimo de Bouzas 

Amarres: 315 

Eslora: 6 a 16m 

Calado: 0 a 10m 

 

VIGO-CANIDO 

Situado no sur da Ría de Vigo. Porto pesqueiro, pero que posúe un club náutico que 
mantén a súa actividade deportiva practicamente nos meses de verán, xa que é unha 
zona de veraneo por excelencia. Aquí tamén se atopa o centro de tecnificación da 
Federación Galega de Vela. 

Debido ao seu pouco calado, a entrada cara a Canido reviste certa dificultade, 
realizándose antes de chegar á Bondaña e deixando a boia da Canle por babor. Como 
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referencia fíxose popular o alto edificio da illa da Toralla, xa que se divisa desde certa 
distancia. 

 SAN ADRIAN DE COBRES 

Porto pesqueiro do municipio de Vilaboa situado no norte da Ría de Vigo. Utilízano 
preferentemente pequenas embarcacións de servizo ás bateas. 
Na parroquia de San Adrián de Cobres, existen restos dun castelo construído para 
defender o estreito, do que se conservan os cimentos e parte dos muros. Ademais, no 
concello existen restos dunhas antigas salinas, situadas no barrio de Paredes, 
chamadas as Salinas do Ulló. Están enclavadas nun val baixo que se compoñen de 
partes de horta, bosques de piñeiros, carballos, salgueiros, bidueiros e unha parte de 
marisma que hoxe é refuxio para aves migratorias. Existe a posibilidade de practicar o 
mergullo en busca dos galeóns de Rande. O outro porto do municipio de Vilaboa e 
Santa Cristina de Cobres.  

Os únicos portos de Galicia onde a pesca recreativa e deportiva estará prohibida son 
15, e dos cales 3 pertencen o ámbito territorial do GALP Ría de Vigo- A Gruarda: Aldán, 
Moaña y Santa Cristina de Cobres. 

Acimut Norte,S.L. 

Amarres: 270 

Eslora: 6 a 20m 

Calado: 0 a 2m 

Contacto 

Peirao de San Adrián s/n 36141 Vilaboa – PONTEVEDRA 
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Zonas de marisqueo  
 

 

PLANS DE EXPLOTACIÓN EN AUTORIZACIÓNS MARISQUEIRAS 

C.P. ALDÁN-HÍO. 

Especies obxectivo 

Ameixa fina (R. decussatus), ameixa babosa (V. corrugata), 
ameixa xaponesa (R.philippinarum), berberecho (C.edule), 
carneiro (V. verrucosa), Lapa (Patella spp.), caramuxo 
(Littorina spp.), relo (Dosinia exoleta) 
 

Ámbito do plan: 

 
Entre Punta Alada e Punta Preguntoiro cara ao interior da 
ría de Aldán 
 

Subzonas de 
explotación: 
 

GAL10/03 Banco de San Cibrán: PO 142 – Praia de San 
Cibrán PO 143 – Parque de cultivo San Cibrán Banco de 
Vilariño: PO 139 - Río Esteiro PO 140 - Vilariño I PO 141 – 
Vilariño II  
------------------------------------------  
Bancos de lapa e caramuxo: PO-175 Punta Alada PO-176 
Punta Testada PO-177 Pena rubia e Cova Balea 
 

 

C.P. BAIONA A FLOTE. 

Especies obxectivo 

Ameixa rubia (V.rhomboides), ameixa babosa (V.pullastra), 
cornecha (Spisula solida), carneiro (Venus verrucosa), 
ameixa fina (Ruditapes decussatus), ameixa bicuda 
(Venerupis aurea), reloxo (D.exoleta), ameixa xaponesa 
(Ruditapes philippinarum), berberecho (Cerastoderma 
spp), ameixón (Callista chione), saltón (Laevicardium 
crassum) 
 

Ámbito do plan: Autorización administrativa (zonas marítimas) 
Subzonas de 
explotación: 
 

 
Non hai 
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C.P. BAIONA A PÉ 

Especies obxectivo 

Ameixa fina (R.decussatus), ameixa babosa (V.corrugata), 
ameixa xaponesa (R.philippinarum), berberecho/birollo 
(Cerastoderma spp), reló (D. exoleta), caramuxo (L. littorea), 
carneiro (Venus verrucosa) 

Ámbito do plan: 
Foz do río Miñor, praia Ladeira, praia do Burgo, praia de 
Santa Marta, Paseo da Lonxa, praia Ribeira, praia Barbeira 
 

Subzonas de 
explotación: 
 

GAL 11/07 VI 105 - Boca da Foz VI 104 - Foz do Miñor (zona C) 
VI 103-I - Paseo da Lonxa-1 VI 103-II- Paseo da Lonxa-2 VI-
103-III- Paseo da Lonxa-Ribeiriña VI 102 – Santa Marta VI 101 
– Ribeira VI 100 – Barbeira 
 

 

PLANS ESPECÍFICOS DE EXPLOTACIÓN PARA AS ZONAS DE LIBRE 
MARISQUEO 

ASOCIACIÓN DE MARISQUEO A FLOTE RÍA DE VIGO, C.P. BAIONA 

Especies obxectivo 

Ameixa fina (R.decussatus), Ameixa babosa (V.pullastra), 
ameixa rubia (V.rhomboides), ameixa xaponesa 
(R.philippinarum), berberecho/birollo (Cerastoderma spp), 
carneiro (V.verrucosa), cornicha (S.solida), ameixa bicuda (V. 
aurea), ameixón (Callista chione) e reló (Dosinia exoleta) 
 

Ámbito do plan: 
Sublitoral da Ría de Vigo, excepto a autorización da 
confraría de Baiona 
 

Subzonas de 
explotación: 
 

Bancos marisqueiros sublitorais da parte media e externa 
da ría de Vigo: ZI, Z II, Z III: cara a terra da liña que une o 
castelo co peirao de Panxón (VI-128) O Barón-Pedra da 
Baiña (VI-129) Illas Estelas 11/07 (VI-191) Illas Estelas 11/01(VI-
190) Cies-Rodas (VI-053) Cies-San Martiño Alto (VI-054) 
Cies-San Martiño Baixo (VI-055) Cies-Muxeiro (VI-187) 
Toralla sur (VI-581) Toralla (VI-056) Canido-Buraceiro (VI-071) 
O Bao-río da Foz (VI-057) Cunchido de Samil (VI-189) 
Travesos (VI-058) Cabo de Mar I (inv) (VI-060) Cabo de Mar 
II (ver) (VI-146) Madorniña fora (VI-059) Madorniña terra (VI-
061) Frontal de Bouzas (VI-062) A Guia-Cabrón (VI-009) A 
Cuncheira (VI-175) Cabanas (VI-174) Punta da Moa (VI-181) 
Arroás (VI-050) Peirao de Chapela (VI-188) Chapela (VI-051) 
Tirán-1 (VI-048) Tirán-2 (VI-049) Tirán-3 (VI-130) Rodeira (VI-
045) Areeiro (VI-591) Enseada de Cangas (VI-046) Canastros 
verano (VI-041) Canastros inverno (VI-432) Borneira (VI-043) 
Massó-Balea (VI-042) Salgueirón (VI-044) Liméns (VI-182) 
Nerga (VI-566) Barra (VI-052) - Sublitoral de Domaio, Tella, 
costal Domaio, Borna e Latón e sempre por fora das liñas 
delimitadas - Bancos marisqueiros sublitorais da parte 
interna da ría de Vigo: Pedra de Oliveira (VI-148) Lazareto e 
Pedra Branca (VI-176) A Portela sublitoral (VI-177) Area Nova 
– Puntal – Río do Medio (VI-002) Cabalo (VI-003) Río da 
Emilia (VI-151) Zona de berberecho (VI-180) As Pontes (VI-
560) Area Nova do Cabalo (VI-559) O Cabaliño (VI.592) 
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C.P. A GUARDA. 

Especies obxectivo 
Lapa (Patella sp) 
 

Ámbito do plan: De punta dos Picos a punta Orelludas 
 

Subzonas de 
explotación: 
 

A Rachada-Porto Vilar (VI-440) Porto Oia (N) (VI-441) Porto 
Oia (S) (VI-442) Tío Rincho (VI-443) Puntal dos Trigos (VI-
444) Porto Agoeira 8VI-445) Río Covo (VI-446) Amiadelo 
(VI-447) A Grelo-Camposancos (VI-448) Camposancos-
Picos (VI-449) 
 

 

C.P. CANGAS A PÉ. 

Especies obxectivo 

Ameixa babosa (V. corrugata), ameixa fina (R. decussatus), 
ameixa xaponesa (R. philippinarum), ameixa bicuda 
(Venerupis aurea), berberecho/birollo (Cerastoderma spp), 
lapa (Patella, sp), caramuxo (Littorina littorea), Carneiro 
(Venus verrucosa) 

Ámbito do plan: 
Intermareal de punta Rodeira ata punta Couso 
 

Subzonas de 
explotación: 
 

GAL 11/04: Congorza (VI 192). Massó (VI-565) Praia Do Sinal 
(VI-047) Subzonas secundarias GAL 11/04 O Forte (VI-193) 
Salgueirón (VI-194) Praia de Balea (VI-195) Praia do Medio 
(VI-196) GAL 11/01-1 Praia do Porto (VI-197) Praia de 
Temperáns (VI-198) Praia das Moscas (VI-199) Areal dos 
Castros (VI-202) 
 

 

C.P. CANGAS A PÉ (LAPAS) 

Especies obxectivo Lapa (Patella sp) 
Ámbito do plan: De punta Rodeira ata a praia de Canabal 
Subzonas de 
explotación: 
 

Subzonas de explotación: GAL 11/04 llla dos Ratos 
 

 

C.P. CANGAS CON ENDEÑO. 

Especies obxectivo 
Ameixa rubia (Venerupis rhomboides). 
 

Ámbito do plan: 
Entre cabo Home e faro Borneira, incluíndo as illas Cíes 
 

Subzonas de 
explotación: 
 

GAL 11/04: Subzona 1: Noroeste Ría de Vigo: VI 007 – Subrido 
– Salaiños VI 008- I – Barra I VI 008-II – Barra II VI 091- Liméns 
Subzona 2: Illas Cíes: VI 006-1 – Cíes I (Illa Norte) VI 006-2 – 
Cíes II (Illa Sur) 
 

 

 

C.P. MOAÑA 
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Especies obxectivo 

Ameixa babosa (V.corrugata), ameixa fina (R.decussatus), 
ameixa xaponesa (R. philippinarum), ameixa bicuda 
(V.aurea), berberecho/birollo (Cerastoderma. sp), navalla (E. 
magnus), longueirón vello (S. marginatus), caramuxo 
(Littorina sp.), carneiro (Venus verrucosa), cornicha (Spisula 
solida) 
 

Ámbito do plan: 
Zona intermareal entre punta Travesada e praia de Canabal 
 

Subzonas de 
explotación: 
 

GAL 11/02; GAL 11/04; GAL 11/05 - Aradoiro (VI-145) - Rande 
(VI-116) - Fandicosta (VI-115) - Domaio (VI 072) - Domaio-
solénidos (VI-084) - A Tella-1 (VI-087) - Borna-A Tella (VI-114) 
- Borna-1 (VI-076) - Borna-2 (VI-077) - Borna-3 (VI-078) - 
Latón (VI-074) - Arroás (VI-113-I, VI-113-II) - O Cocho (VI-082-
I, VI-082-II) - Meira (VI-075) - Meira-solénidos (VI-085) - Praia 
da Xunqueira (VI-079) - Xunqueira-solénidos (VI-083) - Con 
(VI-081) - Tirán (VI-080) - Canaval-peirao Tirán (VI-073) 

 

C.P. MOAÑA E CANGAS 

Especies obxectivo 

Ameixa fina (R. decussatus), ameixa babosa (V. corrugata), 
ameixa xaponesa (R. philippinarum), berberecho (C. edule), 
ameixa bicuda (Venerupis aurea) e caramuxo (Littorina sp.), 
carneiro (Venus verrucosa). 
 

Ámbito do plan: 
De Punta Rodeira ata a praia de Canabal: illa dos Ratos 
 

Subzonas de 
explotación: 
 

GAL 11/05 VI 086 llla dos Ratos 
 

 

C.P. REDONDELA. 

Especies obxectivo 

Ameixa babosa (V.corrugata), ameixa fina (R.decussatus), 
ameixa xaponesa (R.philippinarum), ameixa bicuda 
(V.aurea), berberecho/birollo (Cerastoderma spp), 
caramuxo (L.littorea), reloxo (D.exoleta) e longueirón vello 
(S. marginatus) 
 

Ámbito do plan: 
Zona intermareal dende a caseta do Ceboleiro ata a praia 
de Arealonga (incluída) 
 

Subzonas de 
explotación: 
 

BANCOS PRINCIPAIS GAL 11/05 - Portocedeira VI 131 - A 
Portela  A Portela I VI 132: da IME cara ao mar  A Portela 
II VI-133: da IME cara a terra  A Rebouza VI 453 - A Barra VI 
134:  A Telleira VI-256  Peirao (ou varadoiro) VI 134 I  Das 
pedras Redondas caro o mar e cara as escolleras VI 134 II  
Das pedras debaixo da de Culo cara o mar e cara as 
escolleras VI 134 II  Entrerríos VI 134 III - Cesantes  dende 
a lonxa ata a rampla de Loureiro (metade do banco) VI 166 
 dende a rampla de Loureiro ata o antigo porto deportivo 
(que separaba este banco do de A Punta do Cabo) VI 135 - 
A Punta do Cabo VI 136:  antigo porto deportivo - caseta 
de A Virxe - O Regato VI 163 BANCOS SECUNDARIOS GAL 
11/05 - Rande (sur) VI 165 - Illa de San Simón VI 173 - 
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Soutoxuste VI 137 - Sobreiro VI 164 - Cobreiro VI 185 GAL 
11/04 - Arealonga VI 161 - Cabanas VI 162 

 

C.P. VIGO. 

Especies obxectivo 

Ameixa fina (R.decussatus), ameixa babosa (V. corrugata), 
Ameixa bicuda (Venerupis aurea), Cornicha (Spisula solida), 
Berberecho (Cerastoderma spp), Lapa (Patella vulgata), 
Caramuxo (Littorina littorea), ameixa xaponesa (Ruditapes 
philipinarum), Caramuxa (Monodonta spp.) 
 

Ámbito do plan: 
Zona intermareal entre o puntal da Serra e praia de 
Arealonga (excluída) 
 

Subzonas de 
explotación: 
 

Moluscos bivalvos (GAL 11/04) VI 139 – Areiño VI 064 – 
Canido-Serral VI 065 - Toralla VI 066 - Bouzas VI 183 – Ríos 
de Fora-Etea VI 184 - Manquiña VI 028 – Sobreira VI 141 I– O 
Mende 1 VI 141 II– O Mende 2 VI XX1 - Ríos de dentro pilón VI 
XX2 - Ríos de dentro rampa VI XX3 – Lagoa Moluscos 
gasterópodos: VI-554- Illa de Toralla VI-555-I- cabo Estai-1 
VI-555-II- cabo Estai-2 
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ZONAS RESERVADAS PARA A CAPTURA DE POLIQUETOS POR PARTE DOS 
PESCADORES DE LECER 

CONFRARÍA DE BAIONA 

Localización: Foz do Río Miñor 
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CONFRARÍA DE REDONDELA 

Localización: peirao O Varadero 

 

Localización: Soutoxuste 
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CONFRARÍA DE VIGO 

Localización: Río Lagares 

 

Localización: Areiño A Guía 
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Establecementos de acuicultura 
A continuación inclúense os principais establecementos de cultivos mariños e 
auxiliares autorizados no territorio do GALP, que evidencian a diversidade de 
instalacións e establecementos de cultivo e almacenaxe de produtos do mar. A fonte 
de dita información e a consulta de establecementos de acuicultura mariña. 

 

 

Centro regulador de crustáceos 

Concello Número Nome da empresa Tipoloxía de cultivo 

Vigo 1 
MANUEL 

DOMINGUEZ 
FERREIRO 

CRUSTACEOS 

Nigrán 1 
PESCADOS Y 

MARISCOS CABADO 
CASTRO S.L. 

BOI, CAMARÓN, 
CANGREXO DE MAR, 

CENTOLA, CIGALA, 
CONGUITO, 
LANGOSTA, 

LUBRIGANTE, 
NÉCORA, PATULATE, 

SANTIAGUIÑO 

Baiona 1 
ROCAMAR BAYONA, 

S.L 
CRUSTÁCEOS 

 

Centro de expedición 

Concello Número Nome da empresa 

Cangas 2 

MARISCOS REBECA Y 
VANESSA S.L. 

XESTADELO S.L. 

Moaña 1 MARCOS LAGO DIAZ 

Redondela 1 
INES DARRIBA FIGUEROA-C 
EXPEDICIÓN ARCADE 

Vigo 2 MARISCOS MARZA S.L. 
  MARISCOS RIA DE VIGO S.L. 
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Criadeiro 

Concello Número Nome da empresa Tipoloxía de cultivo 

Cangas 1 
MANUEL FERNÁNDEZ 

MORÁN 

AMEIXA BABOSA, 
AMEIXA FINA, AMEIXA 

XAPONESA, OSTRA 
XIGAS 

Redondela 1 INSUIÑA S.L. 

CHERNA, LINGUADO, 
LINGUADO 
SENEGALES, 
OLLOMOL, POLBO, 
RODABALLO 

Vigo    

 1 ANFACO-CECOPESCA 

AMEIXA FINA, 
BERBERECHO, 
CODIUM 
TOMENTOSUM, 
CORVINA, Chondrus 
crispus, DOURADA, 
Gelidium SPP, 
LINGUADO COMUN, 
LINGUADO 
SENEGALES, LUBINA, 
MEXILLÓN, 
Mastocarpus stellatus, 
OSTRA PLANA, OSTRA 
XIGAS, Osmundea 
pinnatifida, Palmaria 
palmata, Porphyra 
purpurea, Porphyra 
umbilicalis, 
RODABALLO, Ulva spp 

Oia  1 INSUIÑA S.L. RODABALLO 

 

Cetaría 

Concellos  Nome da empresa 

Cangas 3 

ALFREDO MOLDES RODAL E HIJOS 

CULTIVOS MARINOS VILANOVA S.L. 

MARISCOS CURRAS S.L. 

Moaña 13 

OSCAR BARCIA PIDRE 
ISIDORO CALLEJO GARCIA 

LALANDI S.L. 
LOPEZ NOVOA SL 

MANUEL BOUZON FERNANDEZ SL 

MARISCOS CARNERO SL 
MARISCOS MARZA S.L. 

MARISCOS RIA DE VIGO SL 
PEIXESPORT SL 

PESCADOS Y MARISCOS CARFER SL 

PESCADOS Y MARISCOS SOMAR GALICIA SL 

REMAGRO S.A. 

SANTIAGO MONTENEGRO CAMPOS SL 

Baiona 1 SERAPIO PUERTA OVIEDO 

Oia 1 ALEJANDRO GONZALEZ LEZA 
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Estación depuradora 

Concello Número Nome da empresa Tipoloxía de cultivo 

Cangas 4 

CULTIVOS MARINOS VILANOVA S.L. MOLUSCOS 
MARISCO REBECA Y VANESSA S.L MOLUSCOS 

MARISCOS CURRAS S.L. MOLUSCOS 
XESTADELO S.L. MOLUSCOS 

Moaña 3 
LUIS ROSALES PEREZ MOLUSCOS 
MARCOS LAGO DIAZ MOLUSCOS 

OSCAR BARCIA PIDRE MOLUSCOS 

Vilaboa 3 
LUIS ROSALES PEREZ MOLUSCOS 
MARCOS LAGO DIAZ MOLUSCOS 

OSCAR BARCIA PIDRE MOLUSCOS 
Soutomaior 1 MANUEL SEOANE FRANCO MOLUSCOS 

Redondela 1 
INES DARRIBA FIGUEROA-DEPURADORA 

ARCADE 
MOLUSCOS 

Vigo 2 MARISCOS MARZA S.L.  
  MARISCOS RIA DE VIGO S.L.  

 

Granxa 
Concello Número Nome da empresa Tipoloxía de cultivo 

Cangas 1 
PISCICOLA DEL 
MORRAZO S.A. CRUSTACEOS 

Redondela 1  CRUSTACEOS 

Vigo 1 ANFACO-CECOPESCA 

AMEIXA FINA, BERBERECHO, CODIUM 
TOMENTOSUM, CORVINA, Chondrus crispus, 

DOURADA, Gelidium SPP, LINGUADO COMUN, 
LINGUADO SENEGALES, LUBINA, MEXILLÓN, 

Mastocarpus stellatus, OSTRA PLANA, OSTRA XIGAS, 
Osmundea pinnatifida, Palmaria palmata, Porphyra 

purpurea, Porphyra umbilicalis, RODABALLO, Ulva spp 

 

 

 

Parque de cultivo mariño 

Concellos  Nome da 
empresa 

Tipoloxía de 
cultivo 

Redondela 1 
MARCOS LAGO 
DIAZ 

AMEIXA BABOSA, 
AMEIXA FINA, 
AMEIXA 
XAPONESA, 
BERBERECHO, 
BERBERECHO 
BIROLLO, OSTRA 
PLANA, OSTRA 
XIGAS 
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Expositor 
Concello Número Nome da empresa 
Cangas 1 DOADE, S.L. 

Soutomaior 1 AGUSTIN FERNANDEZ SABAJANES 

Redondela 1 DANIEL PEREZ PEREZ 

Vigo 1 MANUEL DOMINGUEZ FERREIRO 

Baiona 2 
JOSE RAMON RODRIGUEZ MOURELO 

ROCAMAR BAYONA, S.L. 

Oia  19 

ADOLFO DOMINGUEZ FERREIRO 
AGUSTIN FERNANDEZ SABAJANES 
AGUSTINA PAZOS IGLESIAS 
ALEJANDRO GONZALEZ DURAN 
ANA BELEN REIMONDEZ AGRA 
DANIEL PEREZ PEREZ 
DELFINA PEREZ GONDAR 
DOADE, S.L. 
JOSE LUIS PAZOS DIEGUEZ 
JOSE RAMON RODRIGUEZ MOURELO 
LUIS BAZ VICENTE 
MANUEL DOMINGUEZ FERREIRO 
MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ MIGUEZ 
MARIA DOLORES SANTIAGO ADROVER 
NELIDA MARTINEZ FERNANDEZ 
PESCADOS Y MARISCOS MARLETI, S.L. 
PESCADOS Y MARISCOS MARLETI, S.L. 
RAMON PEREZ MASCATO E EUGENIO SANTAMARIA 
CHAVES 
ROCAMAR BAYONA, S.L. 

A Guarda 4 

ALEJANDRO GONZALEZ DURAN 

LUIS BAZ VICENTE 
MARIA DOLORES SANTIAGO ADROVER 
NELIDA MARTINEZ FERNANDEZ 

TOTAL 29  
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Centros do ámbito científico, formativo, ou organismos de investigación relacionados co 
mar. 
 

A continuación detállanse os principais axentes do ecosistema de I+D+i en Galicia, 
mais alo do ámbito territorial do GALP, por considerarse o acceso ou a experiencia en 
colaboracións cos actores do territorio:  

Universidade da Coruña 

• Centro de investigación científica avanzada (CICA).  
o Grupo BIOCOST. 
o Grupo GRICA 
o Grupo METMED 

• Centro de investigacións tecnolóxicas (CIT). Grupo Hydrodnamic. 

Universidade de Santiago de Compostela 

• Amátoa Universidade de Santiago de Compostela 
• Eco-IURIS Universidade de Santiago de Compostela 
• AEMI Universidade de Santiago de Compostela 
• Grupo de investigación en patoloxía de acuicultura 
• Grupo de investigación AQUABIOTEC 
• Centro de Bioloxía mariña a Granxa 
• Grupo de investigación de Fisioloxía Animal 

Universidade de Vigo 

• Ephyslab Universidade de Vigo 
• Futuras Océano Lar Universidade de Vigo 
• BASAN Universidade de Vigo 
• Grupo de investigación Cocosa 
• Centro de investigación mariña (DIM) 
• Grupo de investigación INTERES 
• Centro de investigación mariña CIM -ECIMAT 

Centros de Investigación e formación 

• Instituto tecnolóxico para o control do medio mariño de Galicia (Intimara) 
• Centro de investigacións mariñas -CIMA 
• Instituto de Español de Oceanografía ( A Coruña e Vigo) e Instituto de 

Investigacións mariñas IIM-CSIC 
• Centro Tecnolóxico do Mar -CETMAR 
• CAMPUS do Mar 
• CIS Ferrol 
• ANFACO-CECOPESCA 
• CLÚSTER DE ACUICULTURA DE GALICIA 
• CLÚSTER DE BIOTECNOLOXÍA DE GALICIA-BIOGA 
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Datos socioeconómicos do sector. 
 

• Afiliacións no sector marítimo pesqueiro e da acuicultura 
 

Os datos dos afiliados o sector marítimo pesqueiro e da acuicultura foron obtidas a 
través dun pedido específico o Instituto Galego de Estatística (IGE). En dito informe se 
recollen un total de un total de 8.003 afiliados a Marzo de 2022, que representan o 22 
% do total afiliados de Galicia. Estas empresas están concentradas principalmente no 
Concello Vigo, cun total de afiliados de 3.998 persoas a Marzo de 2022. Significar que 
o total de afiliados calcúlase sobre contas de cotización de empresas con domicilio 
social no ámbito de Vigo. 

Da análise destes datos, CNAE a nivel de detalle de catro díxitos, observase que no 
período 2014 a 2021 prodúcese un incremento do 6%, no conxunto de afiliados. Os 
incrementos mais relevantes prodúcense en Redondela (21%), O Rosal (26%), Vigo ( 
17%) e Vilaboa (12%). Os descensos mais significativos son Baiona (31%) e A Guarda 
(32%). 

A nivel de concello o que dispón de maior número de afiliados a sector marítimo 
pesqueiro e Vigo, con 3.998 afiliados a Marzo de 2022, seguido de Redondela con 1.441,  
Cangas con 759 afiliados e Moaña con 702 afiliados. 
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Fonte 2020: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello da conta de cotización 

 

 

 

Data Baion
a 

Cang
as 

Guard
a, A 

Moañ
a 

Nigrá
n 

Oia Redo
ndela 

Rosal, 
O 

Souto
maior 

Vigo Vilabo
a 

TOTA
L 

2014/Decembro 133 945 458 733 105 52 1.152 38 148 3.319 241 7.324 

2015/Decembro 128 881 427 737 80 44 1.242 42 148 3.429 252 7.410 

2016/Decembro 128 913 442 770 87 40 1.321 42 144 3.453 287 7.627 

2017/Decembro 108 881 437 769 85 48 1.455 46 162 3.530 279 7.800 

2018/Decembro 106 882 404 733 84 45 1.394 55 161 3.662 273 7.799 

2019/Decembro 93 859 353 722 81 42 1.386 47 174 3.700 279 7.736 

2020/Decembr
o 91 839 336 703 79 38 1.317 45 168 3.781 292 7.689 

2021/Decembro 92 733 313 747 81 48 1.389 48 129 3.894 270 7.744 

Var. 2014-2021 -31% -22% -32% 2% -23% -8% 21% 26% -13% 17% 12% 6% 

 

 

Fonte 2020: IGE  Afiliacións á Seguridade Social por concello da conta de cotización 
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Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello da conta de cotización e o sector de actividade (CNAE-

2009) 
CNAE 2009- Marzo 2022 

  

Concello 311 321 1021 1022 4638 4723 Total  

  
Pesca 
Mariña 

Acuicultura 
Mariña 

Procesamen
to de peixe 

Fabricación 
conservas 

Comercio 
polo xunto 

produtos do 
mar 

Comercio 
polo miúdo 
produtos do 

mar 

  

   % 

Baiona 57 20 x x x 4 94 1% 

Cangas 449 113 58 8 53 78 759 9% 

Guarda, A 286 5   9 15 315 4% 

Moaña 130 252 x x 23 23 702 9% 

Nigrán 36 15   21 7 79 1% 

Oia 22 25   x x 49 1% 

Redondela 377 253 x 72 285 x 1.441 18% 

Rosal, O 35 x   x  51 1% 

Soutomaior 78 21   24 12 135 2% 

Vigo 958 25 323 598 1.825 269 3.998 50% 

Vilaboa 67 70  x x x 380 5% 

Total Marzo 2022       8.003 100% 

Total Galicia        35.824 22% 

 

Fonte  IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello da conta de cotización. Marzo 2 

 

 

 

Decembro 2020   CNAE 2009 
Total dos Concellos do 

GALP 311 321 1021 1022 4638 4723 Total 

Total Afiliados  2.343 927 938 821 2.211 449 7.689 
Total Grupos CNAE 3.270 4.419   

% Grupos CNAE 43% 57% 100% 
Fonte  IGE. Afiliacións á Seguridade Social por conta de cotización dos concellos que forman 
o GALP. Decembro 2020 
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• Persoas afiliadas as confrarías 
 

 

DENOMINACIÓN DA CONFRARÍA 
Nº 

ASOCIADOS Nº MULLERES  Nº HOMES 

Confraría de Pescadores de Vilaboa Pedra da 
Oliveira 

94 64 30 

Confraría de Pescadores San Juan de 
Redondela 

196   196 

Confraría de Pescadores San Cipriano de Aldán 
- Hio 

60 9 51 

Confraría de Pescadores San Xosé de Cangas 189 29 160 
Confraría de pescadores Santa Tegra da 
Guarda 

130 35 95 

Confraría de Pescadores La Anunciada de 
Baiona 177 43 134 

Confraría de pescadores Virxe do Carme de 
Arcade 210 95 115 

TOTAIS 1.056 211 845 
 Fonte  Elaboración propia 

 

 

Empresas do sector marítimo-pesqueiro e de acuicultura. 
 

Os datos das empresas do sector marítimo pesqueiro foron obtidas a través dun 
pedido específico o Instituto Galego de Estatística (IGE). En dito informe se recollen 
un total de un total de 2.073  empresas,  que representan o 76% das empresas de 
Galicia, cun incremento do 4% respecto a ano 2015. Estas empresas están 
concentradas principalmente no Concello de Vigo.  

 Da análise destes datos, CNAE a nivel de detalle de catro díxitos, observase que catro 
concellos concentran a maior parte das actividades industriais de procesamento e 
conserva: Vigo, Redondela, Cangas e Moaña, localizadas polo tanto na área da Ría de 
Vigo. Sendo Vigo a localización con maior actividade no sector de transformados da 
pesca, contando con 10 empresas e 13 en fabricación de conservas. 

Respecto os datos do ano 2015, pódese observar un incremento do 63% nas 
empresas de procesado de peixe e un descenso do 9% nas empresas conserveiras.  

 O comercio por xunto de produtos do mar está presente en todos concellos e aínda 
que o maior número de empresas concentrase no Concello de Vigo, con 410 
empresas. Neste subsector prodúcese un incremento do 28% respecto os datos 
de 2015. 

O comercio polo miúdo concentra un maior número de empresas na contorna dos 
portos de Vigo, Cangas, Redondela e Moaña. E moi significativo o descenso do 65% 
neste susbsector respecto o ano 2015, trátase dunha redución de 126 empresas, 
sendo a localización con maior número de baixas Vigo, con 100 empresas menos. 
Este descenso pode deberse a crise xeneralizada que está sufrindo o comercio polo 
miúdo unida o crecemento das cadeas de distribución nas áreas urbanas. 
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As empresas de procesado representan o 26% das empresas de Galicia, e as empresas 
de comercialización polo xunto representan o 32% das empresas do sector en Galicia.  

CNAE (Nº de empresas -Criterio sede). Ano 2020   

  311 321 1021 1022 4638 4723   

Concello 
Pesca 

mariña 
Acuicultura 

mariña 

Procesamento 
de peixes, 

crustáceos e 
moluscos 

Fabricación 
de 

conservas 
de peixes 

Comercio 
por xunto 

dos 
produtos 
da pesca 

Comercio 
polo miúdo 

dos produtos 
da pesca 

Total % 

BAIONA 61  0 1 4 4 70 3% 

CANGAS 168 60 2 3 25 34 292 14% 

GUARDA (A) 73  0 0 10 5 88 4% 

MOAÑA 176 121 2 1 18 23 341 16% 

NIGRAN 38 1 1 0 16 6 62 3% 

OIA 35  0 0 2 0 37 2% 

REDONDELA 189 9 3 3 24 24 252 12% 

ROSAL (O) 24  0 0 2 1 27 1% 

SOUTOMAIOR 102 10 0 0 8 6 126 6% 

VIGO 82 14 10 13 410 90 619 30% 

VILABOA 110 41 1 1 4 2 159 8% 

TOTAL GALP 
2020 

1.058 256 19 22 523 195 2.073  

Total Galicia   73 115 1.625 927 2.740  

% GALP   26% 19% 32% 21% 76%  

 

 

Permisos de marisqueo. 
 

O total de permisos de marisqueo a pe no ámbito territorial do GALP ascenden a 421, 
representando un 2% dos permisos existentes en Galicia. Esta cifra supón un descenso 
do 13% respecto os datos do ano 2014, o que representa unha redución en 66 permisos. 
Trátase dun descenso moi superior o que sufriu Galicia no período 2014-2021, o cal 
ascendeu o 2%. As confrarías con maior descenso en termos absolutos foron Baiona, 
Moaña e Redondela.  
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Entidades - Permisos marisqueo a pe 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Var. 14-

21 

Asociación de Confrarías da Ría de 
Vigo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Confraría de A Guarda 52 52 51 49 49 44 47 50 -4% 

Confraría de Aldán-O Hío (Cangas) 5 3 8 8 8 8 8 4 -20% 

Confraría de Arcade (Soutomaior) 81 101 99 89 102 100 93 88 9% 

Confraría de Baiona 66 70 71 67 54 53 42 41 -38% 

Confraría de Cangas 8 8 7 6 5 6 5 5 -38% 

Confraría de Moaña 76 72 65 60 51 62 63 57 -25% 

Confraría de Redondela 138 130 138 123 134 127 119 110 -20% 

Confraría de Vigo 7 6 7 6 6 6 6 5 -29% 

Confraría de Vilaboa 58 65 66 67 64 67 65 65 12% 

O.P.P. 38 - Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

TOTAL GALP Ría de Vigo- A Guarda 491 507 512 475 473 473 448 425 -13% 

TOTAL GALICIA  3.748 3.826 3.799 3.797 3.792 3.777 3.724 3.676 -2% 

% sobre GALICIA 13% 13% 13% 13% 12% 13% 12% 12%   
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Entidades - Permisos marisqueo a pe 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

2021 
Var. 14-

21 

Asociación de Confrarías da Ría de Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Confraría de A Guarda 52 52 51 49 49 44 47 50 -4% 

Confraría de Aldán-O Hío (Cangas) 5 3 8 8 8 8 8 4 -20% 

Confraría de Arcade (Soutomaior) 81 101 99 89 102 100 93 88 9% 

Confraría de Baiona 66 70 71 67 54 53 42 41 -38% 

Confraría de Cangas 8 8 7 6 5 6 5 5 -38% 

Confraría de Moaña 76 72 65 60 51 62 63 57 -25% 

Confraría de Redondela 138 130 138 123 134 127 119 110 -20% 

Confraría de Vigo 7 6 7 6 6 6 6 5 -29% 

Confraría de Vilaboa 58 65 66 67 64 67 65 65 12% 

O.P.P. 38 - Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

TOTAL GALP Ría de Vigo- A Guarda 491 507 512 475 473 473 448 425 -13% 

TOTAL GALICIA  3.748 3.826 3.799 3.797 3.792 3.777 3.724 3.676 -2% 

% sobre GALICIA 13% 13% 13% 13% 12% 13% 12% 12%   
 

Fonte. Permisos de marisqueo a pe. Consellería do Mar. IGE. 

 

Do total de 425 permisos de marisqueo a pe no ámbito do territorio do GALP o 15% 
pertence a homes e o 85% a mulleres. A redución más significativa nos permisos 
produciuse nas mulleres, cunha redución de 58 respecto o ano 2014. 

 

Entidades- Permisos marisqueo a pe 
2014 2021 Variac. 

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Homes Mulleres 

Confraría de A Guarda 52 15 37 50 19 31 4 -6 

Confraría de Aldán-O Hío (Cangas) 5 0 5 4 0 4 0 -1 

Confraría de Arcade (Soutomaior) 81 3 78 88 12 76 9 -2 

Confraría de Baiona 66 12 54 41 15 26 3 -28 

Confraría de Cangas 8 1 7 5 0 5 -1 -2 

Confraría de Moaña 76 0 76 57 3 54 3 -22 

Confraría de Redondela 138 34 104 110 7 103 -27 -1 

Confraría de Vigo 7 5 2 5 4 1 -1 -1 

Confraría de Vilaboa 58 1 57 65 3 62 2 5 

TOTAL GALP Ría de Vigo -A Guarda 491 71 420 425 63 362 -8 -58 

    14% 86%   15% 85%     
 

 

Fonte. Consellería do Mar. IGE. 

A continuación mostrase a evolución dos permisos de marisqueo dispoñibles no IGE 
por rango de idade, na Zona I - Vigo (Río Miño- Punta Soavela).  Os novos entrantes a 
actividade fano no rango de idade de 41 a 50 anos, cun incremento do 7%.  Os 
descensos prodúcense tanto no rangos de idade de 51 a mais de 60 anos, do 12%, no 
rango de 31 a 40 anos, do 36%, e un descenso moi significativo, do 59%, no rango de 
idade de 21 a 30 anos.  
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Esta evolución evidencia que non hai un relevo xeracional na actividade, incluso con 
abandono da actividade nos rangos de idade de 21 a 40 anos. 

 

 

Ano 
Total Permisos 

marisqueo a 
pe 

Menor ou 
igual 20 

anos 

De 21 a 30 
anos 

Total de 31 
a 40 anos 

De 41 a 50 
anos 

De 51 a 60 
anos 

Máis de 60 
anos 

2014 486 0 17 61 137 185 86 

2015 504 0 23 61 141 200 79 

2016 504 0 20 66 141 202 75 

2017 467 1 20 53 144 189 60 

2018 465 0 19 51 149 186 60 

2019 465 0 17 47 159 178 64 

2020 440 0 18 42 149 170 61 

2021 421 0 7 39 146 162 67 

Varic 
14-21 

0 -59% -36% 7% -12% -22% 

Fonte. Consellería do Mar. IGE. 

 

Datos de vendas en lonxas.  
 

A continuación faise unha análise das vendas en lonxa, no período 2014-2020, partindo 
da análise das principais lonxas a nivel Galicia ata a análise das lonxas do ámbito 
territorial do GALP. 

En xeral, as ventas en toneladas descenderon nun 29% dende o ano 2014 o 2021.  
Na valoración económica prodúcese un descenso do 2%, polo tanto hai un 
incremento dos presos que compensa a caída en volume de produto comercializado. 

En relación a lonxa de Vigo, apreciase unha redución en volume do 26% e unha 
redución en valor do 14%. A pesar destes descensos, segue a ser a lonxa con maior 
valor comercializado do total en Galicia por importe de 88 M€, seguida pola de A 
Coruña, con 64,5 M€ comercializados. 

O resto das lonxas, pertencentes principalmente as confrarías, supoñen un 19% do 
total do volume comercializado en Galicia e un 29% en termos económicos. 

No resto de lonxas, os descensos en volume sitúanse no 22% e no  24% na valoración 
económica. 
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Lonxas con 
maior nivel 
comercializado 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Var.14-

21 

Toneladas           
Total 187.178 180.464 188.603 212.785 174.298 158.167 150.256 132.783 -29% 

Burela 25.228 24.791 23.519 22.578 19.852 17.518 17.518 19.025 -25% 

Celeiro 17.627 15.940 16.544 16.776 14.132 13.154 13.154 13.403 -24% 

A Coruña  
(Lonja Coruña, 
S.A.) 

49.365 39.650 40.074 47.501 40.147 33.780 33.780 28.125 -43% 

Ribeira 29.638 27.708 31.835 35.425 28.741 27.639 27.639 22.404 -24% 

Vigo 33.998 32.138 38.197 42.714 32.161 33.664 33.664 25.240 -26% 

Resto 31.322 40.236 38.434 47.791 39.266 32.412 24.501 24.586 -22% 

% do resto de 
lonxas 

17% 22% 20% 22% 23% 20% 16% 19%   

% Vigo lonxa 18% 18% 20% 20% 18% 21% 22% 19%   
Miles de euros           
Total 432.341 458.195 491.664 508.672 490.993 464.888 412.960 424.955 -2% 

Burela 66.724 74.591 76.696 78.120 68.706 63.715 63.715 66.996 0,41% 

Celeiro 46.065 52.336 53.441 55.997 49.303 44.892 44.892 43.252 -6% 

A Coruña 
(Lonja Coruña, 
S.A.) 

82.038 78.234 76.496 77.073 78.369 69.136 69.136 64.553 -21% 

Ribeira 34.731 32.954 43.262 42.546 43.444 40.512 40.512 37.738 9% 

Vigo 102.149 103.369 116.395 115.440 106.159 105.047 105.047 87.996 -14% 

Resto 100.634 116.712 125.375 139.496 145.012 141.586 89.658 124.420 24% 

% do resto de 
lonxas 

23% 25% 26% 27% 30% 30% 22% 29%   

% Vigo lonxa 24% 23% 24% 23% 22% 23% 25% 21%   
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Fonte. Consellería do Mar. IGE. 

 

 

A continuación analízanse as lonxas que están no ámbito do GALP Ría de Vigo – A 
Guarda, tendo en conta o efecto da lonxa de Vigo, a de maior volume de vendas de 
Galicia en termos económicos. A continuación faise unha comparativa respecto a 
actividade en Galicia.  

No ano 2021 o total das lonxas do ámbito territorial do GALP Ría de Vigo -A Guarda 
representan un 20% sobre o total de Galicia e un 0,80% se temos en conta unicamente 
as lonxas que pertencen as confrarías. En xeral, no período 2014-2021 e tendo en conta 
a totalidade das lonxas do GALP, produciuse un descenso do volume de ventas en 
toneladas do 25%, un 4% menos do descenso no total de Galicia.  Se temos en conta 
unicamente as lonxas que pertencen as confrarías o descenso sitúase no 4%.  

No período 2014-2021 os descensos mais significativos, en porcentaxe, e sen ter en 
conta a lonxa de Vigo, son os das lonxas de A Guarda (-32%), Vigo (Canido) (-54%) e 
Baiona (-17%). O incremento mais significativo prodúcese en Arcade (37%), Moaña 
(23%) e Redondela (7%). 

 

 

Fonte; Consellería do Mar. Pescadegalicia. 
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Entidade/ Tm 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 Var. 14-21 

A Guarda 32% -14% -14% -19% 18% -20% -9% -32% 

Aldán-Hío 6% 55% -13% -15% -9% -21% 0% -13% 

Arcade -7% 35% 38% 5% -13% -48% 67% 37% 

Cangas  76% 2% -31% -11% -8% -28% 50% 10% 

Baiona -14% 13% -16% -27% -1% -31% 103% -17% 

Moaña -12% 29% 26% -16% -4% -30% 53% 23% 

Panxón     466% -48% 46% 330% 

Redondela -17% 16% 14% -20% -32% -33% 165% 7% 

Vigo -5% 19% 12% -25% 5% -9% -18% -26% 

Vigo (Canido) -17% 13% 12% 1% 8% -65% 14% -54% 

Vilaboa -7% 60% 17% -14% 0% -30% -12% -7% 

Total xeral -5% 19% 11% -24% 4% -10% -16% -25% 

Total Galicia  -4% 5% 13% -18% -9% -5% -12% -29% 

Total sen Vigo -1% 13% -2% -8% 15% -5% -4% 6% 
 

 

Fonte; Consellería do Mar. Pescadegalicia. 

 

A continuación analízanse as principais variacións nas lonxas en termos económicos 
para o período 2014-2021. 

 

No ano 2021 o total das lonxas do ámbito territorial do GALP Ría de Vigo -A Guarda 
representan, en termos económicos, venderon 102,3 M€, un 24% sobre o total de 
Galicia e un 2,38% se temos en conta unicamente as lonxas que pertencen as 
confrarías socias do GALP. En xeral, no período 2014-2021 e tendo en conta a totalidade 
das lonxas do ámbito territorial do GALP, produciuse un descenso do volume de 
ventas en termos económicos do 11%, un 9% mais que no total de Galicia.  Se temos 
en conta unicamente as lonxas que pertencen as confrarías, socias do GALP, 
prodúcese un incremento do 26% das ventas en lonxa, en termos económicos. No 
2014 véndense en lonxa 8 M€, mentres que no 2021 vendéronse en lonxa 10 M€. 

En relación os prezos, coma se pode observar na táboa adxunta, para as lonxas que 
pertencen as confrarías socias do GALP o prezo medio para o ano 2021 e de 9,11€, 
mais do dobre que o prezo medio de Vigo, que ascende a 3,5€, o que evidencia 
que se comercializan especies con maior prezo de mercado. As variacións positivas, 
mais significativas nos prezos producíronse nas lonxas de A Garda (107%), Baiona 
(86%) e Aldan-Hio (49%). Os descensos máis significativos producíronse en Vilaboa (-
24%), Arcade (-20%) e Redondela (-14%). 

O prezo medio das lonxas pertencentes as confrarías socias do GALP incrementouse 
nun 39% no período 2014-2021, se temos en conta a totalidade das lonxas, incluída a 
de Vigo, o prezo medio incrementouse nun 44%. 
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Fonte. Consellería do Mar. Pescadegalicia. 

 

 

Entidades/ miles 
€ 

2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 
Var- 14-

21 

A Guarda 1.185 1.579 1.706 1.388 1.528 1.645 1.585 41% 

Aldán-Hío 503 780 720 686 686 489 594 30% 

Arcade 1.162 1.641 2.120 2.514 2.344 1.311 1.222 10% 

Cangas  3.306 4.164 3.703 4.177 3.873 3.113 4.235 50% 

Baiona 1.814 2.270 2.365 2.175 2.372 1.856 2.719 54% 

Moaña 1.211 1.554 2.045 1.795 1.907 1.405 1.906 44% 

Panxón 0 0 0 16 91 46 81 418% 

Redondela 1.287 1.398 1.763 1.517 1.081 743 1.298 -9% 

Vigo 103.369 116.395 115.440 106.159 105.047 97.393 87.996 -14% 

Vigo (Canido) 427 619 654 724 879 293 415 -1% 

Vilaboa 484 788 877 892 911 635 303 -30% 

Total xeral 114.748 131.189 131.392 122.043 120.717 108.928 102.353 -9% 

Total Galicia  458.195 491.664 508.672 490.993 464.888 412.960 424.955 -2% 

% sobre Galicia 25% 27% 26% 25% 26% 26% 24%  

Total sen lonxa 
Vigo 

8.074 10.630 12.249 11.706 11.797 8.422 10.122 26% 

% s/ Galicia sen 
Vigo 

1,76% 2,16% 2,41% 2,38% 2,54% 2,04% 2,38%  

 

Fonte. Consellería do Mar. Pescadegalicia. 
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Precio medio 
€ 

2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 Var. 14-21 

A Guarda 5,6 8,7 10,9 11,0 10,2 13,8 14,6 107% 
Aldán-Hio 6,5 6,5 6,9 7,7 8,5 7,6 9,3 49% 
Arcade 8,9 9,4 8,8 9,9 10,6 11,4 6,3 -20% 
Cangas  5,7 7,0 8,9 11,4 11,5 12,8 11,5 36% 
Baiona 7,9 8,8 10,9 13,7 15,0 17,0 12,3 86% 
Moaña 8,9 8,9 9,3 9,7 10,8 11,4 10,1 18% 
Panxón 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,3 7,5 17% 

Redondela 8,6 8,1 8,9 9,6 10,0 10,2 6,7 -14% 

Vigo 3,2 3,0 2,7 3,3 3,1 3,2 3,5 16% 

Vigo (Canido) 6,9 8,8 8,3 9,2 10,4 9,8 12,1 116% 
Vilaboa 9,9 10,1 9,6 11,4 11,6 11,5 6,2 -24% 
Media xeral 6,56 7,21 7,76 8,80 9,83 10,45 9,11 44% 
Media sin 
Vigo 

6,99 7,47 7,95 9,13 10,46 10,84 9,13 39% 

% var precios 
medio 

117% 145% 194% 177% 235% 241% 162%   

 

A continuación móstranse as táboas cas variacións internaraas das ventas en tm, en 
miles de euros e as variacións anuais do prezo medio, por cada unha das lonxas.  

 

Entidade/ 
Tm 

2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 Var. 14-21 

A Guarda 32% -14% -14% -19% 18% -20% -9% -32% 

Aldán-Hio 6% 55% -13% -15% -9% -21% 0% -13% 

Arcade -7% 35% 38% 5% -13% -48% 67% 37% 

Cangas  76% 2% -31% -11% -8% -28% 50% 10% 

Baiona -14% 13% -16% -27% -1% -31% 103% -17% 

Moaña -12% 29% 26% -16% -4% -30% 53% 23% 

Panxón     466% -48% 46% 330% 

Redondela -17% 16% 14% -20% -32% -33% 165% 7% 

Vigo -5% 19% 12% -25% 5% -9% -18% -26% 

Vigo 
(Canido) 

-17% 13% 12% 1% 8% -65% 14% -54% 

Vilaboa -7% 60% 17% -14% 0% -30% -12% -7% 

Total xeral -5% 19% 11% -24% 4% -10% -16% -25% 

Total Galicia  -4% 5% 13% -18% -9% -5% -12% -29% 

Total sin 
Vigo 

-1% 13% -2% -8% 15% -5% -4% 6% 

 

Fonte. Consellería do Mar. Pescadegalicia. 
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Entidades/ miles 
€ 

2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 
Var- 14-
21 

A Guarda 6% 33% 8% -19% 10% 8% -4% 41% 

Aldán-Hio 11% 55% -8% -5% 0% -29% 21% 30% 

Arcade 5% 41% 29% 19% -7% -44% -7% 10% 

Cangas  17% 26% -11% 13% -7% -20% 36% 50% 

Baiona 3% 25% 4% -8% 9% -22% 47% 54% 

Moaña -8% 28% 32% -12% 6% -26% 36% 44% 

Panxón     482% -49% 74% 418% 

Redondela -9% 9% 26% -14% -29% -31% 75% -9% 

Vigo 1% 13% -1% -8% -1% -7% -10% -14% 

Vigo (Canido) 2% 45% 6% 11% 21% -67% 41% -1% 

Vilaboa 12% 63% 11% 2% 2% -30% -52% -30% 

Total xeral 2% 14% 0% -7% -1% -10% -6% -9% 

Total Galicia  6% 7% 3% -3% -5% -11% 3% -2% 

Total sin lonxa 
Vigo 

0,37% 32% 15% -4% 1% -29% 20%   

 

Fonte. Consellería do Mar. Pescadegalicia. 
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Precio medio € 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 Var. 14-21 

A Guarda 5,6 8,7 10,9 11,0 10,2 13,8 14,6 107% 

Aldán-Hio 6,5 6,5 6,9 7,7 8,5 7,6 9,3 49% 

Arcade 8,9 9,4 8,8 9,9 10,6 11,4 6,3 -20% 

Cangas  5,7 7,0 8,9 11,4 11,5 12,8 11,5 36% 

Baiona 7,9 8,8 10,9 13,7 15,0 17,0 12,3 86% 

Moaña 8,9 8,9 9,3 9,7 10,8 11,4 10,1 18% 

Panxón 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,3 7,5 17% 

Redondela 8,6 8,1 8,9 9,6 10,0 10,2 6,7 -14% 

Vigo 3,2 3,0 2,7 3,3 3,1 3,2 3,5 16% 

Vigo (Canido) 6,9 8,8 8,3 9,2 10,4 9,8 12,1 116% 

Vilaboa 9,9 10,1 9,6 11,4 11,6 11,5 6,2 -24% 

Media xeral 6,56 7,21 7,76 8,80 9,83 10,45 9,11 44% 

Media sin Vigo 6,99 7,47 7,95 9,13 10,46 10,84 9,13 39% 

% var precios 
medio 

117% 145% 194% 177% 235% 241% 162%   

 

Fonte. Consellería do Mar. Pescadegalicia. 

As principais especies que se comercializan na lonxa de Vigo son as seguintes: 

• As 30 primeiras especies representen o 93% das do volume de ventas, cun prezo 
medio de 3,6€. 

• As principais especies por volume de facturación son o peixe sapo (29,6%), os 
rapantes (16,75%) e o peixe espada (8,08%). 

• Entre o ano 2014 e 2021 prodúcese unha redución no volume de ventas en Quilos do 
25% e do 14% na valoración económica. 
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  2.014 Precio 
medio 

€ 

2.021 Precio 
medio 

€ 

  
Var. Kilos  Var. €  Var. 

PM Especies  Kilos  Importe € Kilos  Importe €   
Total general 33.997.546 102.148.763 25.239.949 87.996.228 %_21 -25,8% -13,9%   
Peixe sapo 6.302.520 33.459.733 5,31 4.877.190 26.043.464 5,34 29,60% -22,6% -22,2% 0,6% 

Rapantes 6.301.814 25.616.645 4,1 4.347.310 14.735.102 3,4 16,75% -31,0% -42,5% -16,6% 

Peixe espada 767.764 4.339.755 5,7 947.872 7.109.681 7,5 8,08% 23,5% 63,8% 32,7% 

Xuliana 2.262 9.345 4,1 910.172 4.933.816 5,4 5,61% 40142,8% 52699,1% 31,2% 

Castañeta 1.780.747 4.999.081 2,8 1.253.098 3.873.265 3,1 4,40% -29,6% -22,5% 10,1% 

Pescada 2.480.570 8.583.135 3,5 1.181.411 3.291.337 2,8 3,74% -52,4% -61,7% -19,5% 

Xurelo 2.133.362 1.109.939 0,5 2.150.212 2.331.363 1,1 2,65% 0,8% 110,0% 108,4% 

Quenlla 2.460.436 2.940.123 1,2 1.486.489 2.172.654 1,5 2,47% -39,6% -26,1% 22,3% 

Sardiña 494.217 882.259 1,8 1.576.614 1.609.402 1,0 1,83% 219,0% 82,4% -42,8% 

Pota voadora 726.368 1.220.167 1,7 807.219 1.480.054 1,8 1,68% 11,1% 21,3% 9,2% 

Polbo 352.014 1.774.597 5,0 157.372 1.465.688 9,3 1,67% -55,3% -17,4% 84,7% 

Linguado 67.061 906.534 13,5 84.511 1.388.581 16,4 1,58% 26,0% 53,2% 21,5% 

Coreano 172.759 619.800 3,6 585.657 1.348.284 2,3 1,53% 239,0% 117,5% -35,8% 

Lura 52.783 374.565 7,1 98.837 1.023.926 10,4 1,16% 87,3% 173,4% 46,0% 

Sanmartiño 254.118 1.302.280 5,1 115.264 1.019.546 8,8 1,16% -54,6% -21,7% 72,6% 

Centola/o 14.780 178.616 12,1 93.745 855.916 9,1 0,97% 534,3% 379,2% -24,4% 

Bocarte 51.967 137.421 2,6 440.999 739.139 1,7 0,84% 748,6% 437,9% -36,6% 

Robaliza 32.853 447.671 13,6 47.884 728.329 15,2 0,83% 45,8% 62,7% 11,6% 

Choco 42.469 254.288 6,0 86.604 681.828 7,9 0,77% 103,9% 168,1% 31,5% 

Sargo común 77.393 355.078 4,6 125.705 645.449 5,1 0,73% 62,4% 81,8% 11,9% 

Xarda 4.578.680 2.005.469 0,4 572.089 578.566 1,0 0,66% -87,5% -71,2% 130,9% 

Cornicha 28 92 3,3 110.440 525.140 4,8 0,60% 401500,0% 570704,2% 42,1% 

Nécora 77.393 355.078 4,6 24.456 487.017 19,9 0,55% -68,4% 37,2% 334,1% 

Castañeta 
macho 

11.484 81.523 7,1 42.206 468.045 11,1 0,53% 267,5% 474,1% 56,2% 

Ourizo 10 36 3,5 33.941 427.146 12,6 0,49% 331029,8% 1190384,7% 259,5% 

Congro 425.991 828.455 1,9 235.360 424.971 1,8 0,48% -44,7% -48,7% -7,2% 

Castañeta 
vermella 

11.340 205.790 18,1 12.578 382.495 30,4 0,43% 10,9% 85,9% 67,6% 

Bertorella de 
lama 

30.152 104.915 3,5 131.342 375.501 2,9 0,43% 335,6% 257,9% -17,8% 

Cabra de altura 4.543 12.340 2,7 104.634 355.515 3,4 0,40% 2203,2% 2780,9% 25,1% 

Faneca 197.085 408.972 2,1 145.733 352.251 2,4 0,40% -26,1% -13,9% 16,5% 

30 especies  29.904.962 93.513.704   22.786.942 81.853.470 3,6 93,02% -23,8% -12,5%   
Resto especies  4.092.584 8.635.059   2.453.007 6.142.759 2,5 6,98% -40,1% -28,9%   

 

 

A continuación, expóñense as principais especies das lonxas pertencentes as 
confrarías socias do GALP Ría de Vigo- A Guarda para o período 2014-2021. O listado 
adxunto non inclúe as vendas das especies da lonxa de Vigo (incluídas na anterior 
táboa). As especies móstranse ordenadas polo volume de vendas en euros para o 
ano 2021. Esta táboa pretende mostrar o volume de produto que se concentra nas 
confrarías que se encontran no ámbito do GALP.  

O volume de facturación alcanzou os 14,1M€ no ano 2021, incrementándose nun 33% 
no período 2014-2021 debido o incremento dos prezos, xa que en volume as 
cantidades mantéñense estables. O volume de produto en lonxa sitúase nas 1.345 Tm 
para o ano 2021.  

As cinco principais especies, que supoñen mais do 60% da facturación,  son:  a 
cornicha, o percebe, o ourizo, a navalla e a ameixa xapónica. 

A seguinte táboa evidencia un conxunto de especies cun prezo medio de 10,5€, dada 
a tipoloxía de especies, cun prezo medio moi superior o prezo medio da lonxa de Vigo.  
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  2.014 2.021       

%_2021 
  Kilos  Importe €   Kilos  

 Importe 
€   

    Precio 
medio 
2021 

Total general 1.433.554 10.858.455 1.428.231 14.357.092 
Var. 
Kilos  Var. € 

Cornicha 58 215 547.428 2.652.912 939690% 1235422% 4,8 18,48% 

Percebe 54.840 1.642.359 54.402 2.478.720 -1% 51% 45,6 17,26% 

Ourizo 185.270 702.756 171.696 1.687.343 -7% 140% 9,8 11,75% 

Navalla 116.548 898.506 122.007 1.606.297 5% 79% 13,2 11,19% 

Ameixa 
xaponesa 

276.262 1.712.582 90.495 1.251.788 -67% -27% 13,8 8,72% 

Polbo 279.379 1.576.941 88.224 820.733 -68% -48% 9,3 5,72% 

Ameixa babosa 33.466 549.768 34.197 748.421 2% 36% 21,9 5,21% 

Anguías 30.749 500.678 14.158 483.402 -54% -3% 34,1 3,37% 

Ameixa rubia 76.078 664.313 22.761 334.737 -70% -50% 14,7 2,33% 

Centola ou 
centolo 

7.976 93.681 24.932 303.510 213% 224% 12,2 2,11% 

Choco 23.555 152.496 31.977 263.112 36% 73% 8,2 1,83% 

Berberecho 80.009 447.811 22.467 251.908 -72% -44% 11,2 1,75% 

Camarón común 1.823 40.814 4.132 154.914 127% 280% 37,5 1,08% 

Lamprea de mar 19.780 141.287 10.855 144.358 -45% 2% 13,3 1,01% 

Robaliza 16.492 170.041 9.766 130.732 -41% -23% 13,4 0,91% 

Nécora 5.959 91.397 5.578 121.797 -6% 33% 21,8 0,85% 

Linguado 7.135 98.635 5.520 105.174 -23% 7% 19,1 0,73% 

Ameixa fina 39.468 817.603 2.905 92.026 -93% -89% 31,7 0,64% 

Carneiro 12.035 52.222 8.252 73.254 -31% 40% 8,9 0,51% 

Abadexo 5.638 30.092 9.727 72.651 73% 141% 7,5 0,51% 

Lura 1.151 24.175 2.675 63.271 132% 162% 23,7 0,44% 

Sargo común 4.602 29.419 6.630 58.138 44% 98% 8,8 0,40% 

Raias 14.891 36.859 13.772 37.912 -8% 3% 2,8 0,26% 

Ortiguilla de mar 2.720 21.157 2.461 37.679 -10% 78% 15,3 0,26% 

Faneca 26.330 64.078 11.118 35.671 -58% -44% 3,2 0,25% 

Peneira 82 1.529 1.365 30.282 1565% 1881% 22,2 0,21% 

Vieira 150 300 7.824 29.129 5116% 9610% 3,7 0,20% 

Maragota 28.393 30.810 16.017 27.456 -44% -11% 1,7 0,19% 

Salmonete de 
rocha 

699 7.587 1.317 25.469 88% 236% 19,3 0,18% 

Lumbrigante 154 3.540 760 24.187 395% 583% 31,8 0,17% 

Total 30 
especies 

1.351.692 10.603.652 1.345.419 14.146.982 0% 33% 10,5 98,54% 

Resto especies 81.862 254.803 82.812 210.110 1% -18% 2,5 1,46% 
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Rexistro de buques de pesca 
 

A continuación exponse o Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia a data 10 de xullo 
de 2022, o cal mostra un total de 4.242 embarcacións (sen ter en conta os buques 
dedicados a acuicultura ou labores auxiliares), das cales 4.068 corresponden ao 
caladoiro nacional e no cal figuran un total de 3.770 embarcacións de artes menores. 

 

Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia - Datos a 07/2022 

DESCRIPCIÓN 
Nº 

BARCOS 
TRB GT 

POTENCIA 
CV 

POTENCIA 
KW 

PESQUERIA 

INTERNACIONAL 

ARRASTRE 

BACALADEROS 2 973,12 6.080,00 7.434,00 5.466,96 

(Gran Altura) CONGELADORES 12 8.337,40 13.707,55 21.160,00 15.561,06 

  
NAFO 
CONGELADORES 

14 10.723,88 15.695,34 22.898,60 16.839,63 

  CERCO 3 4.271,93 5.987,00 12.352,90 9.084,32 

  PALANGRE SUPERFICIE 70 15.851,71 28.739,07 50.364,08 37.037,74 

PESQUERIA 
COMUNITARIA PALANGRE 

FONDO 

NEAFC 
PALANGRE 
FONDO 

43 6.560,47 12.387,24 26.019,82 19.134,98 

(Altura) 
NEAFC <100 
TRBs 

7 579,36 1.078,74 2.435,00 1.790,70 

  
ARRASTRE 

NEAFC 
ARRASTRE 

19 4.277,20 6.247,82 14.882,44 10.944,55 

  PORTUGAL 4 641,07 984,94 1.941,00 1.427,41 

CALADERO 
NACIONAL 

ARRASTRE 52 7.509,10 11.974,90 27.579,55 20.282,00 

(Cant/Noroeste) ARTES MENORES 3770 9.131,02 8.692,51 110.071,36 80.946,48 

  CERCO 148 5.069,22 6.596,17 32.322,43 23.769,92 

  PALANGRE FONDO 20 700,18 1.123,97 3.691,48 2.714,71 

  PALANGRE SUPERFICIE 52 6.373,77 11.562,33 22.620,40 16.635,04 

  
ENMALLE 

RASCOS 3 97,37 105,31 430 316,22 

  VOLANTAS 23 872,36 1.528,52 5.212,79 3.833,49 

Totales 4.242 81.969,16 132.491,41 361.415,85 265.785,20 

BUQUES DEDICADOS A 
ACUICULTURA/AUXILIARES 

1.280   

 

 

 

No ámbito do GALP Ría de Vigo-A Guarda están rexistrados 800 buques, destacando 
os portos de Cangas e Moaña con máis de 150 unidades, en un segundo plano, os de 
Vigo e Redondela, con 125 e 75 buques respectivamente. A continuación figura A 
Guarda con 73 embarcacións. 

Dende 2014 produciuse un descenso do 7,9%, pasando dos 869 os 800 buques 
actuais. Os descensos mais significativos producíronse en Redondela, Cangas, Moaña 
e Santa Cristina de Cobres. 
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Portos 
Nº Buques 

2022 
Nº Buques 

2015 
Var. % ARQTRB Media TRB 

A Guarda 73 82 -11% 5.019,16 69 

Aldan - Hio 41 44 -7% 730,67 18 

Arcade 62 59 5% 74,95 1 

Baiona 69 83 -17% 263,54 4 

Cangas 156 168 -7% 3.811,36 24 

Meira 5 4 25% 176,80 35 

Moaña 153 168 -9% 2.035,66 13 

Panxón 4 6 -33% 14,80 4 

Redondela 75 110 -32% 387,32 5 

San Adrian 10 5 100% 313,65 31 

Santa Cristina 
de Cobres 

26 13 100% 29,09 1 

Vigo 125 126 -1% 26.375,69 211 

Vigo (Canido) 1 1 0% 3,06 3 

Total general 800 869 -7,9% 39.235,75 49 
 

 

A área está especializada nas pescarías internacionais do arrastre e de palangre en 
superficie, caladoiros e artes aos que cómpre sumar a súa importancia maioritaria no 
arrastre en augas comunitarias e no palangre de superficie nos caladoiros propios. 
Débese resaltar que este GALP ten no seu territorio o 14% das embarcacións de 
artes menores de Galicia, o 16% da flota de cerco e o 46% da flota de palangre de 
superficie e fondo. 

 

Respecto o ano 2015 produciuse un descenso significativo do 11% en embarcacións de 
artes menores e un descenso do 16% en embarcacións de palangre de superficie en 
caladoiros internacionais.  
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Caladeiro 

CALADERO NACIONAL ARTES MENORES 

CALADERO NACIONAL CERCO 

CALADERO NACIONAL ENMALLE RASCO,  VOLANTAS y ARRASTRE  

CALADERO NACIONAL PALANGRE SUPERFICIE Y FONDO 

PESQUERIA COMUNITARIA ARRASTRE NEAFC 

PESQUERIA COMUNITARIA PALANGRE FONDO NEAFC 

PESQUERIA INTERNACIONAL ARRASTRE BACALADEROS 

PESQUERIA INTERNACIONAL ARRASTRE CONGELADORES 

PESQUERIA INTERNACIONAL ARRASTRE NAFO CONGELADORES 

PESQUERIA INTERNACIONAL CERCO 

PESQUERIA INTERNACIONAL PALANGRE SUPERFICIE 

(en blanco)/Auxiliares y de acuicultura 

Total general  

 

 

Caladeiro 
% 

Buques 
2022 

Nº Buques 
2015 

Var. 
14-21 

Media 
TRB 21 

Media 
POT 21 

 ARQTRB % TRB 

CALADERO NACIONAL ARTES MENORES 67% 590 -11% 2,56 31,77 1.360,54 3% 

CALADERO NACIONAL CERCO 3% 29 -26% 29,06 228,39 668,27 2% 

CALADERO NACIONAL ENMALLE RASCO,  
VOLANTAS y ARRASTRE  

0,1% 1 0% 39,50 230,00 39,50 0,1% 

CALADERO NACIONAL PALANGRE 
SUPERFICIE Y FONDO 

4,1% 36 -9% 119,51 455,73 3.943,70 10% 

PESQUERIA COMUNITARIA ARRASTRE 
NEAFC 

1,6% 15 -15% 245,62 758,85 3.193,00 8% 

PESQUERIA COMUNITARIA PALANGRE 
FONDO NEAFC 

0,4% 1 67% 145,67 603,00 437,00 1% 

PESQUERIA INTERNACIONAL ARRASTRE 
BACALADEROS 

0,3% 2 0% 486,50 3.717,00 973,00 2% 

PESQUERIA INTERNACIONAL ARRASTRE 
CONGELADORES 

0,6% 7 -40% 850,40 2.147,40 4.252,00 11% 

PESQUERIA INTERNACIONAL ARRASTRE 
NAFO CONGELADORES 

1,5% 15 -25% 801,50 1.642,00 9.618,00 25% 

PESQUERIA INTERNACIONAL CERCO 0,1% 1 0% 1.582,00 2.941,00 1.582,00 4% 

PESQUERIA INTERNACIONAL PALANGRE 
SUPERFICIE 

5,6% 52 -16% 204,29 650,91 9.193,10 23% 

(en blanco)/Auxiliares y de acuicultura 16,3% 119 8% 30,58 197,04 3.975,64 10% 

Total general  100% 868 -9% 49,04 181,02 39.235,75 100% 

 

 

 

Seleccionando o criterio do número da capacidade dos buques en TRB (toneladas de 
rexistro bruto) ou a potencia, e evidente que nas pescarías internacionais o tamaño 
medio das embarcacións é moi elevado. 

 

 

 

Porto  Suma 
ARQTRB 

% 
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Total xeral 39.235,75 100,00% 

Vigo 26.375,69 67,22% 
A Guarda 5.019,16 12,79% 
Cangas 3.811,36 9,71% 
Moaña 2.035,66 5,19% 

Aldán - Hío 730,67 1,86% 
Redondela 387,32 0,99% 
San Adrián 313,65 0,80% 

Baiona 263,54 0,67% 
Meira 176,80 0,45% 

Arcade 74,95 0,19% 
Santa Cristina de 

Cobres 
29,09 0,07% 

Paixón 14,80 0,04% 
Vigo (Canido) 3,06 0,01% 

 

A continuación clasifícanse a tipoloxía de caladoiros por porto base. Cangas, Moaña, 
Baiona e Redondela son os portos que mais embarcacións teñen en artes menores. O 
porto de Vigo e o que concentra o maior número de embarcacións despois dos de 
Moaña e Cangas 
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 Outros datos de relevancia do sector. 
 

• Relación de marcas de calidade alimentaria. 

 

A marca PescadeRías ¿de onde se non? é un selo de identidade para a promoción e 
defensa dos peixes e mariscos procedentes da frota artesanal cuxa fama de variedade 
e calidade traspasan as nosas fronteiras. 

Orixe da marca: Esta marca xorde desde a Consellería do Mar da Xunta de Galicia no 
ano 2008 coa idea de que os produtos do mar procedentes da frota artesanal poidan 
ser claramente diferenciados, dentro da variada oferta que presenta un mercado cada 
vez máis globalizado e cunha ampla variedade de produtos. 

Vantaxes para o consumidor: os produtos pesqueiros ao levar un distintivo, poden 
ser distinguidos con facilidade no mercado co que se atopa o consumidor a diario. 
Estes produtos etiquetaxes son para vostede unha garantía de frescura e calidade, de 
respecto ao medio ambiente e de aplicación dunhas prácticas hixiénicas e de 
manipulación adecuadas por parte das empresas que os puxeron no mercado. 

Vantaxes para as empresas: a marca é unha ferramenta que se pon a disposición do 
propio sector pesqueiro para poder diferenciar a frescura e calidade do seu produto 
nun mercado actual competitivo e, para ademais, poder facer publicidade do seu bo 
facer no traballo que é o mellor aval para a continuidade e o futuro da súa actividade.  

As entidades adheridas son establecementos que habitualmente traballen con 
produtos certificados, pero que non realizan reetiquetaxe do produto 
certificado: peixerías e empresas de hostalaría, conforme reflicte o Regulamento de 
uso da Marca. Estes establecementos incluíranse na categoría de “Establecemento 
Adherido”, previa solicitude á Consellería do Mar. 

Os establecementos que desexen adherirse, deberán cumprimentar a solicitude de 
adhesión xunto co compromiso de Declaración Responsable de uso que lles facilitará 
o equipo de xestión da marca na visita de comprobación. 

Os establecementos adheridos recibirán formación sobre as condicións de uso e 
recibirán material promocional da marca. Así mesmo, verificaranse os requisitos 
documentais mínimos para a adhesión e visitaranse as instalacións, co fin de 
comprobar a súa conformidade. 

 

• Marca Pescaenverde 
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A Universidade de Santiago de Compostela mediante o seu Grupo de Investigación 
en Biotecnoloxía Ambiental (www.usc.es/biogrup) ten traballado no ámbito da 
aplicación da metodoloxía da análise do ciclo de vida en sectores produtivos con 
especial relevancia no PIB galego e español como é a pesca. No ano 2013 a “Oficina 
Española de Patentes y Marcas” expediu o Título de Rexistro da Marca de 
garantía pescaenverde. 

Tal e como se sinala no Artigo 1º do Regulamento da Marca pescaenverde a súa misión 
é: “A marca constitúese como unha ferramenta para promover produtos 
pesqueiros, en particular, peixe fresco, para indicar a pegada de carbono e a taxa 
de retorno enerxética adaptada as características específicas do sector pesqueiro. 
A marca implica a identificación e cuantificación tanto das emisións de gases de 
efecto invernadoiro (GEI) que se xeran como a da enerxía que se consume nas 
actividades extractivas das embarcacións pesqueiras, operación portuarias e 
distribución. 

Deste xeito pretendese incrementar a competitividade dos produtos e o seu 
rendemento para o produtor e as empresas, así como a identificación por parte 
do consumidor daqueles produtos con mellores valores en diferentes indicadores 
ambientais, contribuíndo ao incremento do valor daqueles produtos que 
incorporen a marca de garantía ” 

 Os dous indicadores ambientais asociados na ecoetiqueta son: 

• Pegada de Carbono  

• Taxa de Retorno Enerxética 

 

• Pegada de Carbono 

O concepto de pegada de carbono, isto é, o cálculo da cantidade de GEI emitidos á 
atmosfera ao longo do ciclo de vida dun produto medido en unidades de peso de CO2 
equivalente, tivo un desenvolvemento vertixinoso nos últimos anos, non só no sector 
enerxético (impulsado polo Protocolo de Kyoto) e do transporte (impulsado polas 
Directivas Comunitarias que limitan a emisión de CO2 en automóbiles), senón tamén 
no ámbito dos produtos alimentarios. Así, as principais motivacións son: 

- Coñecer a carga ambiental dun produto en termos da súa contribución ao 
quecemento global. 

- Definir obxectivos e avaliar as accións encamiñadas á redución de emisións de GEI. 

- Comunicar a pegada de carbono a todos e cada un dos elementos da cadea de valor 
aos consumidores finais dun produto ou servizo. 

 

http://www.usc.es/biogrup
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Figura 1. Indicadores ambientais incluídos na ecoetiqueta/marca pescaenverde 

 

• Taxa de Retorno Enerxética 

O cálculo da taxa de retorno enerxética en forma de proteína comestible (TREprot) 
derivado do termo inglés ep-EROI (edible protein energy return on investment ratio) 
defínese como o cociente entre a enerxía obtida en forma proteica e a enerxía 
invertida para obter o devandito produto (ao longo do seu ciclo de vida). Exprésase en 
forma porcentual. 

 

 

• Metodoloxía 

O uso da Marca de garantía/Ecoetiqueta pescaenverde leva asociado as seguintes 
características: 

1. O ámbito de aplicación é moi amplo, incluíndo 128 especies de peixe e marisco. 

2. O alcance defínese dende a perspectiva de ciclo de vida dende o “berce á porta”. 

3. A metodoloxía de análise de ciclo de vida atópase definida segundo a normativa ISO 

14044. 

4. No cálculo da Pegada de Carbono úsanse os factores de caracterización de 

quecemento global definidos polo Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

para un horizonte de 100 anos. 

5. Para o cálculo da Taxa de Retorno Enerxética considérase como enerxía invertida a 

enerxía acumulada ao longo do seu ciclo de vida. 
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• CREAGA 

 

 
 

Órgano encargado do control e certificación das producións ecolóxicas en Galicia. 
CRAEGA acreditado de ENAC Nº 78/C – PR152. 

 Neste portal poderá informarse sobre a normativa de produción ecolóxica, os actuais 
operadores autorizados para a produción ecolóxica e os establecementos 
recomendados para mercar produtos ecolóxicos. 

A produción agraria ecolóxica ou biolóxica constitúe un método diferenciado de 
produción de alimentos, que é conveniente regular asegurando a transparencia en 
tódalas fases, tanto da mesma produción como da elaboración e comercialización. 

 
Produtos a certificar: 

1. Vexetais e produtos vexetais non procesados, incluídas sementes e outro 

material reprodutivo vexetal (con certificación de grupo de operadores). 

2. Animais e produtos animais non transformados. 

3. Algas e produtos da acuicultura non transformados. 

4. Produtos agrícolas transformados, incluídos os produtos da acuicultura, 

destinados ao consumo humano. 

5. Pensos. 

6. Viño. 

7. Outros produtos: Cera de abella 

 

 

1.1.3.Recursos medioambientais e patrimoniais 

Espazos naturais protexidos 
 
O territorio ocupado polos 11 concellos que compoñen o GALP Ría de Vigo – A Guarda 
presume dunha gran variedade de recursos naturais, sendo a principal referencia o 
Parque Nacional marítimo – terrestre das Illas Atlánticas. Ademais deste, existen 
outras áreas protexidas ao abeiro da Rede Natura 2000 e espazos incluídos na Lei 
9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza.  

 

A Rede Natura 2000 é un conxunto de espazos naturais de escala europea, que inclúe 
as Zonas de Especial Conservación (ZEC) e as Zonas de Especial Protección para as 
Aves (ZEPA), e cuxa finalidade é asegurar a conservación de hábitats e especies. En 
marzo de 2014, a Xunta de Galicia aprobou o Plan director da Rede Natura 2000 de 
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Galicia, instrumento básico para a planificación, ordenación e xestión en rede das 59 
ZEC e das 16 ZEPA definidas.  

 

Na seguinte táboa enuméranse os diferentes espazos protexidos do territorio do 
GALP Ría de Vigo – A Guarda, xunto a información sobre a súa superficie e os concellos 
aos que afecta cada figura (para aqueles espazos que tamén inclúen áreas de 
municipios que non pertencen ao GALP, remárcanse en negra os concellos de Ría de 
Vigo – A Guarda).  

 

Figura de 
protección 

Nome do espazo 
Extensión 

(Ha) 
Concellos 

Parque nacional 
Parque nacional 

marítimo terrestre das 
Illas Atlánticas 

8.332,8 
Ribeira, Vilagarcía de Arousa, 

Bueu, Vigo 

Zona de Especial 
Conservación (ZEC) 

A Ramallosa 92 Nigrán, Baiona 

Zona de Especial 
Conservación (ZEC) 

Baixo Miño 2.871 

A Guarda, O Rosal, Tomiño, 
Tui, Salvaterra de Miño, As 
Neves, Arbo, Crecente, A 

Cañiza, Padrenda 
Zona de Especial 

Conservación (ZEC) 
Cabo Udra 623 Bueu, Cangas 

Zona de Especial 
Conservación (ZEC) 

Costa da Vela 1.419 Cangas 

Zona de Especial 
Conservación (ZEC) 

Enseada de San Simón 2.218 
Redondela, Soutomaior, 

Pontevedra, Vilaboa, Moaña 
Zona de Especial 

Conservación (ZEC) 
Illas Cíes 990 Vigo 

Zona de Especial 
Conservación (ZEC) 

Illas Estelas 725 Nigrán 

Zona de Especial 
Protección para as 

Aves (ZEPA) 
Esteiro do Miño 1.688 Tomiño, O Rosal, A Guarda 

Espazo natural de 
interese local 

Ecosistema dunar Praia 
América - Panxón 3,58 Nigrán 

Espazo privado de 
interese natural 

Sobreiras do Faro 9,72 Oia 

 

Táboa 8: Espazos naturais protexidos do GALP Ría de Vigo - A Guarda (Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Vivenda) 
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Respecto ao parque nacional, no territorio obxecto de estudo atópase o arquipélago 
das illas Cíes, que o Plan reitor de uso e xestión do parque define como o espazo 
marítimo terrestre poligonal que rodea as illas de Monte Faro, Monteagudo e San 
Martiño, e illotes adxacentes. O devandito arquipélago está situado na entrada da ría 
de Vigo, integramente no termo municipal desta localidade, e comprende unha 
superficie de 2.658 hectáreas mariñas e 433 hectáreas terrestres. No seguinte mapa 
móstranse, rodeadas por polígonos, as diferentes zonas protexidas ao abeiro do 
parque nacional, e remárcanse os termos municipais aos que pertencen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaxe 1: Demarcación xeográfica do 
Parque Nacional Marítimo - 

Terrestre das Illas Atlánticas de 
Galicia e áreas de influencia 

socioeconómica (Plan reitor de uso e 
xestión do Parque Nacional Marítimo 

- Terrestre das Illas Atlánticas de 
Galicia) 

 

 

 

Nas seguintes páxinas achéganse os diferentes mapas de demarcación das Zonas de 
Especial Conservación (ZEC) e Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA) do 
GALP Ría de Vigo – A Guarda.  
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Imaxe 2: Demarcación xeográfica da Zona de Especial Conservación (ZEC) A Ramallosa (Plan director da 
Rede Natura 2000 de Galicia) 
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Imaxe 3: Demarcación xeográfica da Zona de Especial Conservación (ZEC) Baixo Miño, plano 1 (Plan 

director da Rede Natura 2000 de Galicia) 
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Imaxe 4: Demarcación xeográfica da Zona de Especial Conservación (ZEC) Baixo Miño, plano 2 (Plan 

director da Rede Natura 2000 de Galicia) 
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Imaxe 5: Demarcación xeográfica da Zona de Especial Conservación (ZEC) Cabo Udra (Plan director da 

Rede Natura 2000 de Galicia 
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Imaxe 6: Demarcación xeográfica da Zona de Especial Conservación (ZEC) Costa da Vela (Plan director 

da Rede Natura 2000 de Galicia) 
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Imaxe 7: Demarcación xeográfica da Zona de Especial Conservación (ZEC) Enseada de San Simón (Plan 

director da Rede Natura 2000 de Galicia) 
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Imaxe 8: Demarcación xeográfica da Zona de Especial Conservación (ZEC) Illas Cíes (Plan director da 

Rede Natura 2000 de Galicia) 
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Imaxe 9: Demarcación xeográfica da Zona de Especial Conservación (ZEC) Illas Estelas (Plan director da 

Rede Natura 2000 de Galicia) 
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Imaxe 10: Demarcación xeográfica da Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) Esteiro do Miño 

(Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia) 
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Praias 
 

O interior da ría de Vigo e a contorna de Baiona contan con numerosas praias, 
algunhas del as de carácter urbano. No GALP Ría de Vigo – A Guarda, son Baiona, 
Cangas e Vigo os termos municipais que reúnen un maior número de areais. Esta 
descrición contrasta co carácter rochoso da costa ao sur de cabo Selleiro, onde só se 
atopan pequenos depósitos de area ou directamente pedras que conforman calas 
pequenas, carentes de calquera tipo de servizo turístico. Ao chegar ao esteiro do Miño, 
na Guarda e pola banda interior do río volven atoparse praias de area. 

A continuación, móstrase a relación de praias do GALP Ría de Vigo – A Guarda que 
obtiveron en Bandeira Azul en 2022, distinción outorgada pola Asociación de 
Educación Ambiental e do Consumidor (ADEAC).  

 

Praia Concello 

Area Grande A 
Guarda O Muíño 

Barbeira 

Baiona 

Concheira 

Frades 

Ladeira 

Ribeira 

Santa Marta 

Areabrava 

Cangas 
Areamilla 

Liméns 

Menduíña 

Nerga 

O Con Moaña 
A Punta 

Vigo 

Argazada 

Canido 

Carril 

Fontaiña 

Fortiñón 

O Vao 

Rodas (Illas Cíes) 

Samil 

Santa Baia 

Tombo do Gato 

 

Táboa 9: Praias con Bandeira Azul no GALP Ría de Vigo - A Guarda (Asociación de Educación Ambiental 

e do Consumidor – ADEAC 
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Paisaxe 

 
A orografía e accidentes xeográficos da contorna do GALP Ría de Vigo – A Guarda 
outórganlle unha gran riqueza paisaxística e beleza visual. Neste sentido, o Catálogo 
das Paisaxes de Galicia, elaborado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Vivenda, define unha serie de Áreas de Especial Interese Paisaxístico (AEIP) e 
miradoiros para este territorio, os cales se poden consultar nas dúas seguintes táboas.  

 

AEIP Concello/s 
Castelo de Soutomaior Soutomaior 
Chan da Valga O Rosal e Oia 
Corroubelo Oia 
Devesa da Costa Baiona e Gondomar 
Muíños do Folón e Picón O Rosal   
O Monte Alba Gondomar, Nigrán e Vigo 
Ribeiras do Río Eifonso Vigo 

Río Oitavén 
Fornelos de Montes, Ponte Caldelas e 
Soutomaior 

Serra da Groba Baiona, Oia e Tomiño 
Serra do Galiñeiro Gondomar, Mos, O Porriño e Vigo 
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Miradoiro Concello 
As Loucenzas 

A Guarda Castelo de Santa Cruz 
Monte de Santa Trega 
Cabo Silleiro 

Baiona 

Monte A Groba 
Monte Boi 
O Cortelliño 
Pedra da Gata 
Santa Marta 2 
Virxe da Rocha 
Balcón do Rey 

Cangas 
Cabo Home 
Monte Carballiño 
Monte O Facho 
Miradoiros do Morrazo - Domaio Moaña 
Miradoiro dos Mouros (Monte Castelo) 

Nigrán 
Monte do Castro (Chandebrito) 
balc 
Monteferro 
Monte Torroso 

O Rosal 
Niño do Corvo 
A Cabeciña 

Oia 

A Riña 
Cano dos Mouros 
Casa Forestal de Mougás - Outeiro da Cheira 
Caseta forestal de Mougás 
Castro Chavella 
Alto da Cabaleira 

Redondela 
Alto de Anxian 
Monte de Penide 
Pedra Taio 
Castelo de Soutomaior 

Soutomaior 
Coto Agudo 
Monte da Peneda 
Monte do Monzón 
A Madroa 

Vigo 

Miradoiro de Paseo Alfonso 
Monte Alba 
Monte Cepudo 
Monte da Guía 
Monte do Castro 2 
Monte dos Pozos 
Miradoiros do Morrazo - Cotorredondo 

Vilaboa 
Miradoiros do Morrazo - Punta dos Cabalos 

 

Táboa 10: Miradoiros do GALP Ría de Vigo - A Guarda (Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda) 
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Recollida selectiva de residuos 
 

Á hora de analizar o ámbito dos residuos, cabe comentar que o 97,48% dos núcleos 
de poboación do GALP Ría de Vigo – A Guarda (excluídos os do concello de Vigo, para 
o cal non existen datos dispoñibles no Instituto Galego de Estatística por contar con 
máis de 50.000 habitantes) contaban con recollida selectiva dos mesmos en 2015, 
último ano dispoñible para esta estatística. Este dato é ostensiblemente superior á 
porcentaxe rexistrada para toda a autonomía, que se reducía ao 60,63% de núcleos 
con recollida selectiva (novamente, hai que excluír do cálculo aos concellos con máis 
de 50.000 habitantes).  

 

Por concellos, tan só Baiona e Redondela tiñan en 2015 algún núcleo sen servizo de 
recollida selectiva. Pódese ver con máis detalle na seguinte táboa:  
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 Con recollida 
selectiva 

Sen recollida 
selectiva 

Guarda, A 27 0 
Oia 26 0 

Rosal, O 46 0 
Cangas 51 0 
Moaña 36 0 
Vilaboa 36 0 
Baiona 41 9 
Nigrán 83 0 

Redondela 62 2 
Soutomaior 18 0 

Vigo Sen datos Sen datos 
TOTAL GALP 426 11 

 

Táboa 11: Número de núcleos de poboación, por concello, con e sen servizo de 
recollida selectiva de residuos en 2015 no GALP Ría de Vigo – A Guarda (Instituto 

Galego de Estatística) 

 

 

 

 

Gráfica 10: Porcentaxe de núcleos de poboación con e sen servizo de 
recollida selectiva de residuos en 2015 no GALP Ría de Vigo – A Guarda 

(Instituto Galego de Estatística) 

 

  

97,48%

2,52%

Con recollida selectiva Sen recollida selectiva
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A continuación relaciónanse a cantidade de envases domésticos recollidos por 

Concello  (datos 2021), utilizando como fonte a base de datos de ecoembes: 

https://www.ecoembes.com/es/el-proceso-de-reciclaje/datos-de-reciclaje-de-

envases-domestico-en-espana/recogida-selectiva-de-envases-domesticos/barometro 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecoembes.com/es/el-proceso-de-reciclaje/datos-de-reciclaje-de-envases-domestico-en-espana/recogida-selectiva-de-envases-domesticos/barometro
https://www.ecoembes.com/es/el-proceso-de-reciclaje/datos-de-reciclaje-de-envases-domestico-en-espana/recogida-selectiva-de-envases-domesticos/barometro
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Patrimonio cultural, material e inmaterial marítimo e pesqueiro 
 

Os 64 bens de interese cultural declarados no territorio do GALP Ría de Vigo – 
A Guarda supoñen o 8,31% do total autonómico. Os 11 concellos contan con 
polo menos un elemento patrimonial con este recoñecemento por parte da 
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. 
Elementos senlleiros como o castro de Santa Trega, o mosteiro de Santa María 
de Oia, o castelo de Soutomaior ou os conxuntos históricos de Baiona e Vigo 
conviven con pazos, castros, xardíns, museos, castelos ou petróglifos de gran 
valor.  

 

Ben de Interese Cultural Concello 

Castro de Santa Trega 

A Guarda 
Museo Promonte de Santa Trega da Guarda 

Petróglifo Castro de Santa Trega 

Castelo de Santa Cruz da Guarda 

Conxunto histórico de Baiona Baiona 

Petróglifo Monte Peralta 

Cangas 

Petróglifo Castelo ou Lameiro 

Petróglifo O Lago 

Petróglifo Prado do Pazo 

Petróglifo Pombal 

Petróglifo Eirexiña ou As Aeiras 

Petróglifo As Cortes 

Petróglifo Outeiro do Mouro 

Petróglifos Monte do Facho (12 petróglifos) 

Castro do Facho de Donón 

Petróglifo O Degoladoiro 

Moaña 

Petróglifo Pozo Garrido 

Petróglifo A Pegada de San Pedro 

Petróglifo Os Remedios ou Os Castros 

Petróglifo Pedra dos Barcos 

Arte rupestre na Chan de Arquiña 

Ruínas da igrexa de San Xoán de Panxón 

Nigrán 

Petróglifo Outeiro das Campás 

Pazo de Nigrán 

Torre de Méndez 

Pazo de Cadaval - Urzaiz 

Muíños de Folón e Picón O Rosal 

Mosteiro de Santa María de Oia 

Oia 

Petróglifo Candosa 

Petróglifo Bouciña 

Petróglifo Campo do Calvo 

Petróglifo Laxe do Lapón. Portecelo 

Petróglifo Coto dos Mouros 

Castelo de Torroña 

Petróglifo Coto do Corno – Coutada do Corno (3 estacións) 
Redondela 

Petróglifo Monte do Castro en Negros 
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Petróglifo Monte da Peneda 

Petróglifo Nogueira (2 estacións) 

Illas de San Simón e Santo Antón 

Petróglifo Pedra dos Riscos 
Soutomaior 

Castelo de Soutomaior 

Colexiata de Santa María de Vigo 

Vigo 

Soportais da praza da Constitución 

Casa con escudos e reloxo de sol na rúa do Trunfo 

Casa 4 da rúa de Almeida 

Rúa Real de Vigo 

Parque de Quiñones de León 

Pazo da Pastora 

Museo municipal de Castrelos de Vigo 

Petróglifo Dobesa de Fragoselo. A Pedra Moura 

Petróglifo Capela de San Lourenzo 

Petróglifo Pedras das Augas 

Conxunto histórico de Vigo 

Arte rupestre na Anta de Chan dos Touciños 1 

Arte rupestre na Casa dos Mouros 

Arte rupestre na Mámoa do Monte Vixiador 

Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel 

Petróglifo do Matiño – Travexada 

Vilaboa 

Petróglifo Outeiro das Laxes 2 

Petróglifo Outeiro da Mina 

Petróglifo Puncariño 

Petróglifo Outeiro das Laxes 1 

Petróglifo da Pedra dos Mouros en Paredes 

Arte rupestre na Mámoa do Rei ou de Chan de Castiñeiras 1 

 

Táboa 12: Relación de Bens de Interese Cultural situados no GALP Ría de Vigo - 
A Guarda (Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e 

Universidades) 

 

Por outra parte, son moitos os museos e exposicións dispoñibles ao longo do espazo 
xeográfico que ocupa o GALP Ría de Vigo – A Guarda. Na seguinte táboa inclúense os 
que pertencen ao Sistema de Galego de Museos, se ben existen outros como o Centro 
de interpretación sobre a batalla e o patrimonio industrial de Rande (Meirande), 
situado en Redondela, ou o museo do castelo de Soutomaior.   

Museo Concello 

Museo Arqueolóxico Monte Santa Trega (MASAT) A Guarda 
Casa da Navegación Baiona 
Fundación Laxeiro Vigo 
Museo Anfaco da Industria Conserveira Vigo 
Museo do Mar de Galicia Vigo 
Museo Liste Vigo 
Museo Municipal de Vigo Quiñones de León Vigo 

 

Táboa 13: Museos do GALP Ría de Vigo - A Guarda incluídos no Sistema Galego de Museos (Museos de 

Galicia) 
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En termos culturais, mención aparte merece o Camiño de Santiago. Concretamente, 
o Camiño Portugués da Costa vertebra o GALP de sur a norte, con cinco etapas que 
computan os seguintes quilómetros:  

 

• A Guarda – Oia (16,7 quilómetros) 
• Oia – Baiona (18,7 quilómetros) 
• Baiona – Vigo (27,1 quilómetros) 
• Vigo – Redondela (15,7 quilómetros) 
• Redondela – Pontevedra (18 quilómetros) 

 

Ao falar de patrimonio inmaterial non se debe esquecer o potencial das festas, de 
diversa índole (relixiosa, etnográfica, gastronómica, etc.), que ao longo das décadas 
contribuíron a conformar o acervo cultural do territorio. Na seguinte táboa destácanse 
as diferentes festas que contan con recoñecementos de interese turístico.  

 

 

Festas Interese Turístico Internacional 

Festa da Arribada da Carabela Pinta Baiona 

Festas Interese Turístico Nacional 

Festa da Reconquista Vigo 

Festas Galegas de Interese Turístico 

Festa do Monte A Guarda 
Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira A Guarda 
Danzas ancestrais San Roque do Hío Cangas 
Danzas ancestrais Danza e Contradanza de 
Darbo Cangas 

Danzas ancestrais San Sebastián de Aldán Cangas 
Semana Santa de Cangas Cangas 
Festa de San Martiño Moaña 
Festa do Corpus Christi Redondela 
Festa do Choco Redondela 
Festa do Viño do Rosal O Rosal 
Festa da Ostra de Arcade Soutomaior 
Festa do Santísimo Cristo dos Aflixidos de Bouzas Vigo 
Festa do San Brais Vigo 
Entroido de Cobres Vilaboa 

 

Táboa 14: Festas de interese turístico do GALP Ría de Vigo - A Guarda (Turismo de Galicia) 

 

Para afondar no coñecemento do patrimonio máis relacionado co mar, recórrese a 
datos do Plan de Ordenación do Litoral. Así, dentro do patrimonio industrial e militar 
vinculado ao medio marítimo, pódense destacar os  seguintes elementos: 
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Concello Denominación 

Baiona Batería de Cabo Silleiro 

Cangas 

Estaleiro, hoxe ruína abandonada 

Conserveira, hoxe abandonada 

Fábrica baleeira, hoxe abandonada 1 

Fábrica baleeira, hoxe abandonada 2 

Fábrica baleeira, hoxe abandonada 3 

Fábrica baleeira, hoxe abandonada 4 

Fábrica baleeira, hoxe abandonada 5 

Fábrica baleeira, hoxe abandonada 6 

Fábrica baleeira, hoxe ruína abandonada 

Fábrica conserveira en uso 

Fábrica conserveira, hoxe abandonada. Factoría Masso 

Fábrica conserveira, hoxe almacén e vivenda 

Fábrica conserveira, hoxe almacén pescadores 

Fábrica salgadeira, hoxe almacén vivenda 

Fábrica salgadeira, uso actual turismo rural 

Guarda, A 

Cetaria -de Antolín Silva- no lugar da Cetaria na Guarda 

Cetaria -de Pepe Sobrino- (1) en Laxe de Can 

Cetaria -de Pepe Sobrino- (2) nas Fontes 

Cetaria -do Portiño- no Barrio do Portiño na Guarda 
Cheminea da antiga fábrica de cerámica -Lomba- 
nas Cachadas na Gándara 
Cheminea de antigo forno de cal na Pasaxe 
Chemineas (2) da antiga fábrica de cerámica -Sta Tecla- 
no lugar da Catanga 
Conxunto de vivendas e almacéns dos pescadores 

Forno cerámico no lugar da Xunqueira 1 

Forno cerámico no lugar da Xunqueira 2 

Peiraos e entorno na Pasaxe 

 
Moaña 

Carpintería de ribeira en uso 

Estaleiro de Ribeira en Verdeal. Domaio 

Estaleiros de Ribeira na rúa Concepción Arenal. Moaña 

 
 
Oia 

Antigo peirao da Comboa 

Antigo serradoiro de serraseca 
Pesqueira da Camboiña, restos de muro visibles coa 
marea baixa. Porto de Axamundes 
Ruínas do serradoiro de Penín 

 
 
 
 
Redondela 

Cargadeiro de Canguelos. Rande 

Cargadoiro de Coto Wagner, S.A. Rande 

Conserveira Virci 
Fábrica de conservas El Alemán, hoxe ruina 
abandonada. Rande 
Fábrica de IME abandonada 

Fábrica de Salgado en ruinas. Punta Portela 
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Fábrica de salgadura de Jose y Bao, hoxe abandonada 

Rosal, O Fábrica dos Candeiras na Tamuxe 

Soutomaior 
Fábrica antiga de Carburos na rúa Peirao. Arcade 

Peiraos no río Caldelas en Candán. Soutomaior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigo 

Adegas Bandeira 

Carpintería de ribeira, en uso 

Conxunto de Edificios da ETEA 

Depósito de auga de Emavisa 

Edificio da Comandancia de Mariña 

Edificio da Conserveira Albo 

Edificio Motores (Antiga Barreras) 

Fábrica conserveira Alfageme 

Fábrica conserveira, hoxe almacén e oficinas 

Fábrica conserveira, hoxe Museo do Mar 

Fábrica de salgadura da rúa Xulián Estévez 

Fábrica Ribas 

Fachada do Edificio La Artística 2 

Fortalezas do Castro e San Sebastián 

Oficinas para armadores 

Real Club Náutico de Vigo 

Taller mecánico 

Vilaboa 
Estaleiro de ribeira Acuña en Santradrán. Cobres 

Estaleiro de ribeira Calvar en Santradán. Cobres 
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Se se atende aos faros, puntas ou torres presentes no territorio, o Plan de Ordenación 
do Litoral sinala os seguintes:  

 

Concello Denominación 

 
Baiona 

Faro Silleiro 

Faro Vello 

Ilote 

Cangas 

Cabo Home 

Punta Borneira 

Punta Couso 

Punta Robaleira 

Punta Subrido 

Nigrán Punta de Meda 

Vigo 

Cabo Bicos 

Faro de Cíes 

Faro de Punta da Guía 

Ilote Boeiro 

Monte Agudo 

Punta Canabal 

Toliño 
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Dentro do catálogo patrimonial recollido no Plan de Ordenación do Litoral, figuran os 
seguintes elementos arqueolóxicos: 

 

Achados 

Concello Denominación 

Baiona Outeiro do Home 

Cangas 

Illote Castiñeira 

Lapa dos Santos 

Monte Borrallido 

Rabáns 

Cistas de Gandón 

Marco de Portela 

Marco de Portela 

A Torre 

Laxe do Prado 

Santias 

Guarda, A O Cancelón 

Moaña 

Ameixoada de Arriba 

Escarijo 

O Castillo 

Pajonas 

Nigrán 

Ara a Mercurio 

As Cancelas 

Lítico de A Mámoa 

Líticos da Praia de Patos 

Líticos de Os Consellos 

Mosaico mariño 

Os Consellos 

Os Curutos 

Parafita 

A Tarela 

Oia 

Arieiro 

Chouza 

Fiales 

Finca do Bosque 1 

Pía 

Pilón de Mougás 

 
Redondela 

Área de Chan da Cruz 

Área de Coto Baroo/O Remixo 

Área de Coto/Castro Ferreiro 

Estela romana de Soutoxusto 

Miliario de Fontedos Frades/Sobreiro 
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Miliario de Quintela 

Miliario de Socalco de Veigadeira/Padrón 

Xacemento de Chan Longa 

Rosal, O Xacemento de Marzán 

Vigo 

Achado de San Salvador-Ríos 

Biface de praia do Vao 

Biface de San Mauro 

Cordoeira 

Dous bifaces en Navia 

Dous Sartegos en Sárdoma 

Fendedor monofacial de Castrelos 

Machado de Bronce de Castrelos 

Material lítico de Calzoa 

Material lítico en praias de Alcabre 

Restos de ánforas da rúa Alfolíes 

Rúa González Sierra 

Sartego de Cola 

Sartego de Ladeira 

Sartego de San Roque 

Vilaboa Cavada dos Burros 

 

 

Asentamentos 

Concello Denominación 

Baiona 
Xacemento de Samarrón 

Cela Vella 

Cangas 

Castrelin 

Castro de Cimadevila 

Igrexa de Coiro 

Mesa de Montes 

Monte da Granda 

O Mato 

Praia dos Alemáns 

A Porteliña 

As Forcadas 

Aviases 

Avilleira 

Chan de Coiro 

Foxas de Santo Domingo 

Lavapés 

O Curral 

O Fixón 

O Preguntouro 
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Os Laguiños 

Abrigos de San Amaro 

Corral de Barra 

Cova da Loba 

A Cunchosa 

A Vila 

Vila romana de Pipin 

Guarda, A 

Aloque 

Bouzas 

Eira Vella 

Proba 

Casco histórico 

Moaña 

Devesa do Mouro 

Monte da Pena 

Monte da Pena 

Monte dos Remedios 

A Fontenla 

Chan dos Carrís 

O Casal 

O Regueiriño 

Outeiro do Aviador 

Xacemento de Montenegro 

Necrópole de San Martiño de Moaña 

Nigrán 

Lugar da Torre 

A Cabeza do Regato 

As Agrileiras 

As Tomadas 

Castelo do Monte 

O Viveiro 

Outeiro do Gurugú 

Outeiro dos Mouros 

Pico Eiró 

Xacemento de As Cháns 

A Foz 

As Ventaniñas 

Vila romana de Panxón 

Xacemento romano de Xermaña 

Xacemento romano do Arco - Panxón 

Xacemento paleolítico das Cháns 

 
 
 
Oia 

Xacemento de Choza/Cordadoiro 

As Moreiras 

Xacemento romano de Mougás 

As Fontes 

Mosteiro e necrópole de Oia 
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Redondela 

Castelo de Rande 

O Pazo 

Os Valos 

Porto Cedeira/Veiga da Vila 

Xacemento ao ar libre de Coto Fenteira 

Xacemento ao ar libre de Portocabeiro/campo de futbol 

Xacemento ao ar libre de poza da Lagoa 

Rosal, O 

Castelo do Monte Terroso 

Castelo do Monte Terroso 

Regato das Bornas 

Xacemento de A Taranca 

Xacemento de Portocelo 

Xacemento de Marzán 

Soutomaior 

Arcade 

Chan do Espiñeiro 

Gaia do Monzón 

Monte Espiñeiro 

Monte Espiñeiro de Abaixo 

Monte Espiñeiro de Arriba 

Vilaboa Chan da Moura/Poza da Moura 

 

 

Camiños 

Concello Denominación 

Baiona 
Camiño de Gavín 

Camiño enlousado de Morade 

Nigrán Camiño Real 

 

 

Castros 

Concello Denominación 

Baiona 

Castro de Carabela 

Castro de Monterreal 

Castro de Santa Marta 

Coto do Castro 

O Castro de Morade 

Cangas 

Castro da Igrexiña 

Castro de Cimadevila 

Castro de Erbello 

Castro de Nerga 

Castro de Pedralán 

Castro do Facho 
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Castro Liboreiro 

 
Guarda, A 

Castro da Forca 

Castro de Cividáns 

Castro do Pirouco da Bandeira 

Castro do Pirouco da Bandeira 

Os Crestos 

Moaña 

Castro das Cidades 

Castro de Labrados 

Castro de Montealegre 

Castro do Rosal 

Castro dos Remedios 

Monte do Castro 

Os Castros 

 
Nigrán 

Castro da Xunqueira 

Castro de Camos 

Castro de Chandebrito 

Castro de Navás 

Castro de Panxón 

Castro de Priegue 

O Crasto 

O Outeiro do Bosque 

Oia 

Castro de As Chans 

Castro de Canto dos Mouros 

Castro de Castelo Fariña 

Castro de Chavella 

Castro de Mougás 

Castro de Viladesuso 

Castro do Bosque 

Monte do Castro 

O Castro 

Redondela Castro de Coto de Negros/Castro Grande 

Rosal, O 

Castro de As Medas 

Castro de Eiras 

Castro de Francia 

Castro de Parada 

Castro de Picón 

Castro de Portela 

Castro do Pombal 

Soutomaior O Castrillón 

Vigo 

Castro da Punta do Muíño de Vento 

Castro de Vigo 

Castro do Monte da Guía 

Castro do Sino 

Vilaboa Castro de Couto Loureiro 
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Castro do Coto 

Monte da Croa 

 

 

 

 

 

Construcións 

Concello Denominación 

 
Baiona 

Explotación mineira das Insuas 

Explotación de Morade 

Cangas 

Saíñas da praia de Nerga 

Castro da Igrexiña 

Praia de Pinténs 

Guarda, A 

Mina de Constantina 

Matadoiro 

Seixal 

Praias de Camposancos 

Moaña 
Devesa de Abaixo 

Torre de Meira 

Nigran 
O Consello 

Ermida de Sanomedio 

Oia 

Corte das Cabras 

Cortello do Porco 

Finca do Bosque 2 

Rosal, O 
Mina romana do Niño do Corvo 

A Torre 

Soutomaior 

Ponte Comboa 

Igrexa parroquial de Arcade 

A Batería 
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Petróglifos 

Concello Denominación 

Baiona 

Petróglifo da Costa de Quenlle 

Petróglifo da Fonte das Vacas 

Petróglifo de A Puexa 1 

Petróglifo de A Puexa 2 

Petróglifo de A Puexa 3 

Petróglifo de A Puexa 4 

Petróglifo de A Puexa 5 

Petróglifo de Cova da Moura 

Petróglifo de Outeiro dos Lameiros 1 

Petróglifo de Outeiro dos Lameiros 10 

Petróglifo de Outeiro dos Lameiros 2 

Petróglifo de Outeiro dos Lameiros 3 

Petróglifo de Outeiro dos Lameiros 4 

Petróglifo de Outeiro dos Lameiros 5 

Petróglifo de Outeiro dos Lameiros 6 

Petróglifo de Outeiro dos Lameiros 7 

Petróglifo de Outeiro dos Lameiros 8 

Petróglifo de Outeiro dos Lameiros 9 

Petróglifo de Regueiro da Retruca 1 

Petróglifo de Regueiro da Retruca 2 

Petróglifo de Regueiro da Retruca 3 

Petróglifo de Regueiro da Retruca 4 

Petróglifo de San Cosme 

Petróglifo do Alto de Quenlle 1 

Petróglifo do Alto do Quenlle 2 

Petróglifo do Castro 

Petróglifo do Grichouso 

Petróglifo do Outeiro das Pereiras 1 

Petróglifo do Outeiro das Pereiras 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cangas 

Laxe da Chan 

Petróglifo das Abelaires 

Petróglifo de Pinal do Rei 

Petróglifo de Alada 

Petróglifo de Gondarán 

Petróglifo de Laxe do Cristo 

Petróglifo de Monte Pereira 

Petróglifo de Punta Corbeira 

Petróglifo de Rio Loureiro 

Petróglifo de Tombo dos Visos 

Petróglifo do Alto da Serra 

Petróglifo do Lago 

Petróglifo do Lameiro 
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Petróglifo dos Moguelos 

Petróglifo dos Olleiros 

Petróglifo Monte da Vixía 

 
Guarda, A 

Petróglifo da Bandeira 

Petróglifo da finca Laxe do Can 

Petróglifo da ladeira do Niño do Corvo 

Petróglifo da ladeira E do monte Tregua 

Petróglifo da Praza da Igrexa 

Petróglifo da Revolta 

Petróglifo de Outeiro Pequeno 

Petróglifo de Pedra Furada 

Petróglifo do Alto de Camisola 1 

Petróglifo do Alto de Ganísela 2 

Petróglifo do Alto de Ganísela 3 

Petróglifo do Cimo do Niño do Corvo 

Petróglifo do Eido 

Petróglifo do Ermitán 

Petróglifo do Pico de San Francisco 

Petróglifo do Rego de Bico 

Moaña 

Complexo rupestre da Escada 

Complexo rupestre de Borne 

Pedra do Navío 

Petróglifo da Fontenla 

Petróglifo da Graña 

Petróglifo da Pedra do santo 

Petróglifo da Pedreira 

Petróglifo da Xesteira 1 

Petróglifo da Xesteira 2 

Petróglifo das vaqueiras 

Petróglifo de Brolle 

Petróglifo de Chan do Coeiro 

Petróglifo de Devesa do Rei 

Petróglifo de Meira 

Petróglifo de Rega Pequena 

Petróglifo de Torre de Meira 

Petróglifo de Vadeado 

Petróglifo do Outeiro do Gurgullo 

Petróglifo dos Meáns 1 

Petróglifo dos Meáns 2 

Petróglifo dos Meáns 3 

 
 
 
 
 

Castro de Priegue 

Mámoa das Chans 

Outeiro Xiraldez 

Petróglifo da Cabeza do Outeiro Grande 
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Nigrán 

Petróglifo da Cañoteira 1 

Petróglifo da Cañoteira 2 

Petróglifo da Chan 

Petróglifo da Chan da Lagoa 1 

Petróglifo da Chan da Lagoa 2 

Petróglifo da Chan da Lagoa 3 

Petróglifo da Gabacha 

Petróglifo da Pedra Grande 

Petróglifo da Pena 

Petróglifo da Valgada do Tan-Tan 1 

Petróglifo da Valgada do Tan-Tan 2 

Petróglifo das Abrileiras 1 

Petróglifo das Agrileiras 2 

petróglifo das Cháns 1 

petróglifo das Chans 2 

petróglifo das Cháns 3 

petróglifo das Cháns 4 

petróglifo das Cháns 5 

Petróglifo das Cháns 6 

Petróglifo das Cháns de Rapadouro 

Petróglifo das Chans do Outeiro Grande 

petróglifo das Fragas 

petróglifo das Presas do Monte 1 

petróglifo das Presas do Monte 2 

petróglifo das Presas dos Soldados 

petróglifo das Tomadas da Casa do Couso 

petróglifo das Tomadas de Lapela 1 

petróglifo das Tomadas de Lapela 2 

petróglifo das Tomadas de Lapela 3 

petróglifo das Tomadas de Lapela 4 

petróglifo das Tomadas de Lapela 5 

petróglifo das Tomadas de Lapela 6 

petróglifo das Tomadas de Lapela 7 

petróglifo de A Chan do Pateco 

petróglifo de As Cancelas 

petróglifo de As Chans do Outeiro Grande 

Petróglifo de As Chouciñas 

petróglifo de As Presas do Monte 

petróglifo de Castro de Lapela 

petróglifo de Chan das Lagoas 

petróglifo de Monte Eiró 

petróglifo de Navás 1 

Petróglifo de Navás 2 

Petróglifo de Outeiro das Cortes 
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Petróglifo de Outeiro de Chan da Barra 

Petróglifo de Outeiro de Chan da Barra 

Petróglifo de Outeiro de Peneites 1 

Petróglifo de Outeiro de Peneites 2 

Petróglifo de Penedo Xiraldez 

Petróglifo de Pracins 

Petróglifo de Punta Lamela 

Petróglifo de Rapadouro 

Petróglifo de Viveiro 2 

Petróglifo do Castelo 

Petróglifo do Castelo do Medio 

Petróglifo do Castro 

Petróglifo do Coello 1 

Petróglifo do Coello 2 

Petróglifo do Estripeiral 1 

Petróglifo do Estripeiral 2 

Petróglifo do Muiño da Igrexa 

Petróglifo do Outeiro das Requeixadas 

Petróglifo do Outeiro do Carballo 

Petróglifo do Outeiro do Corvo 

 

Petróglifo do Outeiro do Corvo 

Petróglifo do Pedreiro 1 

Petróglifo do Pedreiro 2 

Petróglifo do Pedreiro 3 

Petróglifo do Pedreiro 4 

Petróglifo do Preguntadoiro 1 

Petróglifo do Preguntadoiro 2 

Petróglifo do Preguntadoiro 3 

Petróglifo do Preguntadoiro 4 

Petróglifo do Preguntadoiro 5 

Petróglifo do Preguntadoiro 6 

Petróglifo do Rabete 

Petróglifo dos Lagos 1 

Petróglifo dos Lagos 2 

Petróglifo dos Lagos 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petróglifo da Cabeciña 1 

Petróglifo da Cabeciña 2 

Petróglifo da Casa Forestal 

Petróglifo da Portela 1 

Petróglifo da Portela 2 

Petróglifo da Portela 2 

Petróglifo das Chans 

Petróglifo de A Cerradiña 1 

Petróglifo de A Cerradiña 2 
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Oia 

Petróglifo de As Cachadas 

Petróglifo de Bouza Fariña 1 

Petróglifo de Bouza Fariña 2 

Petróglifo de Bouza Fariña 3 

Petróglifo de Bouza Fariña 4 

Petróglifo de Bouza Fariña 5 

Petróglifo de Canto dos Mouros 

Petróglifo de Cruz de O Viveiro 

Petróglifo de Pedornes 

Petróglifo de Pinar do Corvo 

Petróglifo de Senin 1 

Petróglifo de Senín 2 

Petróglifo do Alto da Pedreira 1 

Petróglifo do Alto da Pedreira 2 

Petróglifo do Alto da Pedreira 3 

Petróglifo do Alto da Pedreira 4 

Petróglifo do Alto da Pedreira 5 

Petróglifo do Alto da Pedreira 6 

Petróglifo do Alto das Veigas 

Petróglifo do Alto do Corrubelo 1 

Petróglifo do Alto do Corrubelo 2 

Petróglifo do Alto do Corrubelo 3 

Petróglifo do Alto do Corrubelo 4 

Petróglifo do Alto do Corrubelo 5 

Petróglifo do Alto do Morouzo 1 

Petróglifo do Alto do Morouzo 2 

Petróglifo do Alto do Morouzo 3 

Petróglifo do Alto do Morouzo 5 

Petróglifo do Chan do Lobado 

Petróglifo do Lombo do Corvo 

Petróglifo do Río de Vilar 

Petróglifo do Viveiro 1 

Petróglifo do Viveiro 3 

Petróglifo do Viveiro 4 

Petróglifo do Viveiro 5 

Petróglifo do Viveiro 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petróglifo da Eira de Rafaela 

Petróglifo da Eira de Rafaela 

Petróglifo de A Pedreira 1 

Petróglifo de A Pedreira 2 

Petróglifo de A Pedreira 3 

Petróglifo de A Pedreira 4 

Petróglifo de As Porteliñas 1 

Petróglifo de As Porteliñas 2 
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Redondela 

Petróglifo de Chan do Rato 1 

Petróglifo de Chan do Rato 2 

Petróglifo de Coto de Negros 1 

Petróglifo de Coto de Negros 2 

Petróglifo de Coto de Negros 3 

Petróglifo de Coto de Negros 4 

Petróglifo de Coto Fenteira 1 

Petróglifo de Coto Fenteira 2 

Petróglifo de Coto Fenteira 3 

Petróglifo de Coutada do Corno 1 

Petróglifo de Coutada do Corno 2 

Petróglifo de Monte Penide/Chan da Cruz 

Petróglifo de Pena das Rodiñas/Fonte do Allo 

Petróglifo de Poza da Lagoa 1 

Petróglifo de Poza da Lagoa 2 

Petróglifo de Poza da Lagoa 3 

Petróglifo do Coto da Rola 

Petróglifo do Pedroso 

Rosal, O 

Petróglifo da Laxe do Lapón 1 

Petróglifo da Laxe do Lapón 2 

Petróglifo da Pedra das Cruces 1 

Petróglifo da Pedra das Cruces 2 

Petróglifo da Pedra das Cruces 3 

Petróglifo de Campo do Couto 

Petróglifo do Alto da Campana 

Petróglifo do Alto da Campana 

Petróglifo do Monte Bandeira 

Petróglifo do Monte Picoto 1 

Petróglifo do Monte Picoto 2 

Soutomaior Petróglifo da Vela 

Vigo 

Petróglifo de Fragoselo/A Pedra Moura 

Petróglifo do alto da Igrexa (2 Petróglifos) 

Petróglifo Os Cochos 

 
Vilaboa 

Outeiro do Millo 

Petróglifo da Chan de Areeiros 

Petróglifo da Graña ou de Cotorredondo 

Petróglifo do Mantiño 
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Túmulos ou 
mámoas 

Concello Denominación 

Baiona 
Mámoa do Picoto da Bouza 1 

Mámoa do Picoto da Bouza 2 

Moaña 

Chan de Arquiña 

Mámoa de Viduido 

Mámoa da Fanaqueira 

Mámoa de Agudelo 

Mámoa de Marco Corvado 

Mámoa de Marco Corvado 

Mámoa do Outeiro do Aviador 

Nigran 

Mámoa da Plainada de Arriba 1 

Mámoa da Plainada de Arriba 2 

Mámoa das Chans do Outeiro Grande 

Mámoa dos Consellos 

Xacemento das Cháns 

Oia Mámoa de Areeiro 

Redondela 

Mámoa de Castro Ferreiro 

Mámoas de Chan da Cruz /Chan da Pedra 

Mámoas de Chan da Cruz/Chan da Pedra do Couto/Chan das Formigas 

Mámoa de Chan do Rato 

Mámoa de Coto Fenteira 

Mámoa de Teixugueiras/Poza da Lagoa 

Mámoa do Parque Forestasl de Vixiador 

Rosal, O 

Campo da Mámoa 

Mámoa do Carqueixeiro 1 

Mámoa do Carqueixeiro 2 

Mámoa do Carqueixeiro 3 

Soutomaior 

Mámoa de Chan do Rego 

Mámoa do Monte Espiñeiro 1 

Mámoa do Coto do Monzón 

Mámoa do Monte Espiñeiro 2 

Vilaboa 

Chan da Cruz 

Mámoa 2 de Chan da Cruz 

Mámoa 2 de Chan de Castiñeira/Mámoa do Rei 

Mámoa 3 de Chan da Cruz 

Mámoa 4 de Chan da Cruz 

Mámoa 4 de Chan de Castiñeira/Mámoa do Rei 

Mámoa 5 de Chan da Cruz 

Mámoa 5 de Chan de Castiñeira/Mámoa do Rei 

Mámoa 6 de Chan da Cruz 

Mámoa 6 de Chan de Castiñeira/Mámoa do Rei 

Mámoa 7 de Chan de Castiñeira/Mámoa do Rei 

Mámoa 8 de Chan de Castiñeira/Mámoa do Rei 
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Chan de Agrelo 

Mámoa de Chan de Castiñeiras/Mámoa do Rei 

Túmulo megalítico Outeiro dos Asubións/Chan de Castiñeiras 

Mámoa de Chan de Armada 1 

 

 

Dentro do patrimonio etnográfico catalogado no Plan de Ordenación do Litoral 
tamén se recollen os seguintes elementos: 

 

Pazos 
Concello Denominación 

Cangas 

Pazo de Vistalegre. Espiñeira 

Pazo do Xistro 

Pazo e Torre de Aldán 

Moaña 

Pazo antigo de Montealegre en Berdeal. Domaio 

Pazo do Real. Tirán 

Pazo do Rosal. Moaña (Virxe do Carme) 

Redondela 

Pazo de Petán ou de Santa Teresa na ría Isidoro Queimaliños 

Pazo de Pousadoiro 

Pazo de Torre Agrelo 

Pazo de Torrecedeira o de Cedeira 

Vigo 
Pazo de Grades 

Pazo de Moláns 
 

 

Arquitectura 
Civil 

Concello Denominación 

Baiona 

Casa nº 72 Burgo 

Casa de Cadaval 

Casa de Cristo Rey, casa na rúa do Cruceiro 

Casa e pombal 

Casa en Baredo 

Casa en esquina rúa Tomás Mirambel e Xoselín 

Casa en liña na rúa Julián Valverde 

Casa en Medialdea 

Casa en Medialdea 

Casa en O Baredo 

Casa en rúa do Cruceiro 

Casa na praza de V. Cadaval nº 13 

Casa na rúa G. Franco 

Casa na rúa Julián Valverde nº 10 

Casa na rúa Julián Valverde nº 11 

Casa na rúa Julián Valverde nº 14 

Casa na rúa Julián Valverde nº 15 

Casa na rúa Julián Valverde nº 16 
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Casa na rúa Julián Valverde nº 35 

Casa na rúa Julián Valverde nº 44 

Casa na rúa Julián Valverde nº 45 

Casa na rúa Julián Valverde nº 47 

Casa na rúa Julián Valverde nº 49 

Casa na rúa Julián Valverde nº 51 

Casa na rúa Julián Valverde nº 53 

Casa na rúa Julián Valverde nº 59 

Casa na rúa Julián Valverde nº 69 

Casa na rúa Julián Valverde nº 71 

Casa na rúa Julián Valverde nº 75 

Casa na rúa Julián Valverde nº 77 

Casa na rúa Julián Valverde nº 9 

Casa na rúa Laureano Salgado. Liceo de Baiona 

Casa na rúa Ramón y Cajal nº 1 

Casa na rúa Tomás Mirambel 

Casa nº 11da rúa da Ponte 

Casa nº 13 da rúa da Ponte Nova 

Casa nº 16 da rúa da Ponte Nova 

Casa nº 18 da rúa da Ponte Nova 

Casa nº 20 da rúa da Ponte Nova 

Casa nº 23 na rúa G. Franco 

Casa nº 26 da rúa da Ponte Nova 

Casa nº 3 e 5 da rúa da Ponte 

Casa nº 33 na rúa G. Franco 

Casa nº 35 na rúa G. Franco 

Casa nº 37 na rúa G. Franco 

Casa nº 40 na rúa do Burgo 

Casa nº 41 na rúa G. Franco 

Casa nº 42 na rúa do Burgo 

Casa nº 43 na rúa G. Franco 

Casa nº 44 na rúa do Burgo 

Casa nº 46 na rúa do Burgo 

Casa nº 48 na rúa do Burgo 

Casa nº 50 na rúa do Burgo 

Casa nº 52 na rúa do Burgo 

Casa nº 54 na rúa do Burgo 

Casa nº 56 na rúa do Burgo 

Casa nº 58 na rúa do Burgo 

Casa nº 6 da rúa da Ponte 

Casa nº 64 na rúa do Burgo 

Casa nº 70 en O Burgo 

Casa nº 86/88 en O Burgo 

Casa nº 89 na rúa G. Franco 
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Casa nº 9 da rúa da Ponte Nova 

Casa nº 92 (camiño real) 

Casa nº 95 na rúa G. Franco 

Casa nº 98 no Burgo 

Casa reitoral de Belesar 

Cangas 

Casa da bola 

Casa reitoral 

Mercado Municipal 

 
Guarda, A 

Gravado nunha fachada no Camiño Real no Outeiro 

Obelisco no Monte de Santa Tegra 

Aldea de Camposancos vello 

Cárcere na rúa Colón nº12 (Antiga) 

Casa con azulexos en Netos 

Casa con azulexos na rúa Antonio Alonso nº1 

Casa con balcón na rúa do Rosal nº 8 na Guarda 

Casa con cruz en relevo na rúa M. Núñez nº 1 

Casa con cruz na rúa Calvario nº 31 na Guarda 

Casa con escudo -dos Somoza- na Praza da Igrexa nº2 

Casa con fornela e imaxe -Casa do Crego- no Monte de Santa Tegra 

Casa con galería na praza do Castro no Castro 1 

Casa con galería na praza do Castro no Castro 2 

Casa con peto de ánima na estrada PO-354 na Gándara 

Casa con peto de ánimas en Netos 

Casa con relevos e canos na rúa da Oliva nº 11 

Casa con solaina en Buxán 

Casa con solaina na Silveira 

Casa con trabateis en Buxán 

Casa con trabateis no Coruto Vello 

Casa cun cano en Pintán 

Casa de na rúa Galicia nº121 no Coruto (Casa de Isidro Giraldez 3) 

Casa de na rúa Puerto Rico nº28 

Casa do Concello na praza do reloxo nº1 

Casa -do Penedo- na Barreira 

Casa -dos Cans- na rúa Coruto Vello nº10 no Coruto Vello 

Casa -dos Condes de Prieque- na Cruz 

Casa -dos Condes- no Coruto Vello 

Casa en Buxán 

Casa en Netos 1 

Casa en Netos 2 

Casa en Netos 3 

Casa forestal -Casa do Guarda- no Monte Santa Tegra (Antiga) 

Casa historicista na rúa Galica nº45 

Casa historicista na rúa Galicia nº50 

Casa indiana - Chalé de Serafín Flores Sobrino- na rúa Puerto Rico nº 14 
(Casa do Conejín) 
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Casa indiana -Benito Urgal Cividades- en Salgueiró 

Casa indiana -de A. Vicente Portela- na PO-552 en San Roque 

Casa indiana -de Agustín Lomba Gómez- na rúa José M. Andreini nº 6 

Casa indiana -de Agustín Sobrino Vicente- na rúa Vicente Sobrino nº 14 

Casa indiana -de Antonio Portela Silva- na rúa Rosalía de Castro nº 
8 (Villa Borriquen) 
Casa indiana -de Augustín Español Lomba- na rúa Puerto Rico nº 
12 (Recreo Artístico Guardés) 

Casa indiana -de Augustina Dominguez Sabariz- na PO-355 no Outeiro 

Casa indiana -de Benito Pérez Cividanes- na PO-355 no Outeiro 

Casa indiana -de Benito Urgal Cividanes- na rúa Galicia nº 34 

Casa indiana -de Bernardo Alonso Martinez- na rúa Vicente Sobrino nº 10 

Casa indiana -de Camilo Carrero Lorenzo- na PO-355 en Salgueiró 
(Casa das Torres) 

Casa indiana -de Domingo Dominguez Sabariz- na PO-355 no Outeiro 

Casa indiana -de Eduardo Álvarez Peniza- na rúa Calvario nº 28 

Casa indiana -de Eloy Domínguez Veiga- na rúa Galicia nº 95 no Coruto 

Casa indiana -de Gregorio Portela- na rúa da Guía nº 4 

Casa indiana -de Higinio Troncoso Vicente- (1) na rúa Puerto Rico nº 8 

Casa indiana -de Higinio Troncoso Vicente- (2) na rúa Puerto Rico nº 6 

Casa indiana –de José Lomba Álvarez- na rúa República Dominicana nº 
25 

Casa indiana -de José Mª González Español- na rúa Vicente Sobrino nº 7 

Casa indiana -de José Mª Moreno Franco- na rúa José Andreini nº1 
(Tenda-bar O Galo) 

Casa indiana -de José Manuel Portela Vicente- na rúa Pacífico Rodriguez 
nº 4 

Casa indiana -de José Martinez Salcidos- na rúa Joaquín Alonso nº 6 

Casa indiana -de José Portela- na PO-355 en Salgueiró (= Villa Estrella) 

Casa indiana -de Luis Martinez Lorenzo- na rúa Puerto Rico nº 10 

Casa indiana -de Luis Martinez Lorenzo- no Camiño Real en 
Salgueiró (Antiga escola de Salgueiró) 

Casa indiana -de Manuel Alonso Sobrino- na rúa Galicia nº 64 no Coruto 

Casa indiana -de Manuel Álvarez Morales- na rúa Galicia nº 123 no Coruto 

Casa indiana -de Manuel Álvarez Vicente- na rúa Puerto Rico nº 1 

Casa indiana -de Manuel Otero Lomba- na rúa Galicia nº 23 (Centro San 
Jerónimo Emiliani) 

Casa indiana -de Ramón Trigo Alonso- en Netos 

Casa indiana -de Severino Álvarez Otero- na Gándara 

Casa indiana -de Valentín Dominguez Pérez- na rúa Galicia nº 30 

Casa indiana -de Valeriano Portela- no Camiño Real en Salgueiró 

Casa indiana -dos Alonso- na praza do reloxo nº5 (Antigo Colexio P.P. 
Somascos) 

Casa na Av. República Dominicana nº1 

Casa na Castiñeira (1) 

Casa na estrada PO-352 na Pasaxe 1 

Casa na estrada PO-353 na Proba 1 

 

Casa na estrada PO-353 na Proba 2 

Casa na estrada PO-353 na Proba 3 

Casa na estrada PO-353 na Proba 4 
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Casa na estrada PO-354 na Gándara 1 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 10 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 11 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 12 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 13 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 14 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 15 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 16 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 2 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 3 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 4 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 5 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 6 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 7 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 8 

Casa na PO-355 en Salgueiró 1 

Casa na PO-355 en Salgueiró 2 

Casa na PO-355 no Outeiro 

Casa na praza do Castro no Castro 1 

Casa na praza do Castro no Castro 2 

Casa na rúa Antonio Alonso nº 2 

Casa na rúa Antonio Alonso nº 4 

Casa na rúa Antonio Alonso nº 5 

Casa na rúa Antonio Alonso nº 7 

Casa na rúa Cervantes nº 2 

Casa na rúa Cervantes nº 4 

Casa na rúa Colón nº 2 

Casa na rúa Diego Antonio Gonzalez nº 1 no Coruto Vello 

Casa na rúa Diego Antonio González nº 10 no Coruto Vello 

Casa na rúa Diego Antonio Gonzalez nº 13 no Coruto Vello 

Casa na rúa Diego Antonio Gonzalez nº 19 no Coruto Vello 

Casa na rúa Diego Antonio González nº 28 no Coruto Vello (Casa 
de Manuel Vicente Portela) 

Casa na rúa Diego Antonio Gonzalez nº 3 no Coruto Vello 

Casa na rúa Diego Antonio González nº 36 no Coruto Vello 

Casa na rúa Diego Antonio González nº 37 no Coruto Vello (Casa de 
Narciso González) 

Casa na rúa Diego Antonio Gonzalez nº 5 no Coruto Vello 

Casa na rúa Diego Antonio González nº 6 no Coruto Vello 

Casa na estrada PO-353 na Proba 2 

Casa na estrada PO-353 na Proba 3 

Casa na estrada PO-353 na Proba 4 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 1 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 10 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 11 



 
 

 
147 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 12 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 13 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 14 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 15 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 16 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 2 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 3 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 4 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 5 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 6 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 7 

Casa na estrada PO-354 na Gándara 8 

Casa na PO-355 en Salgueiró 1 

Casa na PO-355 en Salgueiró 2 

Casa na PO-355 no Outeiro 

Casa na praza do Castro no Castro 1 

Casa na praza do Castro no Castro 2 

Casa na rúa Antonio Alonso nº 2 

Casa na rúa Antonio Alonso nº 4 

Casa na rúa Antonio Alonso nº 5 

Casa na rúa Antonio Alonso nº 7 

Casa na rúa Cervantes nº 2 

Casa na rúa Cervantes nº 4 

Casa na rúa Colón nº 2 

Casa na rúa Diego Antonio Gonzalez nº 1 no Coruto Vello 

Casa na rúa Diego Antonio González nº 10 no Coruto Vello 

Casa na rúa Diego Antonio Gonzalez nº 13 no Coruto Vello 

Casa na rúa Diego Antonio Gonzalez nº 19 no Coruto Vello 

Casa na rúa Diego Antonio González nº 28 no Coruto Vello (Casa 
de Manuel Vicente Portela) 

Casa na rúa Diego Antonio Gonzalez nº 3 no Coruto Vello 

Casa na rúa Diego Antonio González nº 36 no Coruto Vello 

Casa na rúa Diego Antonio González nº 37 no Coruto Vello (Casa de 
Narciso González) 

Casa na rúa Diego Antonio Gonzalez nº 5 no Coruto Vello 

Casa na rúa Diego Antonio González nº 6 no Coruto Vello 

Casa na rúa Puerto Rico nº 20 

Casa na rúa Puerto Rico nº 23 

Casa na rúa Puerto Rico nº 26 

Casa na rúa Puerto Rico nº 3 

Casa na rúa Puerto Rico nº 30 

Casa na rúa Puerto Rico nº 36 

Casa na rúa Puerto Rico nº 38 

Casa na rúa Puerto Rico nº 4 

Casa na rúa Puerto Rico nº 40 
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Casa na rúa República Dominicana nº 52 

Casa na rúa Rosalía de Castro nº 6 

Casa na rúa Vicente Sobrino nº 20 

Casa na rúa Vicente Sobrino nº 24 

Casa na rúa Vicente Sobrino nº 3 

Casa na rúa Vicente Sobrino nº 30 

Casa na rúa Vicente Sobrino nº 4 

Casa na rúa Vicente Sobrino nº 5 

Casa na rúa Vicente Sobrino nº 6 

Casa na rúa Vicente Sobrino nº 8 

Casa no barrio da Bella Vista preto do Castro 

Casa no Camiño Real en Salgueiró 

Casa reitoral de Salcidos 

Casa tipo indiana no lugar das Cachadas na Gándara 

Casa tradicional na rúa dos Malteses nº 5 

Casa -Villa Valencia- na rúa Galicia nº97 no Coruto (Casa de Isidro 
Giraldez1) 

Casa-Escola na Portela (Antiga) 

Casas (6) na estrada PO-352 na Pasaxe 

Centro Sanitario indiano na Av. de Portugal s/n (Actual Centro Cultural) 

Colexio indiano -de San Xosé- na rúa Puerto Rico nº2 (Antigo 
colexio das Carmelitas) 

Edificio na praza do Reloxo nº 6 e rúa Cervantes nº 1 

Edificio -Palacete dos Candeira- na rúa Galicia nº8 (Actual Hostal Marti 
Rey) 

Edificio Sociedade de Amigos de Camposancos na PO-355 no Outeiro 

Escola -dos Barreiros- en Sete Camiños (Antiga) 

Escola na Pasaxe (Antiga) 

Escola no Couto 

Hospital Municipal na rúa Diego A. González nº38 (Antigo). 

Palco da música no Monte Santa Tegra 

Portalón con cruz e imaxe na Silveira 

Portalón con cruz no Coruto Vello 

Portalón con cruz no lugar de Rosentes preto dos Casás 

 

Portalón con inscrición 1844 na Longra 

Portalón con inscrición no Camiño Real no Couto 

Portalón con relevo e inscrición no Camiño Real en Salgueiró 

Portalón con relevo na Cruz 

Portalón con relevos e cruz -de Agosto- no Aloqueiro 

Portalón con relevos na Barreira 

Portalón da Casa da Cruz no barrio da Guía na Guarda 

Portalón do antigo Estadio -del Santa Tecla- na rúa Rosalía de Castro nº 2 

Portalón na rúa Calvario nº 56 

Praza de Abastos na rúa Concepción Arenal nº43 

Camiño Real de Camposancos entre O Couto e Salgueiró 

Moaña Casa da Fábrica en Verdeal. Domaio 
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Casa de Pazó en Quintela. Moaña (San Martiño e Virxe do Carme) 

Casa grande de Paxarín. Moaña (San Martiño) 

Casa reitoral de Meira 

Casa reitoral de San Martiño de Moaña 

Centro cultural Castelao en Quintela. Moaña (San Martiño e Virxe do 
Carme) 

Escola antiga de Tirán 

Nigrán 

A casa do Pintor, do Castro ou da Tarela 

Casa Abacial ou Pazo de Brito 

Casa con portalón 

Casa da Pousa 

Casa de Suero Yáñez de Parada 

Casa do Concello 

Casa do Tinde 

Casa en Camasela 

Casa no Quinteiro 

Casa Rons. O Quinteiro 

Casa Yáñez 

Conxunto en Mallón 

Priorato. O Quinteiro 

Oia 

Alpendre da rúa Loureiro s/n 

Antiga casa do concello de Oia 

Budiño de Serraseca 

Casa Consistorial 

Casa da rúa da Palma nº 3A 

Casa da rúa da Palma nº 3B 

Casa da rúa da Palma nº 6 

Casa da rúa Loureiro nº 19 

Casa da rúa Vicente López nº 12 

Casa da rúa Vicente López nº 16 

Casa da rúa Vicente López nº 20 

Casa da rúa Vicente López nº 22 

Casa da rúa Vicente López nº 7 

Casa da rúa Vicente López nº 9 

Casa da rúa Vista Alegre nº 6 

Casa da rúa Vista Alegre nº 9A 

Casa en a Granxa 1 

Casa en a Granxa 2 

Casa en a Granxa 3 

Casa en a Granxa 4 

Casa en A Igrexa 

Casa en Bragadela 

Casa en Oia 1 

Casa en Oia 2 

Casa en Outeiro 1 
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Casa en Outeiro 2 

Casa na rúa da Palma s/n 

Casa reitoral 

Casa tradicional en A Barroca 1 

Casa tradicional en A Barroca 2 

Casa tradicional en A Riña 1 

Casa tradicional en A Riña 2 

Casa tradicional en A Riña 3 

Casa tradicional en Chavella 1 

Casa tradicional en Chavella 2 

Casa tradicional en Chavella 3 

Casa tradicional en Pedornes 2 

Casa tradicional no lugar de Os Pérez 

Casa vilega en Chavella 

Conxunto de vivendas tradicionais en A Ovellariza 

 
 
 
Redondela 

Viaduto metálico do ferrocarril Madrid-Pontevedra 

Cárcere Vello (actual Casa da Cultura) na rúa Reveriano Soutullo 

Casa "La Chicharra". Rande 

Casa de alfóndiga na rúa Isisdoro Queimaliños (Prego de M ontaos) 

Casa nº 33 da avenida Ernestina Otero 

Casa reitoral 

Casa tradicional 

Casa-Torre na rúa Isidoro Queimaliños (albergue de peregrinos) 

Concello Vello (actual conservatorio de música) na rúa Reveriano Soutullo 

Rosal, O 

Adega-museo de Santiago Ruiz en Outón 

Antiga escola unitaria de Eiras 

Casa da beira da Estrada 

Casa da beira da estrada en A Portela 1 

Casa da beira da estrada en A Portela 2 

Casa da beira da estrada en Outón 

Casa da beira da estrada en Pacenteo 1 

Casa da beira da estrada en Pacenteo 2 

Casa da beira da estrada na Portela 

Casa da beira da estrada na rúa Ramón Franco nº 22 

Casa de indianos en O Cruceiro 

Casa de indianos en Rúa de Abaixo 

Casa finca A Palloceira 

Casa Grande de Eiras 

Casa Grande en Outón 

Casa Grande en Paradela 

Casa Grande no Barrio da Ponte. A Tamuxe 

Casa indiana 

Casa indiana 

Casa indiana na Portela 
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Casa Pousa 

Casa reitoral das Eiras 

Casa tradicional en As Eiras 1 

Casa tradicional en As Eiras 2 

Casa tradicional en Couselo 

Casa tradicional en O Calvario 

Casa tradicional en O Morán 

Casa tradicional en Valdemiñotos 

Casa tradicional na Fecha 1 

Casa tradicional na Fecha 2 

Casa tradicional na Fecha 3 

Casa vivenda en O Calvario 

Casa-vivenda en A Portela 

Conxunto de casas da beira da estrada en Outón 

Conxunto de vivendas en Outón 

Conxunto de vivendas no Barrio da Ponte. A Tamuxe 

Conxunto de vivendas tradicionais en rúa da Cal 

Conxunto de vivendas en O Cruceiro 

Escola unitaria 1 

Escola unitaria 2 

Escola unitaria de San Miguel de Tabagón 

Escola unitaria de San Miguel de Tabagón 

Escolas de Marzán 

 

Liga de amigos. Casa na praza do Calvario 

Praza de abastos na praza do Calvario 

Vivenda da beira da estrada en A Ponte 

Vivenda en Pacenteo 

Vivenda illada en Outón 

Vivenda nas Medas 

Vivenda no Barrio da Ponte nº 1. A Tamuxe 

Vivenda no Barrio da Ponte nº 11. A Tamuxe 

Vivenda tradicional en A Cumieira 

Vivenda tradicional en O Morán 

Vivenda tradicional en Outón 

Vivenda en Monterreal 

Vivenda tradicional en A Portela 

Vivenda tradicional en O Calvario 

Vivenda tradicional en O Morán 

Vivenda tradicional en rúa da Cal 

Vivenda tradicional en rúa de Abaixo 

Soutomaior 

Casa da Cultura en Rial. Soutomaior 

Casa do Alemán en Pedreira. Soutomaior 

Casa do Concello en Rial. Soutomaior 

Casa nº 26 en A Devesa. Arcade 
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Casa reitoral en Rial. Soutomaior 

Escola antiga en Alxán. Soutomaior 

Escola antiga en Pedreira. Soutomaior 

Estación de Ferrocarril. Arcade 

Sanatorio antigo no Castelo de Soutomaior en Lourido. Soutomaior 

 
Vigo 

Monumento a Curros Enríquez 

Antiga casa do Concello de Lavadores 

Antiga escola de peritos 

Bloque de vivendas da Praza América 

Casa C. M. 

Casa Cendón 

Casa da rúa do Couto nº 4 

Casa da Xuventude, Chalé El Pilar 

Casa das Palabras 

Casa de Acollida da Muller 

Casa de Cándida Orbán 

Casa do Bispo 

Casa do Pescador ou Institución Valeriola 

Casa Durán ou Pazo de Montecelo 

Casa Gerardo Martín 

Casa Hortensia Escribano 

Casa Horyaans 

Casa Ibáñez Aldeacoa 

Casa Mújica 

Casa Sensat e FInca Miramar 

Casa Vázquez 

Chalé da rúa Manuel Olivié nº 5 

Chalé da rúa Manuel Olivié nº 5 

Chalé Cardama Godoy 

Chalé da rúa Gran Vía nº 181 

Chalé da rúa López Mora nº 27 

Chalé da rúa Marqués de Alcedo nº 7 

Chalé de Manuel Gómez Román 

Chalé Enrique Lorenzo 

Chalé para Antonio Fernández 

Chalé para Eduardo González 

Chalé para Francisco Ulloa 

Chalé para Giménez Cuenca 

Chalé para Pérez Casqueiro 

Colexio Fogar Filipinas 

Complexo Aurello 

Conxunto do Hospital Municipal de Vigo 

Edificio A Gardenia 

Edificio administrativo da Xunta de Galicia 
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Edificio Asefal 

Edificio Aurelio Vales 

Edificio Barreiro Costas 

Edificio Cooperativa San Xosé Obreiro 

Edificio da Alfándega 

Edificio da confluencia das rúas Inst. Oceanográfico y Jacinto Benavente 

Edificio da Estación Marítima 

Edificio da rúa Areal nº 72 

Edificio da rúa Areal nº 88 

Edificio da rúa Chile nº 4 

Edificio da rúa Cuba nº 25 

Edificio da rúa de Pi i Margall nº 39 

Edificio da rúa do Areal nº 106 

Edificio da rúa do Areal nº 120 

Edificio da rúa Ecuador nº 79 

Edificio da rúa Genaro de la Fuente 

Edificio da rúa Oporto nº 16 

Edificio da rúa Pi i Margall nº 117 

Edificio da rúa Pi i Margall nº 19 

Edificio da rúa República Argentina nº 13 

Edificio da rúa República Argentina nº 8 

Edificio da rúa Sanjurjo Badía nº 169 

Edificio da rúa Tomás Alonso nº 60 

Edificio da rúa Tomás Alonso nº 62 

Edificio da rúa Urzaiz nº 188 

Edificio da rúa Urzaiz nº 207 

Edificio de vivendas para Rosés Ferrer 

Edificio do clube de remo 

Edificio do colexio da Inmaculada 

Edificio do Colexio Labor 

Edificio do Instituto Santa Irene 

Edificio Emilio Cividanes 

Edificio Hernández Rubio 

Edificio Lisardo Rodríguez 

Edificio Lorenzo Muradás 

Edificio Manuel Casal 

Edificio Mouriño Vilas 

Edificio O Freixiño 

Edificio para Rosa Candeira 

Edificio Pérez Lafuente 

Edificio Prado Comesaña 

Edificio Santo Domingo 

Edificio Sete Torres 

Escola de Estudios Empresariais 
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Escola Municipal de Xogo 

Fogar e clínica de San Rafael 

Gardería infantil 

Hospital Xeral de Vigo (1ª fase) 

Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico 

Instituto Stom Tomé de Freixeiro 

Nave para talleres e oficinas de Vitrasa 

Policlínico Cíes 

Sanatorio de Fátima (1ª e 2ª fase) 

Sede do INSS 

Vivenda de Janeiro de la Fuente 

Vivenda en Coruxo 

Vivendas pareadas Ahijon, S.A. 

Vilaboa 

Casa da Barreira en Alcouce. Figueirido 

Casa da Finca de Laracha. Santa Cristina de Cobres 

Casa da Torre. Santa Cristina de Cobres 

Casa Grande de Magarella. Santa Cristina de Cobres 

Casa reitoral de Bértola 

Casa reitoral de Cobres 

Casa reitoral de Figueirido 

Casa reitoral de Santa Cristina de Cobres 

Casa reitoral de Vilaboa 

 

 

 

Arquitectura 
funeraria 

Concello Denominación 

Baiona 

Cemiterio de Baredo 

Cemiterio de Belesar 

Cemiterio de Sabarís 

Cangas Panteóns artísticos do mestre Cerviño no cemiterio de Cangas 

 
Guarda, A 

Cemiterio da Guarda - no lugar da Cruz da Sangriña preto da Guarda 

Cemiterio de Camposancos en Salgueiró 

Cemiterio de Salcidos en San Roque 

Moaña Enterramento singular en O Igrexario. Tirán 

Nigran Panteóns do cemiterio 

Oia Cemiterio de Serraseca 

Redondela 
Cemiterio de Santo André 

Panteón da Familia Pena, xunto á igrexa 

Soutomaior Cemiterio en Rial. Soutomaior 

Vigo 

Cemiterio de Pereiró 

Cemiterio parroquial de Bouzas 

Cemiterio parroquial de Comesaña 
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Cemiterio parroquial de Teis 

Vilaboa Osario da igrexa de San Martiño de Vilaboa 

 

 

Arquitectura relixiosa 

Concello Denominación 

Baiona 

Adro parroquial 

Calvario da Virxe da Roca 

Convento de Carmelitas 

Igrexa Parroquial de Santa María de Baredo 

Igrexa Parroquial de Belesar 

Igrexa Parroquial de Ramallosa 

Igrexa Parroquial de Santa María de Baiña 

Capela de Santa Marta 

Cangas 

Igrexa de San Cibrán 

Igrexa parroquial 

Igrexa parroquial de Hío 

Igrexa parroquial de Santa María 

Capela de San Amaro o Santo Mauro 

Capela de San Lourenzo. Vilanova 

Capela de San Roque 

Capela de Santo Domingo 

Capela do Espírito santo 

Ermida da Madalena 

Ermida de Santa Marta 

Ermida de Vilariño 

Guarda, A 

Convento de San Benito na Av. Calvo Sotelo s/n 

Ermida de Santa Tegra no Monte Santa Tegra 

Igrexa da Guarda (Parroquial de Santa María) 

Igrexa de Camposancos (Parroquial de Santa Isabel) 

Igrexa de Salcidos (Parroquial de San Lourenzo) 

Igrexa do Convento de San Benito na rúa Concepción Arenal s/n 

Mosteiro e Colexio dos Xesuítas na Pasaxe (Antigo) 

Púlpito e altar no Monte Santa Tegra 

Vía Crucis - Calvario da Guía- (18) na rúa do Calvario 

Vía Crucis -Calvario de San Roque- en San Roque 

Vía Crucis -de San Amaro- no Outeiro 

Vía Crucis Novo (14) no Monte Santa Tegra 

Vía Crucis Vello (14) no Monte Santa Tegra 

Capela da Nosa Señora da Guía na praza da Guía 

Capela de San Caetano no barrio de Santa Catalina 

Capela de San Xosé na Pasaxe (Antiga) 

Capela indiana da Nosa Señora das Mercedes na Gándara 

Capela mortuoria do cemiterio de Camposancos en Salgueiró 
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Santuario de San Roque en San Roque 

 
Moaña 

Ermida da Virxe dos Remedios.Tirán 

Ermida de San Lourenzo. Domaio 

Igrexa de Domaio (parroquial de San Pedro) 

Igrexa de Meira (parroquial de Santa Baia) 

Igrexa de Moaña (parroquial da Virxe do Carme) 

Igrexa de Moaña (parroquial de San Martiño Dumiense) 

Igrexa de Tirán (parroquial de San Xoán) 

Capela da Peregrina en A Guía. Meira 

Capela de San Bartolomeu no lugar de Illa de San Bartolomeu. Meira 

Capela de San Bieito en Palmás. Domaio 

Capela de San Xosé en Quintela. Moaña (San Martiño e Virxe do Carme) 

Capela do Pazo do Real. Tirán 

Nigrán 

Igrexa parroquial 

Igrexa parroquial de San Fiz 

Igrexa parroquial de San Xoán 

Templo Votivo do Mar 

Capela das Angustias 

Oia 

Igrexa parroquial de San Mamede 

Igrexa parroquial de San Miguel 

Igrexa parroquial de Santa Uxía 

Capela de San Sebastián 

Redondela 

Ex-convento de Vilavella 

Igrexa de Santa María 

Igrexa parroquial de San Fausto 

Igrexa parroquial de San Pedro 

Igrexa parroquial de San Vicente 

Igrexa parroquial de Santa María 

Igrexa parroquial de Santiago Apóstol 

Igrexa parroquial de Santo André 

Capela de Santa Mariña ou das Angustias 

 
Rosal, O 

Igrexa parroquial de San Bartolomeu 

Igrexa parroquial de San Miguel de Tabagón 

Igrexa parroquial de San Xoan de Tabagón 

Igrexa parroquial de Santa Mariña 

Capela de San Sebastián 

Capela de San Vicente. Marzán 

Capela de San Xián 

Ermida de San Martiño 

Ermida de Santa Madalena 

Soutomaior 

Cristo da Casa do Cura. Soutomaior 

Cristo da Comboa. Soutomaior 

Igrexa de Arcade (parroquial de Santiago) 

Igrexa de Soutomaior (parroquial do Divino Salvador) 
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Capela de San Caetano no Castelo. Soutomaior 

Ermida da Virxe das Neves. Monte da Peneda 

Vigo 

Colexio e capela dos Xesuitas 

Conxunto parroquial de Navia 

Conxunto parroquial de San Miguel de Oia 

Conxunto parroquial de San Salvador de Coruxo 

Conxunto parroquial de San Salvador de Teis 

Conxunto parroquial de San Xurxo de Saiáns 

Conxunto parroquial de Santa Baia de Alcabre 

Conxunto parroquial de Sto André de Comesaña 

Igrexa da Inmaculada Concepción 

Igrexa da Nosa Señora das Neves 

Igrexa da Nosa Sra do Carme 

Igrexa da Soedade 

Igrexa de San Paio de Navia 

Igrexa parroquial de Fátima 

Mosteiro da Visitación das Salesas Reais 

Capela da Virxe do Carme 

Capela de San Lourenzo 

Capela dos Liñares 

Ermida da Nosa Sra das Neves 

Vilaboa 

Igrexa de Bértola (parroquial de Sta Comba) 

Igrexa de Cobres (parroquial de Santo Adrán) 

Igrexa de Figueirido (parroquial de Santo André) 

Igrexa de Santa Cristina de Cobres (parroquial de Santa Cristina) 

Igrexa de Vilaboa (parroquial de San Martiño ) 

Capela de Santa Marta no Camiño portugués. Bértola 

Capela de Santo André en Santradán. Cobres 
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Construcións 
tradicionais 

Concello Denominación 

Baiona 

Palco de Baiña 

Fonte do Pombal 

Ponte da Ramallosa 

Ponte de Sabarís 

Ponte do Burgo 

Ponte en Urgal 

Conxunto etnográfico en A Ponte 

Cangas 

Palco da música 

Pombal 

Pombal 

Conxunto de hórreos e vivendas de Vilariño 

Guarda, A 

Marco de María Albiña 

Marco de San Mauro 

Marco -do Couto- contra muro de cierre de finca no Camiño Real no Couto 

Marco na praza de San Amaro no Outeiro 

Marcos (3) –da Picota- no lugar da Picota preto do Muíño 

Mina e Fonte-Lavadoiro -da Fontela- no lugar de Fontela no Monte Torroso 

Muíño de vento -das Peneiras- no lugar Campo do Muño 

Muíño de vento -de A Guía- no barrio de A Guía na Guarda 

Muíño de vento -de Peralta- no lugar de Outeiro da Mariña no Muíño 

Muíño de vento -do Outeiro Pequeno- no lugar de Outeiro Pequeno no 
Muíño 

Muíño de vento no barrio do Portiño na Guarda 

Muíño de vento no lugar do Puntal no Muíño 

Muíño de vento no Muíño 

Muíños de auga (2) -de Amancio- no lugar da Xunqueira – Salcidos 

Muíños de auga -de Zamar- (3) no lugar de Zamar no Monte Torroso 

Fonte -da Cruzada- no barrio da Cruzada na Guarda 

Fonte -da Ponte- no 1º transvesal da Oliva s/n 

Fonte -da Visitación- na PO-355 no Outeiro 

Fonte de auga doce preto das cetarias de Pepe Sobrino nas Fontes 

Fonte -de Buxán- na praza de Buxán 

Fonte -dos Barreiros- en Sete Camiños 

Fonte -dos Campos- no barrio de A Guía na Guarda 

Fonte -dos Chanfreiros- na rúa San Caetano 

Fonte en Palomar 1 

Fonte en Palomar 2 

Fonte na Castiñeira 

Fonte na PO-355 no Outeiro 1 

Fonte na PO-355 no Outeiro 2 

Fonte na Portela 

Fonte na praza de Santo Tomás 
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Fonte na rúa San Bernardo 

Fonte no barrio das Patas na Gándara 

Fonte no Coruto Vello 

Fonte no Couto 

Fonte preto do cruceiro de San Xoán entre A Longra e A Portela 

Fonte-Lavadoiro -da Bisorca- no barrio da Bisorca na Gándara 

Fonte-Lavadoiro -da Cal- no barrio da Cal na Guarda 

Fonte-Lavadoiro -da Piollosa- na Silveira 

Fonte-Lavadoiro -da Ribeira- na Av. Calvo Sotelo nº 8 

Fonte-Lavadoiro -da Xixolla- no lugar da Xixolla preto de San Roque 

Fonte-Lavadoiro -de Barrocos- na Cruz 

Fonte-Lavadoiro -de Carballidos- no lugar de Carballidos preto de San 
Roque 

Fonte-Lavadoiro -de Salgueiró- en Salgueiró 

Fonte-Lavadoiro -de San Mauro- no Outeiro 

Fonte-Lavadoiro de Santa Catalina no lugar da Canteira na Guarda 

Fonte-Lavadoiro -do Alonque- en Sa 

Fonte-Lavadoiro -do Marouco- no lugar de Fedorento na rúa Baixada á 
Praia 

Fonte-Lavadoiro -do Muíño de Arriba- en San Roque 

Fonte-Lavadoiro -do Ollo Mariño- no lugar do Ollo Mariño preto do 
Aloqueiro 

Fonte-Lavadoiro en Netos 

Fonte-Lavadoiro en Pintán 

Fonte-Lavadoiro en Sa 

Fonte-Lavadoiro na Pasaxe 

Fonte-Lavadoiro na rúa Concepción Arenal s/n 

Fonte-Lavadoiro no Couto 

Fonte-Lavadoiro-Algibe -Bieita- preto de Pintán (Fonte dos Bieitos) 

Fonte-Lavadoiro-Algibe -dos Mirillóns- no barrio dos Mirillóns na Gándara 

Lavadoiro na Gándara 

Peto de ánimas –da Lada- no lugar da Lada preto da praza de Buxán 

Peto de ánimas -da Pobra ou As Almiñas- na Pobra 

Peto de ánimas -da Portela- na Portela 

Peto de ánimas -de Buxán- nunha fachada preto da praza de Buxán 

Peto de ánimas -de Casiano- nunha fachada no barrio das Pozas na 
Gándara. (Peto de Ánimas do Frailón) 

Peto de ánimas -de Pascual- no barrio dos Mirillóns na Gándara 

Peto de ánimas do Cruceiro Pinto en Salcidos 

Peto de ánimas en Pintán 

Peto de ánimas no camiño da Silveira 

Peto de ánimas nunha fachada entre Netos e Buxán 

Pombal da Casa reitoral de Salcidos en San Roque 

Pombal do Castelo de Santa Cruz no lugar do Castelo na Guarda 

Casco Antigo da Guarda 

Muralla defensiva da Guarda (Restos) 
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Moaña 

Conxunto de construcións dos nºs 17 ao 27 da rúa Concepción Arenal. 
Moaña (Virxe do Carme) 

Lavadoiro e muíño de Pumariño en Costa. Domaio 

 
Nigran 

Fonte e lavadoiro 1 

Fonte e lavadoiro 2 

Fonte e lavadoiro 3 

Oia 

Pasos de Serraseca 

Puza de Pedrones 1 

Puza e vivendas en Vilar 

Fonte de Bragadela 

Fonte de Chavella 

Fonte de San Cosme 

Fonte de Serraseca 

Fonte do Arrabal 

Fonte do río do Val 

Fonte do Souto 

Fonte en Vilar 

Fonte-lavadoiro da Cabreriza 

Fonte-lavadoiro de Chavella 

Fonte-lavadoiro de Os Loureiros 

Fonte-lavadoiro de Pedornes 

Fonte-lavadoiro de Riña 

Lavadoiro do Arrabal 

Lavadoiro e muiño 

Ponte Broi 

Ponte de Serraseca 

Ponte do Serrallo 

Pontella da Serraseca 

Conxunto de canizos e cruceiro da Riña 

Conxunto tradicional en Bragadela 

Redondela 

Lavadoiro e fonte da Volta 

Peto de ánimas de Santo André 

Ponte das illas de San Simón e San Antón 

Conxunto de hórreos na rúa Picota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosal, O 

Lagar nun alpendre na Portela 

Palleira con peto de ánimas en Valdemiñotos 

Fonte lavadoiro do Cruceiro 

Fonte lavadoiro en Outón 

Fonte lavadoiro en Rúa de Abaixo 

Fonte lavadoiro na Fecha 

Fonte-lavadoiro de Currás 

Peto das ánimas das Trallonas 

Peto de ánimas da Casa Grande no Barrio da Ponte. A Tamuxe 

Peto de ánimas da Estrada en Outón 

Peto de ánimas da Portela 
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Peto de ánimas de Cal 

Peto de ánimas de Morán 

Peto de ánimas do Sobrino ou da Igrexa 

Peto de ánimas dos Picóns de Abaixo 

Peto de ánimas e cruz de Outón 

Peto de ánimas Retablo do Eido Vello 

Peto de ánimas xunto ó cruceiro de San Bartolomeu. Almiñas do Cruceiro 

Conxunto de muíños en Valdemiñotos 

Conxunto tradicional en Outón 

Soutomaior 

Conxunto de sete muíños en A Devesa. Arcade 

Muíño dobre en Montesiña. Soutomaior 

Finca Cafexo dos Massó en Candán. Soutomaior 

Fonte-lavadoiro en A Devesa. Arcade 

Peto da Cacharela. Arcade 

Peto da Virxe das Dores en A Devesa. Arcade 

Peto de Alxán. Soutomaior 

Ponte de Comboa. Soutomaior 

Ponte sobre o río Oitavén. Soutomaior 

Ponte sobre o río Verdugo. Pontesampaio 

Vigo Panel publicitario "Pedro Domecq" 

Vilaboa 

Muíño de Mareas ou Bancas de Casó (Salinas de Ulló). Lugar das 
Salinas.Vilaboa 

Paneira da reitoral de Cobres 

Fonte da igrexa. Vilaboa 

 

Cruces e cruceiros 

Concello Denominación 

 
 
Baiona 

Cruceiro adro parroquial de Baiña 

Cruceiro da Cela 

Cruceiro da Pedra 

Cruceiro da Ponte 

Cruceiro da rúa L. salgado 

Cruceiro de Abaixo 

Cruceiro de Baiona 

Cruceiro de Sabarís 

Cruceiro de Sinal 

Cruceiro do adro 

Cruceiro do camiño da Igrexa 

Cruceiro do cemiterio 1 

Cruceiro do cemiterio 2 

Cruceiro do Monte 

Cruceiro do Parador 

Cruceiro paseo Monte do Boi 

Cruz de San Antón 
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Cruz nº 4 de Baiña 

Cangas 
Cruceiro da capela de San Lourenzo 

Cruceiro do Hío 

Guarda, A 

Cruceiro - de San Roque- en San Roque 

Cruceiro -da Atalaia ou do Muro- na praza do Muro 

Cruceiro -da Cal- no barrio da Cal na Guarda 

Cruceiro -da Cruz- na Cruz 

Cruceiro -da Gándara- no barrio Porta do Bicho (Cruceiro do Crego) 

Cruceiro -da Proba- na Proba 

Cruceiro -das Loucenzas- na área recreativa das Loucenzas 

Cruceiro -das Patas- no barrio das Patas na Gándara 

Cruceiro -de Buxán- na praza de Buxán 

Cruceiro -de Sa- no lugar de Centeares preto de Sete Camiños (Antigo) 

Cruceiro -de Salgueiró- no Camiño Real en Salgueiró 

Cruceiro -de San Francisco ou da Ermida- no Monte de Santa Tegra 

Cruceiro -de San Xoán- entre A Longra e A Portela 

Cruceiro -de Sete Camiños ou das Portelas- en Sete Camiños 

Cruceiro -do Castro- no Castro 

Cruceiro do cemiterio da Guarda no lugar da Cruz da Sangriña 

Cruceiro do cemiterio de Salcidos en San Roque 

Cruceiro -dos Crestos- nun xardín na rúa Galicia nº113 no Coruto 

Cruceiro no Camiño Real no Couto 1 

Cruceiro no Camiño Real no Couto 2 - Camposancos 

Cruceiro no Monte de Santa Tegra 

Cruceiro -Pinto- en Salcidos 

Estela do Cruceiro Pinto en Salcidos 

Cruces gravadas nun muro na encrucillada do Pino Gordo preto da Silveira 

Cruz -da Barreira- no lugar da Costa do Pino na Barreira 

Cruz -da Cova- no lugar da Cova entre Pintán e Buxán 

Cruz -da Lada- no lugar da Lada preto da praza de Buxán 

Cruz -da Rocha- nunha fachada na Rocha 

Cruz -da Sangriña- no lugar da Cruz da Sangriña preto da Guarda 

Cruz -das escolas da Sangriña- no lugar da Cruz da Sangriña 

Cruz -de Carballidos- no lugar de Carballidos preto de San Roque 

Cruz -de Curras- no barrio de Curras preto de Netos 

Cruz -de Netos- en Netos 

Cruz -do Lombo- no lugar do Lombo entre Pintán e Buxán 

Cruz -do Mirador- no Monte Santa Tegra 

Cruz -do Puntal- no lugar do Puntal no Muíño 

Cruz -do Toxal- no lugar do Toxal preto de San Roque (Restos) 

Cruz -dos Carballares- no lugar dos Carballares preto de San Roque 

Cruz e Monolito do alto do Facho no Monrte Santa Tegra 

Cruz entre A Cruz e San Roque 2 

Cruz entre A Ribeira e a Capela de San Caetano 3 na rúa San Caetano 
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Cruz entre A Ribeira e a Capela de San Caetano 4 na rúa San Caetano 

Cruz entre A Ribeira e a Capela de San Caetano 5 na rúa da Roda 

Cruz entre A Ribeira e San Caetano 1 na praza de San Caetano 

Cruz entre A Ribeira e San Caetano 2 na rúa de San Caetano 

Cruz entre os lugares da Lada e de Carballidos preto de Buxán 

Cruz gravada nunha fachada no Aloqueiro 

Cruz gravada nunha pena no lugar dos Eidos preto do Marouco 

Cruz na estrada PO-552 entre San Roque e A Gándara 

Cruz na PO-552 no barrio das Patas na Gándara 

Cruz na Portela 

Cruz na Praza de San Amaro no Outeiro 

Cruz na Silveira 2 

Cruz no camiño da Silveira 1 

Cruz no Coruto Vello 1 

Cruz no Coruto Vello 3 

Cruz no lugar da Campa entre O Coruto Vello e A Portela 

Cruz no lugar de Pelañares preto do Aloqueiro 

Cruz no lugar de Porta do Rei na Gándara 

Cruz no Marouco 

Cruz no Outeiro 

Cruz nun muro na Pasaxe 

Cruz nun muro no Coruto Vello 2 

Cruz nun portalón en Valiños 

Cruz nun portalón no Aloqueiro 

Cruz nunha fachada entre A Cruz e San Roque 1 

Cruz nunha fachada na rúa dos Malteses nº 5 

Cruz nunha fachada na rúa Galicia nº 82 no Coruto 

Cruz nunha fachada no Aloqueiro 

Cruz nunha fachada no Camiño Real en Salgueiró 

Cruz preto do lavadoiro en Salgueiró 

Moaña 
Cruceiro da igrexa en O Igrexario. Meira 

Cruceiro en O Cruceiro. Moaña (San Martiño) 

Nigran 

Cruceiro da igrexa 

Cruceiro da Touza. O Quinteiro 

Cruceiro de Mallón 

Cruceiro do Carballal 

Cruceiro do cemiterio 

Cruceiro na casa de Suero Yáñez (Barrio de Cartas) 

Oia 

Cruceiro da Riña 

Cruceiro de Bragadela 

Cruceiro de Escubelas 

Cruceiro do Mosteiro 

Cruceiro do Torreiro 

Cruceiro na Igrexa 
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Cruz de Bragdela 

Cruz de Outeiro 

Cruz de Pedornes 

Cruz do Arrabal 

Redondela 

Cruceiro da Encarnación en Angorén 

Cruceiro da Igrexa 

Cruceiro da praza da Alfóndiga 

Rosal, O 

Cruceiro da Cal 

Cruceiro da escola 

Cruceiro de San Bartolomeu 

Cruceiro do Adro Vello 

Cruceiro do Calvario 

Cruceiro dos maios en Paradela 

Cruceiro dos Picóns 

Cruceiro e cemiterio de San Xoán de Tabagón 

Cruceiro miradoiro da Portela 

Cruz de Morán 

Soutomaior 

Cruceiro da igrexa en Rial. Soutomaior 

Cruceiro do Grupo Escolar. Arcade 

Cruceiro en Rial. Soutomaior 

Cruceiro no centro urbano. Arcade 

Cruz da Devesa. Arcade 

Cruz das Cadelas. Soutomaior 

Vilaboa 

Cruceiro das ánimas en Toural. Vilaboa 

Cruceiro de Acuña. Vilaboa 

Cruceiro de Nores. Cobres 

Cruceiro de Santradán. Cobres 

Cruceiro do Carballal. Cobres 

Cruceiro no adro da igrexa. Bértola 

Cruceiro no adro da igrexa. Cobres 

Cruceiro no adro da igrexa. Vilaboa 

Cruceiro particular de Cimadevila. Figueirido 
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Hórreos 

Concello Denominación 

Baiona 

Hórreo 1 

Hórreo 2 

Hórreo 3 

Hórreo 4 

Hórreo 5 

Hórreo 6 

Hórreo 7 

Hórreo 8 

Hórreo 9 

Hórreo 10 

Hórreo 11 

Hórreo 12 

Hórreo 13 

Oia 

Canizo en Mougás 

Canizo en O Mogollón 

Canizo na Granxa 

Vilaboa Hórreo da reitoral de Vilaboa 

 

 

Muiños 

Concello Denominación 

Baiona 

Muiño 4 no río Groba 

Muiño hidráulico 1 

Muiño hidráulico 2 

Muiño hidráulico 3 

Muiño hidráulico 4 

Oia 

Muiño da Lavandeira 

Muiño de Abelardo 

Muiño de arriba 

Muiño de Mabia 

Muiño do Budiño 

Muiño do medio 

Muiño dos Castiñeiros 

Muiño dos Louros en Chavella 

Muiño queimado 

Rosal, O Muíño da Aceña 
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Xardíns e zonas 
verdes 

Concello Denominación 

Guarda, A Moreira nunha praciña na esquina das rúas Galicia e Vicente Sobrino 

Soutomaior Fraga do Castelo de Soutomaior en Lourido. Soutomaior 
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1.2.Proceso de elaboración do diagnóstico. 
 

A análise diagnóstica conten cunha clasificación de indicadores por diferentes 
ámbitos de análises.  Esta análise permitiu unha caracterización da zona pesqueira. 
Desenvolveuse unha análise preciso da zona e a poboación obxecto da estratexia.  
A proposta desenvolvida de análise diagnóstica, proposta polo GALP Ría de Vigo – A 
Guarda basease nos seguintes enfoques metodolóxicos:  

• Participativo. O envolvemento de tódolos grupos de interese é chave 
para unha identificación precisa dos desafíos de desenvolvemento do 
territorio. A participación dos grupos de interese máis relevante ao longo 
do proceso está estruturado a través de ferramentas concretas (entrevistas, 
cuestionarios, mesas). Así mesmo perséguese a participación dende a 
sociedade civil, e non so as entidades socias do GALP.  

  
• Visión integral do territorio de modo que se coñezan as actividades 
clave  e usos do territorio, para súa orientación a colaboración. O 
enfoque integrado e multisectorial supón que a estratexia conecte a todos 
os sectores, cree relacións sociais y de lugar a novas colaboracións.  

  
• Orientado á acción. A estratexia responderá a desafíos de 
desenvolvemento que serán achegados a través de accións concretas. O 
traballo a realizar procurou o deseño de accións sempre baixo un eido 
participativo.   

  
• Aliñado coas principais políticas, programas e planes de índole 
galego, nacional e da unión europea.   

  
o Coherencia co Pacto Verde Europeo   
o Coherencia coa Economía Azul Sostible   
o Coherencia coa el Axenda 2030 para el desenvolvemento 
sostible   
o Coherencia co DLP do Programa do FEMPA   
o Coherencia con outros programas e estratexias rexionais
   

  
• Orientado a viabilidade e sustentabilidade da estratexia. Así 
analizaron distintos ámbitos do territorio co fin de orientar a estratexia a 
acadar a resiliencia da comunidade e poder acadar os retos medio 
ambientais, tecnolóxicos, sociais e económicos que se determinen.  

  
  

• Baseada na experiencia. A aplicación do enfoque da EDLP basearase 
na análise dos eixos de cambio identificados ( transformación dixital, 
transición enerxética e sostibilidade) e súa aplicación o territorio, tendo en 
conta a perspectiva das áreas de menor grado de logro na anterior EDLP 
2014-2020.   

  
• Sistematización. Toda a información levantada no proceso de deseño 
e implementación sistematizase para a toma de decisións baseada no 
coñecemento.   

 

 

 

 
  



 
 

 
168 

• Proceso de investigación realizado  
  
O diagnóstico conten unha clasificación dos principais indicadores por diferentes 
ámbitos de análise, que permiten,  entro outros obxectivos, a caracterización da zona 
pesqueira:  
  

• Realidade física, social e económica do territorio   
• Sector marítimo-pesqueiro e da acuicultura 

• Sector turístico   
• Recursos medioambientais e patrimoniais  

  
Para a realización do diagnóstico do GALP, tense recorrido a dous tipos de fontes de 
información:   
  

• Fontes de información primaria:  
  
Técnicas de investigación cualitativas   
  
Durante os meses de xullo e agosto realizáronse diferentes grupos de traballo cos 
membros do GALP, co obxectivo de facer unha recollida de datos acerca da 
percepción que os propios membros teñen acerca das necesidades do territorio.   
Así mesmo, realizouse un cuestionario para difundir aos socios e a cidadanía do GALP, 
a través de Google formularios, que non acudiron ás mesas participativas para contar 
cunha diversidade de opinións acerca das necesidades percibidas para o período 
2023-2027.   
  
  

• Fontes de información secundaria:    
  
Fontes cualitativas.   
  
Examináronse fontes primarias de carácter turístico, histórico e patrimonial. Así 
mesmo, recorreuse a fontes primarias de carácter medioambiental, referenciados en 
cada apartado, para a obtención de datos sobre os recursos ambientais da zona.   
  
Fontes cuantitativas: recompilación de datos e tratamento   
  
A maioría dos datos estatísticos nos que se basea o diagnóstico están recollidos do 
IGE, Instituto o que se fixeron varios pedidos específicos para dispor de información 
individualizada a nivel concello ou CNAE.   
A información sobre capturas e buques provén da Plataforma Tecnolóxica da Pesca.   
Por último, os mapas utilizadas proveñen dos visores oficiais ofrecidos por diferentes 
organismos públicos.  
  
  
Recursos web   

  
• www.pecadegalicia.gal  
• www.turismo.gal  
• www.Ige.gal  
• www.igape.gal (Directorio de empresas)  
• www.turgalicia.es (Rexistro de empresas e actividades turísticas)  
• www.portosdegalicia.gal  
• www.redeirasdegalicia.org  
• www.xunta.es (Establecementos de acuicultura mariña)  
• www.xunta.es ( Consellería do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda)  

http://www.pecadegalicia.gal/
http://www.turismo.gal/
http://www.ige.gal/
http://www.igape.gal/
http://www.redeirasdegalicia.org/
http://www.xunta.es/
http://www.xunta.es/
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• www.culturaeducacion.xunta.gal/  
• www. deondesenon.xunta.gal 
• www. osmaresdabaixura.com 
 

  
Diagnóstico mediante análise DAFO.  
  
Análise DAFO. Validación, identificación de potencial de crecemento e retos en panel.  
A técnica DAFO (acrónimo de Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades) que 
en forma matricial presenta os aspectos positivos e negativos do diagnóstico respecto 
das dimensións internas e externas do territorio.  
O análise DAFO se nutrirá da información recollida na fase anterior de investigación. 
O obxectivo do DAFO foi identificar os aspectos chave internos e externos en cuanto 
a fortalezas debilidades, oportunidades e ameazas para o desenvolvemento do 
territorio. Dos datos obtidos, xunto cun primeiro achegamento aos datos estatísticos 
da zona, fíxose un grupo final de validación do diagnóstico.  

ANÁLISE DAFO  
ÁMBITO INTERNO  

Factores relevantes da situación presente 
e futura referidos á realidade das 

principais áreas do territorio  

ÁMBITO EXTERNO  
Factores relevantes da situación presente 

e futura referidos á realidade externa   

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMEAZAS  

Elementos o 
capacidades que 

facilitan o logro dos 
obxectivos.  

Factores limitantes 
que dificultan o 

desenvolvemento 
futuro do territorio  

Factores que 
contribúen ao logro 

dos resultados 
buscados.  

Factores negativos 
que inflúen 

opoñéndose aos 
intentos para acadar 
a visión do territorio  

  
O mapa de retos parten do análise DAFO. Recóllense os retos principais asociados as 
dimensións do sector pesqueiro, sector económico, sector turístico, social,  ambiental 
e patrimonial do territorio. Estes retos constitúen los puntos chave sobre os que 
construír a EDLP, sendo aqueles a potenciar ou a reforzar.   
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Anexo 2. Principios horizontais 
 

O GALP Ría de Vigo-A Guarda  tivo en conta  no  deseño da EDLP os principios 
horizontais, principios como o fomento da igualdade, a integración de perspectiva de 
xénero, a loita contra discriminación, o dereito de accesibilidade e, en xeral, os 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). A continuación detállase a súa 
contribución: 

A contribución da EDLP ao fomento da igualdade e á integración da perspectiva de 
xénero, a loita contra a discriminación e, en xeral, a integración social e a 
accesibilidade articúlase arredor de catro eixes básicos: 

1. Valores de orde interna como por exemplo as medidas de conciliación da vida 
persoal e familiar, atendendo as circunstancias persoais das persoas que 
traballan no GALP, para compatibilizar o seu desempeño, así como no 
desenvolvemento de traballos e xuntas;  a consideración dun mínimo do 50 % 
de presenza de mulleres na Xunta Directiva, así como no conxunto de persoas 
que acudan a actos en representación do GALP; e, finalmente, o reequilibrio 
da presenza feminina en sectores tradicionalmente masculinizados e 
vinculados ao mar, co obxecto de equilibrar a participación das mulleres neses 
sectores.  

2. Desenvolvemento de medidas específicas na EDLP a través do obxectivo 
específico 1.2.: promover a incorporación da muller en oficios e postos nos que 
estea subrepresentada no sector da pesca artesanal, marisqueo e acuicultura, 
así como a incorporación das persoas mozas ao sector marítimo-pesqueiro:  

• Actuación 1.2.1. Capacitación de mulleres e persoas mozas  para o 
desenvolvemento de actividades da pesca, marisqueo e acuicultura. 

• Acción  1.2.1.1.  Formación e capacitación de mulleres e  persoas  mozas 
para adquisición de competencias co fin de lograr a súa incorporación 
e a profesionalización no sector marítimo-pesqueiro. Enfoque 
orientado ao relevo xeracional, promocionando dende a formación 
básica ata a formación continua dos profesionais 

• Acción 1.2.1.2 Apoio a incubadoras e aceleradoras de empresas para o 
desenvolvemento de proxectos de creación de empresas innovadoras  
por parte de mulleres e persoas mozas no sector marítimo-pesqueiro. 

• Acción 1.2.1.3. Formación en competencias dixitais e sostibilidade a 
mulleres e persoas mozas emprendedoras. 

• Acción 1.2.1.4 Fomento da conciliación familiar. Fomento de redes de 
apoio as mulleres do mar con persoas o seu cargo, co fin de garantir a 
conciliación e a incorporación o mercado laboral. 

 

O obxectivo último destas medidas é promover a corresponsabilidade e o cambio nos 
usos do tempo, e garantir unha adecuada igualdade de oportunidades no acceso aos 
empregos das actividades relacionadas co mar, que aínda acusa elevadas 
porcentaxes de masculinización. 

 

3. Desenvolvemento de medidas específicas na EDLP a través do obxectivo 
específico 4.2: fomento do benestar social da comunidade do territorio:  
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• Actuación 4.2.1.  Promoción de servizos de benestar social e atención ás 
persoas con discapacidades (PCD) no ámbito do territorio do GALP 

• 4.2.1.1 Proxectos que promovan a inclusión laboral, social, cultural e 
recreativa de colectivos vulnerables.  

• 4.2.1.2 Promoción de proxectos de servizos de asistencia destinados a 
colectivos vulnerables. 

• 4.2.1.3Promoción de empresas de base tecnolóxica orientadas á 
inclusión de colectivos vulnerables 

• 4.2.1.4 Campañas de sensibilización para o sector sobre o desempeño 
de determinados empregos por persoas con discapacidades. 

• 4.2.1.5 Formación e capacitación de persoas pertencentes a colectivos 
vulnerables. Orientación á formación en dixitalización, transición 
ecolóxica e economía circular aplicada ao sector marítimo-pesqueiro. 
Proxectos para facilitar a súa incorporación laboral ao sector marítimo-
pesqueiro  ou  en actividades auxiliares desde a terra (turismo 
mariñeiro, actividades ecolóxicas, sistemas de información, reparación 
e reciclado de envases, aproveitamento da biomasa mariña e, en xeral, 
procesos de economía circular etc.). 

• 4.2.1.6 Plans de adaptación de espazos laborais e culturais para persoas 
con discapacidades. 

• 4.2.1.7 Apoiar a creación de espazos habitacionais e estruturas 
residenciais, onde xente nova e persoas con PCD, residentes en zonas 
costeiras poidan vivir de maneira independente, coa suficiente calidade 
de vida, que lles permita poder acceder o mercado laboral. 

 

4. A relevancia da igualdade de xénero, os colectivos desfavorecidos e a 
accesibilidade queda constatada nos criterios de selección de proxectos. Este 
baremo figura no punto 7.23 e inclúe un criterio de selección na área de 
igualdade de oportunidades. A continuación detállanse algúns exemplos de 
parámetros para valorar nos proxectos:  
 

• Inclusión de mulleres, persoas mozas menores de 30 anos, persoas con 
discapacidade nos órganos de xestión ou de goberno da 
empresa/entidade 

• Proxectos que dentro das súas actuacións, ben sexan arquitectónicas, 
urbanísticas, de TIC, electrónicas ou de comunicación, sexan 
compresibles, utilizables e practicables por todas as persoas en 
condicións de comodidade, de forma autónoma e segura. 

• Téñense en conta as diferenzas de partida entre mulleres e homes á 
hora de elaborar o proxecto  

• Foméntase a presenza de mulleres en actividades consideradas 
tradicionalmente como masculinas 

• Se existen diferenzas de partida entre homes e mulleres, establécense 
accións positivas 

• Foméntase a presenza de homes en actividades tradicionalmente 
consideradas femininas 

• No proxecto desagréganse os datos tendo en conta a variable sexo 
• Os proxectos que impliquen a contratación e/ou mantemento do 

emprego de persoas traballadoras establecen unha porcentaxe de 
contratación e/ou mantemento de mulleres (non inferior ao 40 %)  
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• Na elaboración dos proxectos e memorias utilízanse termos xenéricos 
e fórmulas que faciliten a lectura e eviten a utilización de palabras con 
connotacións de xénero: linguaxe non sexista 

• Na avaliación proposta no proxecto intégranse indicadores de xénero 
• Todos os materias, imaxes e documentación evitarán por completo 

calquera imaxe discriminatoria da muller, e deberán fomentar valores 
de igualdade, pluralidade de roles e corresponsabilidade entre mulleres 
e homes 

• A entidade promotora estableceu medidas que favorezan a 
conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas usuarias ou 
beneficiarias e/ou das persoas contratadas para prestar a actividade 
obxecto da subvención 

 

A contribución da EDLP aos principios de conservación articúlase arredor de tres eixes básicos: 
 

1. Medidas baseadas nos valores do GALP Ría de Vigo- A Guarda,  evidenciadas 
nas accións levadas a cabo no desempeño das súas funcións, principalmente 
relativas a medidas de consumo responsable e aforro enerxético. 

2. Plan de actuacións e accións específicas da EDLP, en concreto a través dos 
seguintes plans de actuación: 

• Actuación 2.1.2 Implantación e desenvolvemento de enerxías 
renovables e medidas de eficiencia enerxética nos procesos da cadea 
de valor. 

• Actuación 2.1.3 Promoción da transición ecolóxica e economía circular 
dentro do sector da economía azul 

• Actuación 3.1.1.  Actuacións para adaptarse aos efectos do cambio 
climático 

• Actuación 3.2.1. Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio 
ambiental 
 

3. E por último, a contribución da EDLP aos principios horizontais de 
conservación e mellora da calidade do medio que quedan evidenciados no 
sistema de baremos establecido para a avaliación de proxectos (punto 7.23), 
en concreto, nos seguintes criterios:  
 

• 2.2. Criterio de transformación dixital 
• 2.3.Criterio de transformación ecolóxica 

o Adaptación ao cambio climático 
o Transformación enerxética 

• 2.4. Sostibilidade 
o Conservación dos recursos e do medio 
o Economía circular 

 

O total do peso destes criterios é do 35 % sobre o total da valoración, o que 
evidencia a súa importancia no conxunto da EDLP. 

Cómpre resaltar que na EDLP a nivel plan de actuacións, en cada ficha, se 
incorpora a rastrexabilidade con cada ODS no que impacta. A contribución da 
EDLP aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) desenvólvese no 
anexo 3 Axenda 2030.
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Anexo 3. Coherencia co marco estratéxico europeo, nacional e 
rexional 
 

Descrición da contribución da EDLP ás principais estratexias a nivel europeo, nacional 
e rexional: 

Pacto Verde  
 

A EDLP do GALP Ría de Vigo-A Guarda é un instrumento que contén un conxunto de 
actuacións que contribúen a garantir unha pesca, marisqueo e acuicultura sostibles, 
e promove o consumo de alimentos saudables, baseado nos principios da dieta 
atlántica. A estratexia fomenta o desenvolvemento dos sectores da economía azul 
dunha maneira sostible, co que contribúe ao Pacto Verde, evolucionando no 
crecemento sostible para acadar a neutralidade climática. 

A EDLP deseñada contribúe a acadar os principios do Pacto Verde, xa que persegue 
a modernización e a competitividade do territorio na procura da eficiencia no uso dos 
recursos naturais. Promóvese que o sector sexa competitivo e resiliente, garanta a 
subministración de alimentos nutritivos e saudables e cree oportunidades 
económicas e postos de traballo. 

Un dos principais responsables tanto das emisións de carbono como da 
biodiversidade é o actual sistema de produción de alimentos, motivo polo cal a 
estratexia da granxa á mesa (F2F) é un dos elementos clave do Pacto Verde. Esta 
estratexia aborda de maneira integral os desafíos da alimentación sostible, 
recoñecendo os vínculos inseparables entre persoas, sociedades e un planeta 
saudable. A EDLP contribúe a estes obxectivos, principalmente, a través dos seguintes 
plans de actuacións:   

• Actuación 1.1.1. Mellora dos procesos de manipulación, envasado, procesado, 
conservación e almacenamento 

• Actuación 1.1.3   Innovación nos procesos de comercialización 
• Actuación 2.1.1 Promoción da innovación a través das TIC e a dixitalización de 

procesos da cadea de valor 

A UE aspira a reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro en, polo menos, 55 
% para 2030 (en comparación cos niveis de 1990) e acadar a neutralidade climática 
para 2050. A UE estableceu obxectivos para dispoñer dos primeiros buques de 
emisións cero no mercado para 2030. Os portos de emisión cero son unha das 
iniciativas emblemáticas da Estratexia de Mobilidade Sostible e Intelixente (SSMS), 
promovendo medidas para fomentar o despregamento de renovables e 
combustibles baixos en carbono e a subministración de enerxía en terra con enerxía 
renovable, servizos e operacións portuarias ecolóxicas. A EDLP contribúe ao obxectivo 
climático de EGD ao facilitar a descarbonización da promoción das enerxías 
renovables, os sistemas de eficiencia enerxética e o consumo responsable. 

Baseándose no Plan de actuación 2.1.2 (implantación e desenvolvemento de enerxías 
renovables e medidas de eficiencia enerxética nos procesos da cadea de valor), 
impúlsase a colaboración do sector pesqueiro con empresas tecnolóxicas e o 
ecosistema de I+D+i para que incorpore as últimas innovacións en materia de enerxías 
renovables e sistemas de eficiencia enerxética e leve a cabo proxectos de 
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desenvolvemento para a implantación de novos sistemas ecoeficientes no sector. O 
devandito Plan de actuación inclúe accións cun claro aliñamento cos seguintes 
obxectivos do Pacto Verde: subministración de enerxía limpa, asumible e segura, 
mobilización da industria en pro dunha economía limpa e circular, o uso eficiente da 
enerxía e os recursos na construción e renovación de edificios,  sistema alimentario 
xusto, saudable e respectuoso co ambiente,  aspira a unha contaminación cero para 
un contorno sen substancias tóxicas. 

Unha parte central da estratexia de crecemento sostible consagrada no Pacto Verde 
é a economía circular. Co lanzamento da Alianza Global sobre Economía Circular e 
Eficiencia de Recursos (GACERE) en febreiro de 2021, a UE ten como obxectivo dar un 
impulso global ás iniciativas relacionadas coa transición á economía circular. A EDLP 
está aliñada con estas estratexias polas accións recollidas no Plan de actuacións 2.1.3 
(Promoción da transición ecolóxica e economía circular dentro do sector da economía 
azul). Promóvese a mellora da xestión dos residuos do territorio acadando un impacto 
positivo no medio, a creación de empresas e empregos vinculados coa economía 
circular e, en especial, a súa aplicación ao sector marítimo-pesqueiro, sen esquecer as 
accións de capacitación e difusión nesta materia no territorio. Este obxectivo inclúe 
accións cun claro aliñamento cos seguintes obxectivos do Pacto Verde: mobilización 
da industria en pro dunha economía limpa e circular, o uso eficiente da enerxía e os 
recursos na construción e renovación de edificios e o impulso a un sistema alimentario 
xusto, saudable e respectuoso co ambiente. 

A EDLP contribúe á Estratexia de Biodiversidade da UE para 2030, xa que recolle a 
conservación de ecosistemas mariños e a súa restauración, aspecto básico para 
actividades económicas como a pesca, a biotecnoloxía e o turismo. Segundo a 
estratexia, para 2030, polo menos o 30 % do mar debería estar protexido na UE (é dicir, 
un 19 % adicional en comparación co actual) e o 10 % debería estar estritamente 
protexido, considerando a biodiversidade como principio fundacional da actividade 
económica marítima. O Plan de actuación 2.1.3 (Promoción da transición ecolóxica e 
economía circular dentro do sector da economía azul) e o Plan de actuación 3.1.1. 
(Actuacións para adaptarse aos efectos do cambio climático)perseguen preservar, 
conservar e recuperar o medio mariño e os seus recursos; dispoñer de coñecemento 
do impacto do cambio climático no territorio; elaborar plans de continxencia; levar a 
cabo actuacións para mitigar os seus efectos; sen esquecer incrementar o nivel de 
coñecemento de profesionais e cidadanía do territorio en materia medioambiental e 
cambio climático, tendo como obxectivo a mellora do medio a curto prazo. Polo tanto, 
están previstas accións que contribúen aos seguintes obxectivos do Pacto Verde: 
maior nivel de ambición climática da UE para 2030 e 2050, mobilización da industria 
en pro dunha economía limpa e circular, a preservación e restablecemento dos 
ecosistemas e a biodiversidade e aspirar a unha contaminación cero para un contorno 
sen substancias tóxicas. 

O conxunto de accións inseridas na EDLP do GALP Ría de Vigo contribúe a acadar os 
obxectivos do Pacto Verde e o desenvolvemento dos sectores da economía azul 
dunha maneira sostible. 
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Economía azul sostible 
 

No Regulamento (UE) 2021/1139 do Parlamento Europeo e do Consello do 7 de xullo 
de 2021, polo que se establece o Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura 
(FEMPA), e polo que se modifica o Regulamento (UE) 2017/1004, defínese o concepto 
de economía azul sostible. Este fai referencia a todas as actividades económicas 
sectoriais e intersectoriais en todo o mercado único relacionadas cos océanos, os 
mares, as costas e as augas interiores, que cubran as rexións insulares e 
ultraperiféricas da Unión e os países sen litoral, incluídos os sectores emerxentes e os 
bens e servizos non de mercado, destinadas a garantir a sostibilidade ambiental, social 
e económica a longo prazo e que sexan coherentes cos ODS, e en particular co ODS 
n.º 14, e coa lexislación ambiental da Unión. 

A economía azul é unha nova estratexia de crecemento que busca transformar a UE 
nunha sociedade xusta e próspera, eficiente en recursos e economía competitiva 
onde o crecemento económico non está vinculado ao uso de recursos. Co fin de 
converternos nun líder mundial en crecemento sostible e continente climaticamente 
neutro para 2050, están a realizarse importantes investimentos coa devandita 
orientación. 

Na Comunicación de data 17 de maio de 2021, a Comisión Europea  propuxo un novo 
enfoque para a economía azul sostible na UE.  Establece que a economía azul sostible 
é esencial para acadar os obxectivos do Pacto Verde Europeo e garantir que a 
recuperación da pandemia sexa ecolóxica e inclusiva.  

Na devandita comunicación establécese que a economía azul da UE engloba todas as 
industrias e sectores relacionados cos océanos, os mares e as costas, tanto se están 
directamente apoiados no medio mariño (por exemplo, o transporte marítimo, o 
marisqueo ou a xeración de enerxía) coma se están situados en terra (por exemplo, 
portos, estaleiros ou infraestruturas costeiras).  Determina que todos os sectores da 
economía azul, como a pesca, a acuicultura, o turismo costeiro, o transporte marítimo, 
as actividades portuarias e a construción naval, terán que reducir o seu impacto 
ambiental e climático.  

Mediante a EDLP do GALP Ría de Vigo-A Guarda impúlsase a transición a unha 
economía azul sostible, promovendo os investimentos en tecnoloxías innovadoras, 
impulsando as enerxías renovables que melloren a competitividade do sector 
pesqueiro, e a  restauración dos ecosistemas mariños crearán novos postos de traballo 
e empresas verdes dentro da economía azul. 

A economía azul sostible ofrece distintas solucións e comparte os obxectivos do Pacto 
Verde Europeo, contribuíndo ao obxectivo de neutralidade en emisións de carbono 
mediante o desenvolvemento da enerxía renovable mariña e a ecoloxización do 
transporte marítimo e os portos. 

A contribución da EDLP do GALP Ría de Vigo-A Guarda á Axenda da Economía azul 

pode concretarse nos seguintes puntos:  

• A través do Plan de actuación 2.1.2 (Implantación e desenvolvemento de 
enerxías renovables e medidas de eficiencia enerxética  nos procesos da cadea 
de valor), impúlsase a colaboración do sector pesqueiro con empresas 
tecnolóxicas e o ecosistema de I+D+i para que incorpore as últimas 
innovacións en materia de enerxías renovables e sistemas de eficiencia 
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enerxética, o que contribúe a acadar os obxectivos de neutralidade climática e 
contaminación cero. 

 

• En función das accións recollidas no obxectivo específico 2.1. (Mellorar a 
competitividade dos sectores tradicionais da economía azul, como son a pesca 
artesanal, marisqueo e acuicultura a través da colaboración con outras 
actividades vinculadas á economía azul) e o Plan de actuación 2.1.3 (Promoción 
da transición ecolóxica e economía circular dentro do sector da economía azul) 
promóvese a mellora da xestión dos residuos do territorio, acadando un 
impacto positivo no medio, a creación de empresas e empregos vinculados á 
economía circular e, en especial, a súa aplicación ao sector marítimo-
pesqueiro, sen esquecer as accións de capacitación e difusión nesta materia 
no  territorio. Estase a contribuír á transición cara a unha economía circular e 
reducir a contaminación, por exemplo, a través da acción 2.1.3.5 (Plans de 
xestión e tratamento de residuos e contaminantes do medio mariño). 

 

• A EDLP contribúe á preservación da biodiversidade , principalmente mediante 
o Plan de actuación 3.2.1. (Fomento do aproveitamento sostible do patrimonio 
ambiental) e o Plan de actuación 3.1.1. (Actuacións para adaptarse aos efectos 
do cambio climático), os cales perseguen  preservar, conservar e recuperar o 
medio mariño e os seus recursos; dispoñer de coñecemento do impacto do 
cambio climático no territorio; planificar plans de continxencia; levar a cabo 
actuacións para mitigar os seus efectos con beneficios para toda a cadea de 
valor dos produtos da pesca costeira artesanal, o turismo e, en xeral, para toda 
a economía costeira. Estes plans promoven a preservación da biodiversidade 
e o investimento na natureza. Esta é unha das metas que persegue a 
economía azul sostible, tendo como obxectivos a protección do 30 % da zona 
marítima da UE, mitigar e adaptarse ao cambio climático e crear resiliencia nas 
costas, mellorando os beneficios económicos e sociais, ademais de reducir as 
repercusións ambientais da pesca nos hábitats mariños.  

• A través do Plan de actuacións 1.1.1. (Mellora dos procesos de manipulación, 
envasado, procesado, conservación e almacenamento) e do Plan de actuación 
1.1.2 (Desenvolvemento de produtos innovadores)a EDLP impulsa unha 
alimentación sostible promovendo a innovación en toda a cadea de valor dos 
produtos da pesca costeira artesanal, o que contribúe a garantir unha 
produción de alimentos sostible. A produción sostible e os novos modelos de 
comercialización e a investigación e a innovación axudarán a preservar os 
recursos e o medio mariño.  

 

A través das citadas contribucións a EDLP convértese nun instrumento para levar  
economía azul sostible a territorio, a través da promoción da colaboración das 
actividades da economía azul, para a mellora da competitividade do sector da pesca, 
marisqueo e acuicultura, a capacitación de profesionais no territorio, a produción 
sostible e novas de formas de comercialización e a investigación e a innovación co 
obxectivo de preservar o mar.  
Ademais, promove a utilización das novas tecnoloxías a través do Plan de actuación 
2.1.1. (Promoción da innovación a través das TIC e a dixitalización dos procesos da 
cadea de valor, no sector da pesca, marisqueo e acuicultura), , mellorando con isto os 
sistemas de rastrexabilidade e de información ao consumidor para comunicar os 
valores dos sistemas sostibles da pesca costeira artesanal. Esta transición ten un gran 
potencial de emprego, a través da  xeración de capacidades e empregos azuis,  
facendo que as empresas se poidan beneficiar dunha man de obra cualificada, 
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acadando a  igualdade entre mulleres e homes nas profesións marítimas e a mellora 
das condicións laborais.   

O conxunto de accións inseridas na EDLP do GALP Ría de Vigo-A Guarda contribúen 
a acadar os obxectivos da economía azul sostible no territorio. 

 

Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible 
 

A Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible é un ambicioso plan que busca 
acadar unha prosperidade respectuosa co planeta e os seus habitantes. A devandita 
Axenda está composta por 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), 
divididos á súa vez en 169 metas, a cumprir en 2030 coa intención de "non deixar a 
ninguén atrás".  

A  EDLP desenvolvida no territorio contribúe a acadar distintas metas dos seguintes 
ODS. 

O ODS 14 persegue conservar e utilizar os espazos mariños dunha 
forma máis sostible a través da redución de contaminación mariña de 
todo tipo, e abordando os efectos da acidificación dos océanos. Tendo 
en conta as actuacións recollidas no Plan de actuación 2.1.3 
(Promoción da transición ecolóxica e economía circular dentro do 
sector da economía azul) promóvese a implantación de procesos de 

reciclaxe e redución de residuos; a mellora da xestión dos residuos do territorio; a 
creación de empresas e empregos vinculados coa economía circular, sen esquecer as 
accións de  capacitación e difusión nesta materia no territorio. Contribúese así ás 
seguintes metas: 

• M14.1: Previr e reducir significativamente a contaminación mariña 

• M14.2: Xestionar e protexer de forma sostible os ecosistemas mariños e 
costeiros 

• M14.b Facilitar o acceso dos pescadores artesanais aos recursos mariños e os 
mercados  

• M14.5: Conservar as zonas pesqueiras e mariñas 

• e M14.c Mellorar a conservación e o uso sostible dos océanos. 

As accións do Plan de actuacións 2.1.3 (Promoción da transición ecolóxica  e a 
economía circular dentro do sector da economía azul) e o Plan de actuacións 3.1.1 
(Actuacións para adaptarse aos efectos do cambio climático) perseguen preservar, 
conservar e recuperar o medio mariño  e os seus recursos, dispoñer de  coñecemento 
do impacto do cambio climático no territorio, así como os incluídos no obxectivo 
específico 2.1. (Mellorar a competitividade dos sectores tradicionais da economía azul 
a través da colaboración con outras actividades) mediante o cal a EDLP impulsa a 
mellora da  xestión do espazo no mar promovendo a colaboración  do sector cos  
científicos que se dedican á pesca, a acuicultura, o transporte marítimo; estimulando 
o intercambio cooperativo de ideas para o uso sostible do medio mariño. Polo tanto, 
están previstas accións que contribúen ás seguintes metas:  

• M14.4: Poñer fin á pesca excesiva e ás prácticas pesqueiras destrutivas, e aplicar 
plans de xestión pesqueira sostibles 

• M14.a Aumentar os coñecementos científicos, desenvolver a capacidade de 
investigación e transferir tecnoloxía mariña 
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Para o desenvolvemento da EDLP están previstas accións de 
capacitación, formación e difusión en practicamente todos os 
obxectivos estratéxicos específicos,  considerando que é un piar básico 
para poder levar a cabo a estratexia e poder poñer en práctica os eixes 
de cambio (transformación dixital, ecolóxica e sostibilidade) que 

posibilitarán a transformación do territorio. Polo tanto, contribúese a acadar a meta 
M4.4: Aumento das competencias para acceder ao emprego. 

 

A EDLP ten dentro dos seus obxectivos prioritarios conseguir unha 
igualdade de xénero e o apoderamento de todas as mulleres e nenas. 
A principal contribución á sociedade é asegurar a participación plena 
da muller, así como a igualdade de dereitos aos recursos económicos e 
a capacitación, como por exemplo na mellora do uso de tecnoloxía e 

TIC ou mediante o desenvolvemento de medidas de conciliación. A EDLP establece 
mecanismos de apoio, formación e axuda a mulleres, as redes de colaboración, os 
proxectos desenvolvidos por mulleres ou que estean no liderado. A contribución da 
EDLP ao fomento da igualdade e a integración da perspectiva de xénero, a loita contra 
a discriminación e, en xeral, a integración social e a accesibilidade detállase no anexo 
2, que evidencia a contribución ás seguintes metas: 

• M5.5: Asegurar a participación plena da muller e igualdade oportunidades 
• M5.A: Asegurar a igualdade de dereitos aos recursos económicos  
• M5.B: Mellorar o uso de tecnoloxía e TIC 

 

A través do Plan de actuación 2.1.2 (Implantación e desenvolvemento de 
enerxías renovables  e medidas de eficiencia enerxética nos procesos de 
cadea de valor) a EDLP contribúe á redución da emisión de gases de 
efecto invernadoiro, impúlsase a colaboración do sector pesqueiro con 
empresas tecnolóxicas e o ecosistema de I+D+i para que incorpore as 

últimas innovacións en materia de enerxías renovables e sistemas de eficiencia 
enerxética, o que axuda a acadar as seguintes metas  

• M7.2: Aumento das enerxías renovables  
• M7.3: Mellora da eficiencia enerxética 

Principalmente a través dos Plan de actuacións: 1.1.3 (Innovación nos 
procesos de comercialización), o Plan de actuacións 1.1.1 (Mellora dos 
procesos de manipulación, envasado, procesado, conservación e 
almacenamento) e os plans para pór en valor tanto o patrimonio 
medioambiental (3.2.1.-3.2.2) como o patrimonio cultural (4.1), a EDLP 
contribúe ás seguintes metas: 

 
• M8.1: Mantemento do crecemento económico 
• M8.2: Elevar a produtividade a través da diversificación, tecnoloxía e 

innovación, 
•  M8.3: Fomento de pequena e mediana empresa 
•  M8.4: Mellora da produción e consumo eficiente e respectuoso 
•  M8.5: Lograr o pleno emprego e traballo decente  
•  M8.9: Promoción o turismo sostible 
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A EDLP impulsa o establecemento de infraestruturas sostibles e 
resilientes que adopten tecnoloxías e procesos industriais limpos para 
fomentar a innovación e a investigación. Nas accións planificadas 
promove unha industrialización inclusiva e sostible a través de 
infraestruturas resilientes e de calidade, incrementando o acceso das 
pemes e modernizando as infraestruturas e promovendo a adopción 

de tecnoloxías e procesos industriais limpos.  
 

En concreto, desenvolveranse os seguintes plans de actuacións e accións: 
 

• 1.1.1. Mellora dos procesos de manipulación, envasado, procesado, conservación 
e almacenamento 

• 1.1.2 Desenvolvemento de produtos innovadores 
• 1.1.3 Innovación nos procesos de comercialización 
• 1.3.1. Promoción do consumo do produto local 
• 2.1.2 Implantación e desenvolvemento de enerxías renovables e medidas de 

eficiencia enerxética 
• 2.1.2 Promoción da innovación a través das TIC e a dixitalización de procesos da 

cadea de valor  

 

Contribúen ás seguintes metas: 
 

• M9.1:Desenvolvemento de infraestrutura sostible 
•  M9.2: Promoción de industria inclusiva e sostible 
•  M9.4: Modernización da infraestrutura, tecnoloxía limpa  
•  M 9.C: Aumento do acceso a TIC e Internet 

 

A EDLP promove os espazos totalmente sostibles a través do acceso de 
toda a poboación a servizos básicos, especialmente para as persoas en 
situación de vulnerabilidade. Trata o aumento da protección do 
patrimonio cultural e natural e promove a urbanización inclusiva e 
sostible, proporcionando acceso a zonas verdes e espazos públicos 

seguros, inclusivos e accesibles. 
Principalmente a través do Plan de actuacións 4.1.1 (Promoción e rehabilitación do 
patrimonio de zonas pesqueiras e acuícolas) contribúe ás seguintes metas: 

 
• M11.3: Aumento da urbanización inclusiva e sostible 
•  M11.4:Protección do patrimonio cultural e natural 
• M11.6: Redución do impacto ambiental en cidades 
•  M11.7: Acceso a zonas verdes e espazos públicos seguros  
•  M 1.A: Apoio a vínculos zonas urbanas, periurbanas e rurais 

 

A EDLP contribúe a este ODS a través do Plan de actuacións 2.1.3 
(Promoción da transición ecolóxica e economía circular) e, en concreto, 
as seguintes metas:  
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• M12.1: Aplicación marco de consumo e produción sostibles 
• M12.2: Uso eficiente de recursos naturais 
• M12.3: Redución do desperdicio de alimentos 
• M 12.4: Xestión de desfeitos e produtos químicos 
• M 12.5: Prevención, redución, reciclaxe e reutilización de refugallos 
•  M12.6: Adopción de prácticas sostibles en empresas  
•  M12.8: Educación para o desenvolvemento sostible  
• M12.B: Turismo sostible 

 
 

A contribución a este ODS realízase principalmente a través da 
combinación do Plan de actuación 2.1.3 (Promoción da transición 
ecolóxica e economía circular) e o Plan 3.1.1 (Actuacións para adaptarse 
aos efectos do cambio climático ) e, en concreto, nas seguintes 
metas: 

 

• M13:1:Fortalecemento da resiliencia e a capacidade de adaptación aos riscos 
relacionados co clima e os desastres naturais  

•  M13.3: Mellora da educación e sensibilización ambiental. 

 

A través do obxectivo específico 5.1 (Desenvolvemento e mellora  
de procesos de gobernanza) contribúese ás seguintes metas: 

 

 

• M17.9: Reforzo de capacidades de implementación dos ODS  
•  M17.17: Fomento de alianzas público-privadas 

 

Os principios horizontais que se tiveron en conta na construción da EDLP do GALP 
Ría de Vigo-A Guarda xunto coas accións inseridas contribúen a acadar os Obxectivos 
de Desenvolvemento Sostible (ODS).  
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Coherencia co FEMPA en canto ao desenvolvemento local participativo (DLP). 
A EDLP deseñada polo GALP Ría de Vigo-A Guarda leva os principios do FEMPA ao 
territorio de actuación e está aliñada principais liñas de actuación que se promoven 
dentro do desenvolvemento local participativo (DLP). A EDLP promove as iniciativas 
na comunidade costeira, co fin de establecer relacións de colaboración entre sectores 
locais marítimos. Persegue a creación de iniciativas colectivas a pequena escala entre 
os distintos sectores, tendo como un dos seus parámetros a participación e a 
representación equilibrada do sector pesqueiro, o sector económico, o sector social e 
o sector público do territorio.   

O desenvolvemento local participativo (DLP) permítelle á poboación da zona costeira 
mellorar e investir en accións que reverten directamente no territorio. Os obxectivos 
específicos e os plans de actuacións están aliñados cos principais obxectivos do DLP 
promovido polo FEMPA, os cales se detallan a continuación:   

• A EDLP impulsa a creación de emprego e de tecido empresarial de calidade 
no territorio, promovendo actividades económicas tradicionais intensivas en 
emprego e de alto valor engadido ligadas aos ecosistemas locais no sector da 
pesca, o marisqueo e a acuicultura e o turismo costeiro (obxectivo específico 
1.1. e o 3.2). A partir destas actividades tradicionais promóvese a colaboración 
con todas as actividades da economía azul do territorio para a mellora da 
competitividade destes sectores e a diversificación da actividade económica e 
a xeración de emprego de calidade (obxectivo específico 2.1). Estes extremos 
quedan constatados nos obxectivos específicos fixados na EDLP e na 
relevancia do criterio de creación emprego incluído no baremo de selección 
de proxectos. 

• O impulso da pesca costeira artesanal en actuacións de carácter colectivo, 
mediante a promoción de produtos climaticamente neutros e sostibles en 
toda a cadea de valor é un dos obxectivos da EDL, apoiándose no uso de novas 
presentacións e produtos procedentes do mar ou outras especies de menor 
uso comercial ( Plan de actuacións 2.1.2; 2.1.1; e 2.13). 

• A EDLP reforza a participación e o liderado feminino nos GALP e apoia o 
asociacionismo e o traballo en rede das mulleres do sector pesqueiro (Plan de 
actuación 1.1.2.), recoñecendo o papel das mulleres como determinante para a 
vertebración territorial, económica e social das zonas, en especial nas costeiras. 
O GALP promove o papel das mulleres nas comunidades pesqueiras, 
impulsado redes, intercambiando experiencias, creando vínculos entre os 
diferentes grupos de interese e apoiando o asociacionismo, feito que se 
evidencia nos criterios de selección de proxectos (igualdade de oportunidades) 
e que se constata no exposto no anexo 2. 

• O impulso da formación para promover o emprendemento de mulleres e 
mozos e mozas (Plan de actuación 1.1.2). O GALP apoia este proceso 
proporcionando orientación profesional ás persoas, tanto para permanecer no 
sector como na diversificación nas novas oportunidades da economía azul. 
Esteos extremos evidéncianse nos criterios de selección de proxectos 
(igualdade de oportunidades) e que se constata no exposto no anexo 2. 
 

• A EDLP persegue desenvolver sistemas alimentarios máis sostibles, 
impulsando unha actividade máis sostible en toda a cadea alimentaria e lévao 
a cabo mediante a planificación dos seguintes obxectivos e accións:  
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o 1.1.1. Mellora dos procesos de manipulación, envasado, procesado, 
conservación e almacenamento 

o 1.1.2 Desenvolvemento de produtos innovadores 
o 1.1.3 Innovación nos procesos de comercialización 
o 1.3.1. Promoción do consumo do produto local 
o 2.1.2 Implantación e desenvolvemento de enerxías renovables e 

medidas de eficiencia enerxética 
o 2.1.1 Promoción da innovación a través das TIC e a dixitalización de 

procesos da cadea de valor  
 

• A mitigación e a adaptación ao cambio climático, fomentando unha 
acuicultura que contribúa á súa mitigación, co uso responsable dos recursos 
hídricos e o espazo, e coa conservación de áreas de interese ambiental, cultural 
e social nas zonas costeiras, está contemplada principalmente no Plan de 
actuación 2.1.3 (Promoción da transición ecolóxica e economía circular) e no 
Plan 3.1.1 (Actuacións para adaptarse aos efectos do cambio climático). 
 

•  A través dos plans de actuacións citados no apartado anterior impúlsase a 
protección dos ecosistemas e a biodiversidade mariña e a sostibilidade na 
explotación dos recursos e a eliminación ou redución de residuos. 
 

No desenvolvemento dos indicadores da EDLP tívose en conta a xeración duns 
indicadores específicos para medir o grao de contribución da EDLP ao PO FEMPA. 

O fomento de proxectos de colaboración entre sectores para mellorar a 
competitividade do sector pesqueiro e un dos obxectivos do GALP. A importancia de 
atraer o territorio empresas de sectores emerxentes compatibles coas actividades 
tradicionais e que posibiliten o desenvolvemento conxunto e uns dos obxectivos da 
EDLP. 

O conxunto de accións inseridas na EDLP do GALP Ría de Vigo-A Guarda contribúen 
a acadar os obxectivos do FEMPA e da economía azul sostible no territorio. 
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Anexo 3.Coherencia con outros programas ou estratexias rexionais 

 

Estratexia RIS 3 2021-2027 
 

A EDLP do GALP Ría de Vigo-A Guarda está aliñada con distintas estratexias e plans 
de acción da Estratexia RIS 3 2021-2027, principalmente a través da súa contribución 
a valorizar os recursos do mar, a biomasa, a modernizar a pesca artesanal costeira, 
modernizar o sector turístico a través do uso das TIC, diversificar novos procesos e 
produtos de alto valor engadido, optimizar os procesos da cadea de valor vinculados 
coa industria pesqueira e innovar en nutrición.  

A continuación detállanse os principais obxectivos cos que está aliñada a EDLP: 

• Valorización dos insumos do mar. A EDLP persegue a valorización dos 
subprodutos e residuos xerados polas cadeas de produción vinculadas ao mar. 
Mediante actuacións que impliquen novos modelos de negocio que poñan fin 
a esas prácticas, a mellora da competitividade do sector e a recollida e 
transporte dos produtos ligados ás actividades vinculadas ao mar. A EDLP, 
principalmente, a través do  obxectivo específico 1.1. (incrementar o valor 
engadido dos produtos da pesca artesanal, marisqueo e acuicultura), que 
inclúe os seguintes Plans de actuación: Actuación 1.1.1. Mellora dos procesos de 
manipulación, envasado, procesado, conservación e almacenamento; 
Actuación 1.1.2 Desenvolvemento de produtos innovadores; Actuación 1.1.3 
Innovación nos procesos de comercialización e o Plan Actuación 2.1.1 
Promoción da innovación a través das TIC e a dixitalización de procesos da 
cadea de valor. O obxectivo é impulsar unha alimentación sostible 
promovendo a innovación en toda a cadea de valor dos produtos da pesca.  
 

• Promove a acuicultura como un sector competitivo de innovación, co reforzo 
de capacidades, a mellora da comercialización e rastrexabilidade e da 
diversificación con actuacións relacionadas coa biodiversidade, sistemas 
produtivos e comercialización. En concreto a través do obxectivo específico 1.1. 
(Incrementar o valor engadido dos produtos da pesca artesanal, marisqueo e 
acuicultura), que inclúe o Plan de actuación 1.1.3 (Innovación nos procesos de 
comercialización) e conta cun plan de comunicación e difusión de valores no 
Actuación 1.3.1 (Promoción do consumo do produto local e  dos produtos da 
pesca artesanal, marisqueo e acuicultura e a súa actividade produtiva).   
 

• A EDLP impulsa o desenvolvemento de tecnoloxías asociadas ao 
aproveitamento enerxético do medio mariño, promovendo iniciativas de 
investigación, e o desenvolvemento e innovación de equipamentos e técnicas. 
En concreto a través do Plan de actuación 2.1.2 (Implantación e 
desenvolvemento de enerxías renovables e medidas de eficiencia enerxética 
nos procesos da cadea de valor) impúlsase a colaboración do sector pesqueiro 
con empresas tecnolóxicas e o ecosistema de I+D+i para que incorpore as 
últimas innovacións en materia de enerxías renovables e sistemas de eficiencia 
enerxética e leve a cabo proxectos desenvolvemento para a implantación de 
novos sistemas ecoeficientes no sector.  
 

• Como xa se comentou na análise da coherencia co DLP,  a modernización dos 
sectores primarios cara á mellora sostible dos indicadores de eficiencia, cun 
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aumento da competitividade e a produtividade na produción e 
transformación dos recursos naturais son unha das prioridades da EDLP. 
Foméntase a optimización no uso dos recursos e a redución e control dos 
riscos. Principalmente a través do Actuación 2.1.1 (Promoción da innovación a 
través das TIC e a dixitalización de procesos da cadea de valor) e do obxectivo 
específico 3.1 (Protección, conservación e restauración ambiental de 
ecosistemas do territorio). 
 

• Contémplase, como xa se comentou anteriormente, a diversificación das 
industrias tradicionais ligadas a sectores tractores, orientados ao aumento de 
novos procesos e produtos de alto valor engadido que permitan explorar novos 
mercados e o desenvolvemento de estratexias baseadas na diferenciación 
mediante o deseño e a innovación do produto, xunto co desenvolvemento de 
dinámicas de innovación colaborativas, principalmente a través do Plan de 
actuacións 1.1.2 (Desenvolvemento de produtos innovadores). 
 

• Dentro desta diversificación económica do territorio, a EDLP segue a apostar 
polo sector turístico, coa súa modernización, e as industrias culturais a través 
do uso intensivo das TIC. A posta en valor dos recursos naturais, culturais e 
patrimoniais a través da aplicación das novas tecnoloxías son obxectivos da 
EDLP, principalmente a través do Plan de actuación 3.2.2. (Promoción do 
turismo de calidade) nas zonas pesqueiras e acuícolas. 

A EDLP contribúe á competitividade do sector industrial, obxectivo da RIS 3, a través 
da optimización de procesos produtivos para a mellora da eficiencia e do 
comportamento industrial dos produtos da pesca costeira artesanal, do marisqueo e 
a acuicultura, apoiando a transformación dos modelos produtivos cara a unha 
produción máis ecoinnovadora e eficiente orientada á optimización. Así mesmo, 
contribúe á diversificación do sector alimentario galego para posicionalo como 
referente internacional arredor da innovación en nutrición como elemento clave para 
unha vida saudable, xa que a EDLP persegue desenvolver no territorio un sector de 
transformación dos produtos da pesca competitivo e innovador fomentando a 
produción de alimentos de alto valor engadido.  

O conxunto de accións inseridas na EDLP do GALP Ría de Vigo-A Guarda contribúen 
a acadar os obxectivos da Estratexia RIS 3 2021-2027, xa que persegue mellorar a 
competitividade, o crecemento económico e o emprego sostible e de calidade a 
través da innovación.  
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Plan da cultura marítima de Galicia  
Realización do Plan da cultura marítima de Galicia o cal busca establecer a 
preservación e a activación da cultura marítima galega a través de manifestacións 
culturais, creando un sistema de gran valor histórico e patrimonial para preservar de 
cara ao futuro. 

A través da EDLP impúlsase a preservación e activación da cultura mariñeira no seu 
territorio, promovendo actuacións culturais que resalten o valor histórico e 
patrimonial da cultura marítima galega. As accións incluídas no Plan de actuacións 
4.1.1 (Promoción, conservación e rehabilitación do patrimonio en zonas pesqueiras) 
permite a devandita contribución, a través destas accións:  

• 4.1.1.1 Dixitalización do patrimonio cultural material e inmaterial para a súa 
conservación, que inclúan a difusión ou a posta en valor. Traballos de 
recompilación de tradicións, creacións inmateriais, oficios tradicionais e 
espazos do patrimonio marítimo. 

• 4.1.1.2. Apoio á creación de espazos físicos e dixitais relacionados coa difusión 
da cultura mariñeira que inclúan actividades de dinamización e difusión en 
medios dixitais 

• 4.1.2.3. Proxectos de recuperación e difusión de oficios tradicionais vinculados 
ao sector marítimo-pesqueiro 

• 4.1.2.4. Conservación, rehabilitación ecoeficiente e promoción de novos usos do 
patrimonio material marítimo-pesqueiro (patrimonio cultural, talleres de 
artesanía, patrimonio industrial, casas mariñeiras,...) para a súa posta en valor 
social para a comunidade do territorio ou para desenvolver actividades 
turísticas. 

• 4.1.2.5 Equipamentos, instalacións e infraestruturas relacionadas co patrimonio 
marítimo e actividades náuticas. 

Estratexia de turismo 
A EDLP contribúe á Estratexia de Turismo impulsando o medio mariño como recurso 
turístico. Promove un turismo accesible e inclusivo, actuacións que faciliten os 
procesos de dixitalización e automatización, un sector máis resiliente no territorio, 
diversificar a oferta turística e posicionase nun turismo cun alto valor engadido 
baseado na innovación, a calidade e a sostibilidade. Impulsa o concepto da economía 
circular no sector turístico, unha mobilidade máis sostible e un destino seguro. 

As contribucións lévanse a cabo a través do Plan de actuacións 3.2.2.  (Promoción do 
turismo de calidade nas zonas pesqueiras e acuícolas), e desenvolve as accións, como 
por exemplo as seguintes:  

• 3.2.2.1. Promoción de proxectos de hostalería rural costeira que poñan en valor 
o patrimonio e a cultura mariñeira, que leven a aparellados medidas de 
eficiencia enerxética e de sostibilidade ambiental. 

• 3.2.2.2. Promoción de proxectos sostibles de colaboración entre o sector  
pesqueiro, o sector de restauración-hostalería e o sector turístico para a 
dinamización do territorio do GALP e a promoción de produtos do sector 
pesqueiro  

• 3.2.2.3. Aplicación das novas tecnoloxías no sector turístico do territorio para a 
mellora da eficiencia operativa, da experiencia da clientela, eficiencia 
enerxética e medidas medioambientais, que leven aparellada a difusión do 
patrimonio e a cultura mariñeira da zona. 
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• 3.2.2.4 Incentivar as actividades que dinamicen o territorio: empresas de 
actividades e deportes náuticos, infraestruturas para persoas con 
discapacidades, turismo mariñeiro, patrimonio náutico, pesca deportiva e 
actividades en xeral, que poñan en valor o patrimonio medioambiental, o 
patrimonio material, a cultura mariñeira e a gastronomía. 

• 3.2.2.5 Fomento de actividades fóra do período estival, co fin de ir diminuíndo 
a estacionalidade do turismo, realizando alianzas entre as empresas do sector, 
atraendo novas tipoloxías de turistas, por exemplo aproveitando a alta 
navegabilidade da ría de Vigo ao longo de todo o ano  

• 3.2.2.6 Fomento de proxectos que promovan a cociña atlántica (as algas, os 
vexetais de costa etc.) 

A continuación detállanse as principais contribucións da EDLP do GALP Ría de Vigo-
A Guarda á estratexia de turismo: 

1. A auga como recurso turístico 
• Deseño de experiencias arredor dos activos hídricos marítimos  
• Impulso do plan territorial de sostibilidade turística do litoral. 
• Fomento do turismo mariñeiro e de experiencias turísticas que poñan en 

valor o patrimonio inmaterial ligado ao mar.  
2. Turismo accesible e inclusivo 

• Actuacións que garantan as condicións de accesibilidade universal. 
• Optimización da experiencia á poboación, implementación de melloras ao 

acceso e á información turística.  
• Accións de sensibilización e formación no sector en materia de 

sostibilidade  
3. Impulso da dixitalización e automatización.  

• Modernización do sector e os seus procesos.  
• Fomento de innovación nas empresas.  

4. Apoio a plans de sostibilidade turística como elemento de dinamización  
• Impulso e inclusión de novos plans e medidas como a transición verde e 

sostible, eficiencia enerxética, transición dixital etc. 
5. Ecoturismo 

• Apoio a proxectos comprometidos coa conservación do ambiente e a 
biodiversidade. 

• Creación dun produto turístico innovador baseado nun uso sostible da 
paisaxe.  

• Impulso desde o sector privado de produtos enfocados a traer un turismo 
de calidade e seguro.  

• Elaboración de materiais divulgativos en soporte dixital 
6. Turismo como ferramenta de desenvolvemento rural 

• Desenvolvemento de proxectos dirixidos ao uso dos recursos do medio 
rural para a dinamización de actividades, aproveitando así as vantaxes que 
ofrece o rural. 

• Establecemento dun modelo de turismo sostible que sirva de motor de 
cambio e diversificación da oferta.  

• Impulso de accións formativas e fomento do emprendemento no sector 
turístico rural para desenvolver modelos de negocio sostible. 

• Accións de traballo en rede que fomenten a cooperación entre axentes do 
sector privado.  

7. Posicionamento de produtos específicos e novos produtos 
• Deseño de novos servizos e experiencias para optimizar o posicionamento 

do territorio 
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• Procura dun turismo de alto valor engadido baseado na innovación, a 
calidade e a sostibilidade. 

 
8. Redistribución de fluxos turísticos 

• Contribución á redistribución de fluxos que ten como meta revirar ou 
minimizar diversos efectos negativos que provoca a acumulación excesiva 
de persoas en contornos turísticos. 

• Accións de sensibilización que vinculen a desconexión de zonas saturadas 
cunha maior calidade na experiencia turística.  

9. Mellora da eficiencia das infraestruturas turísticas e impulso da economía 
circular  
• Implantación do concepto de economía circular no sector turístico 

mediante o impulso de accións que contribúan a afrontar retos como a 
adaptación ao cambio climático ou a redución da pegada de carbono entre 
outros. 

• Integración da adaptación ao cambio climático na planificación sectorial 
do turismo. 

• Impulso de axudas destinadas a renovar e actualizar as infraestruturas das 
empresas turísticas desde un punto de vista ambiental.  

• Posta en marcha de medidas de concienciación social para reducir a 
presenza de residuos en espazos naturais.  

• Apoio por iniciativas gastronómicas que favorezan o uso de alimentos e 
materias primas de proximidade.  

Por último, cómpre resaltar o Plan de actuación 3.2.1. (Fomento do aproveitamento 
sostible do patrimonio ambiental), con actuacións que impulsan directamente o 
sector turístico, e teñen como exemplo as seguintes actuacións: 

• 3.2.1.1. Promoción de proxectos sostibles que poñan en valor e promovan a 
conservación dos espazos de protección medioambiental (Parque das Illas 
Atlánticas, Rede Natura...) e a xestión sostible e os valores da pesca costeira 
artesanal. 

• 3.2.1.2. Desenvolvemento de soportes e  contidos dixitais para a difusión do 
patrimonio ambiental do territorio do GALP que poida servir de base para 
a conservación do medio, para plans formativos e actividades culturais ou 
como contidos para o sector turístico. 

• 3.2.1.3 Promoción de observatorios medioambientais que contribúan á 
conservación e promoción do medio e dos recursos do territorio 

• 3.2.1.4 Plan de recuperación de rutas costeiras e sendeiros litorais sostibles 
que permitan a posta en valor do elementos do patrimonio 
medioambiental. 

• 3.2.1.5 Programación de accións formativas, de concienciación e 
divulgación da necesidade de conservación do medioambiental, a 
biodiversidade e a paisaxe na costa  
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Estratexia de economía circular e infraestrutura verde  
 

A través do Plan de actuación 3.2.1. (Fomento do aproveitamento sostible do 
patrimonio ambiental), do Plan de Actuación 3.1.1. (Actuacións para adaptarse aos 
efectos do cambio climático) e a Acción 1.1.2.2 (Desenvolvemento de novos produtos 
con base na valorización de subprodutos e descartes pesqueiros e residuos 
procedentes da acuicultura), e, en xeral, a aplicación de sistemas baseados na 
economía circular), a EDLP contribúe a promover un consumo sostible, impulsar 
novos modelos de negocio que aposten por un consumo máis responsable, promover 
actividades de reparación que reduzan o desperdicio dos recursos, apoiar un cambio 
no uso das materias primas reutilizadas, difundir e concienciar a cidadanía e o tecido 
produtivo sobre a cultura da sostibilidade e a economía circular, e fomentar a 
economía circular nas actividades vinculadas co mar. 

A continuación detállanse os principais obxectivos da estratexia de economía circular 
e infraestrutura verde cos que está aliñada a EDLP:  

1. Consumo sostible 
• Aumenta a porcentaxe de poboación coñecedora dos distintivos do 

consumo sostible.  
• Promoción dos produtos e servizos ecodeseñados.  

2. Tecnoloxía para a economía circular 
• Mellora das bases de coñecementos científico-técnicos, desenvolvendo 

novas tecnoloxías e establecendo os modelos de negocio e de consumo. 
• Fomento da colaboración público-privada entre institucións e organismos 

de investigación. Impulso de sectores estratéxicos aplicando metodoloxías 
baseadas na política de prevención e control integrados da contaminación.  

• Establecemento de proxectos de colaboración público-privada que serven 
de guía e base para futuras iniciativas.  

• Integración dun marco estratéxico de prevención e control, establecendo 
mellores prácticas para a mellora da eficiencia.  

3. Prolongación da vida dos produtos: promoción das actividades de 
reparación  
• Establecemento dun apoio económico na creación, diversificación e 

modernización das actividades de servizos de reparación e promoción da 
calidade, de forma que se reduza o desperdicio dos recursos e fomenten a 
xeración de postos de traballo. 

• Impulso da formación especializada para a reparación e actualización dos 
produtos. Promoción de iniciativas e espazos colaborativos para aumentar 
a funcionalidade dos materiais e dos produtos.  

• Asesoramento e melloras económicas nos procesos de innovación e 
modernización do sector de reparación.  

• Promoción da formación nas actividades de reparación, renovación e 
mellora de produtos de consumo, susceptibles de prolongar a súa vida útil 
e, ao mesmo, tempo incrementar o seu valor.  

• Establecemento de iniciativas sociais de participación comunitaria, para a 
prolongación da vida útil de instrumentos e obxectos.  

 
4. Innovación na educación formal para a incorporación da economía circular 

• Deseño de recursos e materiais que sirvan de mediadores para a formación 
dos axentes de comunicación.  
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• Introdución da economía circular no currículo da educación e impulso do 
desenvolvemento das actividades relativas á economía circular.  

• Promover a formación específica para os axentes do territorio  no ámbito 
da economía circular.  

• Deseñar e promover distintos recursos orientados a unha mellor 
participación cidadá respecto da economía circular.  

5. Fortalecemento da comunicación para a economía circular 
• Difundir e concienciar a cidadanía na cultura da recuperación e a economía 

circular a través do ecosistema social.  
• Deseñar e promover recursos multimedia e programas para diversos 

medios de comunicación.  
6. Fomentar a economía circular nas actividades vinculadas ao mar 

• Fomenta solucións orientadas a incrementar as posibilidades de 
valorización e aproveitamento, así como a recollida e xestión integrada de 
residuos mariños de cara a incorporar os materiais aproveitables a un 
esquema de economía circular.  

• Promove medidas facilitadoras do aproveitamento dos descartes 
pesqueiros na produción do mar, fomenta a recollida e xestión integrada 
dos residuos mariños de cara a incorporar os materiais aproveitables a un 
esquema de economía circular. Fomenta a valorización de residuos 
pesqueiros e outros produtos acuícolas.  

• Promove o desenvolvemento de programas de valorización analizando 
alternativas e creando un "catálogo" de oferta e demanda para o 
aproveitamento dos descartes. 

• Fomenta unha transición cara a unha economía circular mediante a 
análise dos fluxos de residuos.  

• Desenvolvemento de estudos do lixo no enfoque do ciclo de vida e 
ecodeseño.  

• Fomenta o desenvolvemento de equipamentos específicas e apoia a 
investigación en materia de valorización dos recursos pesqueiros.  

7. Urbanismo ecoeficiente 
• Promove a adopción de criterios urbanísticos encamiñados a conseguir 

asentamentos máis sostibles que minimicen o uso do solo e as necesidades 
de desprazamentos motorizados.  

• Promove modelos de asentamento que minimicen o consumo de recursos 
e o impacto sobre o medio.  

8. Ciclo de vida e residuo cero 
• Promove o enfoque do ciclo de vida e outras ferramentas para a economía 

circular. 
• Desenvolve capacidades relativas ao sector correspondentes coa 

economía circular. 
• Promove a formación e sensibilización dos axentes implicados do territorio 

e da sociedade en xeral.  
9. Prevención e reutilización 

• Promove a creación dunha rede de entidades que permitan a realización 
dunha correcta preparación para a reutilización e reparación relacionada 
coa economía circular.  

• Promove iniciativas de emprendemento social no ámbito. 
 

Como conclusión, pódese afirmar que a EDLP do GALP Ría de Vigo-A Guarda 
contribúe á Estratexia de Economía circular e infraestrutura verde a través da 
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conservación, mantemento e promoción da rede de espazos naturais do territorio 
para ofrecer unha ampla gama de servizos ecosistémicos.  

 

Estratexia de cambio climático e enerxía  
 

A través do Plan de Actuación 3.1.1. (Actuacións para adaptarse aos efectos do cambio 
climático,) o Plan de Actuación 2.1.1 (Promoción da innovación a través das TIC e a 
dixitalización de procesos da cadea de valor) e o Plan de actuación 2.1.2 (Implantación 
e desenvolvemento de enerxías renovables e medidas de eficiencia enerxética  nos 
procesos da cadea de valor), a EDLP contribúe a reducir as emisións de GEI; aumentar 
a resiliencia o cambio climático; desenvolver actuacións que midan os impactos en 
vulnerabilidade do sector do marisqueo ante o cambio climático; promover 
interpretacións aceptadas en materia de cambio climático; fomentar a transferencia 
de coñecemento ao sector pesqueiro e a creación de foros de traballo co sector 
marisqueiro; e fomentar a concienciación social ante o cambio climático e unha 
gobernanza climática multinivel e transversal. 

A continuación detállanse os principais obxectivos da estratexia de cambio climático 
e enerxía  cos que está aliñada a EDLP do GALP Ría de Vigo-A Guarda:  

1. Reducir drasticamente as emisións de GEI 
• Difusión da necesidade de establecer un cambio no modelo de consumo 

máis racional, eficiente e comprometido na loita co cambio climático. 
• Promoción de medidas de eficiencia enerxética  
• Implantar a cultura da eficiencia enerxética no territorio 
• Promover un modelo de baixas emisións diminuíndo na industria a pegada 

de carbono. 
• Redución de residuos e emisións de contaminantes.  

 
2. Desenvolver e manter redes de observación e modelos climáticos 

adaptados a Galicia 
• Promoción da monitorización da evolución das variables ambientais, así 

como do efecto que as variacións delas teñen sobre os diferentes sistemas 
humanos e naturais.   

• Promoción da conservación e o uso eficiente dos recursos naturais. 
• Reducir a vulnerabilidade do territorio ante os riscos xerados polo cambio 

no clima. 
• Promover a conservación e o uso eficiente dos recursos hídricos.  

3. Aumentar a resiliencia ao cambio climático 
• Promove o establecemento de actividades e as súas características acorde 

co clima que existirá no futuro, aproveitando todo o potencial da 
planificación territorial para incrementar a resiliencia climática. 

• Promove unha xestión sostible da pesca e a acuicultura que minimice os 
impactos do cambio climático.  

• Fomenta a adaptación ao cambio climático na planificación sectorial do 
turismo.  

4. Desenvolver unha xestión adaptativa sectorial para garantir o 
posicionamento futuro dos sectores relevantes para Galicia 
• Ante a vulnerabilidade do sector pesqueiro ao cambio climático 

establécense actuacións centradas na integración dos resultados da 
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análise e estudos para posteriormente desenvolver unha política adaptada 
ás futuras condicións climáticas.  

• Promove a realización de análises dos impactos e a vulnerabilidade do 
sector do marisqueo ante o cambio climático, así como establecer apoio á 
adaptación do sector marisqueiro.  

5. Aumentar a capacidade de Galicia en investigación e innovación en 
materia de cambio climático 
• Promove unha estrutura de investigación no cambio climático mediante a 

creación dun mapa de coñecemento e capacidades que sirva como nexo 
para a xestión do coñecemento en materia de cambio climático. 

• Fomenta o incremento aumentar o carácter investigador co fin de lograr 
realizar interpretacións aceptadas en materia de cambio climático do 
territorio 

• Promove actuacións de formación para adquirir capacidades e 
competencias en materia de cambio climático.  

• Fomentar a sensibilización da cidadanía en materia de cambio climático. 
6. Fomentar unha transferencia de coñecemento activa e eficaz 

• Promove medidas encamiñadas á mellora das relacións de intercambio de 
coñecemento sobre cambio climático entre distintos axentes e canles de 
comunicación. 

• Contribúe a establecer proxectos de I+D+I sobre aspectos relacionados co 
cambio climático. Fomentar a transferencia de coñecemento no sector e 
creación de foros de traballo con profesionais do sector de marisqueo. 

• Fomenta o intercambio do coñecemento entre os distintos axentes cuxas 
competencias están relacionadas co cambio climático.  

• Promove o establecemento dunha planificación sectorial e xeral fronte ao 
cambio climático.  
 

7. Incidir na educación e concienciación social 
• Fomenta a transferencia de coñecemento e desenvolvemento de 

capacidades e competencias integrando diversos aspectos do cambio 
climático en diferentes programas de formación. 

• Promove o establecemento de estratexias de desenvolvemento local, 
incorporando nos plans de formación variables do cambio climático.  

• Fomenta actuacións de formación para adquirir capacidades e 
competencias en materia de cambio climático.  

• Fomenta a sensibilización da cidadanía.  

O conxunto de accións inseridas na A EDLP do GALP Ría de Vigo-A Guarda e a súa 
combinación coas recollidas noutras áreas contribúen a conseguir os obxectivos da 
Estratexia de cambio climático e enerxía, xa que dispoñen de accións que promoven 
a redución da emisión de gases efecto invernadoiro, a xestión de adaptación ao 
cambio climático, o seguimento do medio mariño,  e a innovación, e inclúe a 
transferencia de coñecemento, educación e concienciación. 

 

Outras estratexias coas que está aliñada a EDLP. 
A EDLP está aliñada coas seguintes estratexias: Blue Investiment II, Mobilidade 
sostible e intelixente, Europea de enerxías renovables. Biodiversidade, Galega da 
paisaxe e da Biotecnoloxía . E os seguintes plans: Contaminación cero, Produción 
orgánica, a estratexia de Sostibilidade turística do litoral galego e Galicia destino 
seguro 2021-2023.
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Anexo 4. Fontes de información 
 
 
Fontes bibliográficas 
 
Plans/estratexias 

• Pacto Verde  
• Estratexia da Granxa a mesa 
• Plan de acción da economía circular 
• Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible 
• Estratexia RIS 3 2021-2027 
• Plan da cultura marítima de Galicia 
• Estratexia de turismo de Galicia 
• Estratexia de economía circular e infraestrutura verde 
• Estratexia de cambio climático e enerxía 
• Blue Investiment II 
• Mobilidade sostible e intelixente 
• Europea de enerxías renovables. 
• Biodiversidade, Galega da paisaxe e da Biotecnoloxía  
• Plan estratéxico de comunicación cero 
• Plan estratéxico de produción orgánica 
• Estratexia turística do  turística do litoral galego e Galicia destino seguro 2021-

2023. 
• Plan para la Igualdade de Xénero no Sector Pesqueiro y Acuícola 2021-2027 

Fontes estatísticas 
• Padrón Municipal de Habitantes. IGE.  
• Directorio da Rede Natura. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas.  
• Inventario da Rede Autonómica de Estradas de Galicia (RAEGA). Consellería de 

Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.  
• Información xeográfica en web. Instituto Xeográfico de Galicia.  
• Praias bandeira azul. Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor.  
• Directorio de portos. Portos de Galicia.  
• Plataforma tecnolóxica de pesca. Consellería do Mar. 
• Rexistro de confrarías. Xunta de Galicia.  
• Indicadores demográficos sobre o padrón municipal. IGE 
• Movemento natural de poboación. IGE.  
• Estatística de variacións residenciais. IGE.  
• Directorio de centros de ensino. Consellería de Educación e Cultura.  
• Censo de poboación e vivendas. . INE. 
• Directorio de centros. Servizo Galego de Saúde.  
• Estatística de pensión contributivas. Tesourería Xeral da Seguridade Social.  
• Estatística de pensións non contributivas. Consellería de Traballo e Benestar.  
• Estatística beneficiarios da Renda de Integración Social de Galicia (RISGA) e 

das Axudas de Emerxencia Social (AES). Consellería de Traballo e Benestar.  
• Estatísticas de paro rexistrado.  Servizo Público de Emprego Estatal. IGE.. 
• Estatísticas de afiliación á Seguridade Social. Tesourería da Seguridade Social. 

IGE.  
• Base de contratos rexistrados. Consellería de Traballo e Benestar.  
• Contas de distribución da renda dos fogares por concellos. IGE.  
• Produto interior bruto municipal.. IGE.  
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• Directorio de empresas e unidades locais. IGE.  
• Censo agrario. Consellería de Medio Rural. IGE.  
• Directorio SABI de empresas. Informa.  
• Estatística de permisos de marisqueo. Consellería do Mar.  
• Directorio de Empresas e Actividades Turísticas. Turgalicia.  
• Enquisa de ocupación hoteleira. IGE.  
• Relación de Bens de Interese Cultural. Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria.  
• Mapa de equipamentos culturais. Consello Cultura Galega.  
• Festas de interese turística. Turgalicia.. 
• Directorio de sendeiro. Turgalicia. 
• Datos reciclaxe doméstico a nivel municipal. Ecoenves 

Fontes normativa 
 

• Regulamento (UE) 2021/1139 do Parlamento Europeo e do Consello do 7 de 
xullo de 2021, polo que se establece o Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de 
Acuicultura (FEMPA) 

• Regulamento UE 2021/1139 do Parlamento Europeo e do Consello do 7 de xullo 
de 2021 polo que se establece o Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de 
Acuicultura, e polo que se modifica o Regulamento (UE) 2017/1004 

• Regulamento (CE) n.º 1005/2008 do Consello 
• Regulamento (CE) n.º 1005/2008 do Consello 
• Regulamento (CE) n.º 1224/2009 
• Directiva 2008/99/CE do Parlamento Europeo e do Consello 
• Directiva (UE) 2017/1371 
• Regulamento Delegado (UE) 2021/1972 da Comisión, do 11 de agosto de 2021 

que complementa o Regulamento (UE) 2021/1139 do Parlamento Europeo e do 
Consello, polo que se establece o Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de 
Acuicultura e polo que se modifica o Regulamento (UE) 2017/1004, mediante o 
establecemento dos criterios para o cálculo dos custos adicionais en que 
incorren os operadores pola pesca, a cría, a transformación e a 
comercialización de determinados produtos da pesca e a acuicultura das 
rexións ultraperiféricas (DO L 402 de 15.11.2021, pp. 1-3). 

• Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de 
xuño de 2021, polo que se establecen as disposicións comúns relativas ao 
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo Plus, 
ao Fondo de Cohesión, ao Fondo de Transición Xusta e ao Fondo Europeo 
Marítimo, de Pesca e de Acuicultura, así como as normas financeiras para os 
devanditos Fondos e para o Fondo de Asilo, Migración e Integración, o Fondo 
de Seguridade Interior e o Instrumento de Apoio Financeiro á Xestión de 
Fronteiras e a Política de Visados (DO L 231 de 30.6.2021, pp. 159-706). 

• Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité 
Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións sobre un novo enfoque 
da economía azul sostible da UE: Transformar a economía azul da UE para un 
futuro sostible [COM(2021) 240 final de 17.5.2021]. 

• Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité 
Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións: Estratexia da UE sobre 
a biodiversidade de aquí a 2030. Reintegrar a natureza nas nosas vidas 
[COM(2020) 380 final de 20.5.2020]. 

• Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello Europeo, ao 
Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das Rexións: O 
Pacto Verde Europeo [COM(2019) 640 final de 11.12.2019]. 



 
 

 
4 

• Regulamento (UE) 2017/1004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de 
maio de 2017, relativo ao establecemento dun marco da Unión para a 
recompilación, xestión e uso dos datos do sector pesqueiro e o apoio ao 
asesoramento científico en relación coa política pesqueira común e polo que 
se derroga o Regulamento (CE) n.ou 199/2008 do Consello (DO L 157 de 
20.6.2017, pp. 1-21). 

• As modificacións sucesivas do Regulamento (UE) 2017/1004 incorporáronse ao 
texto orixinal. Esta versión consolidada só ten valor documental. 

• Regulamento (UE) n.ou 1379/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 
de decembro de 2013, polo que se establece a organización común de 
mercados no sector dos produtos da pesca e da acuicultura, modifícanse os 
Regulamentos (CE) n.ou 1184/2006 e (CE) n.ou 1224/2009 do Consello e 
derrógase o Regulamento (CE) n.ou 104/2000 do Consello (DO L 354 de 
28.12.2013, pp. 1-21). 

• Regulamento (CE) n.ou 1224/2009 do Consello, do 20 de novembro de 2009, 
polo que se establece un réxime comunitario de control para garantir o 
cumprimento das normas da política pesqueira común, modifícanse os 
Regulamentos (CE) n.ou 847/96, (CE) n.ou 2371/2002, (CE) n.ou 811/2004, (CE) 
n.ou 768/2005, (CE) n.ou 2115/2005, (CE) n.ou 2166/2005, (CE) n.ou 388/2006, (CE) 
n.ou 509/2007, (CE) n.ou 676/2007, (CE) n.ou 1098/2007, (CE) n.ou 1300/2008 e 
(CE) n.ou 1342/2008 e derróganse os Regulamentos (CEE) n.ou 2847/93, (CE) 
n.ou 1627/94 e (CE) n.ou 1966/2006 (DO L 343 de 22.12.2009, pp. 1-50). 

• Directiva 2008/56/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de xuño de 
2008, pola que se establece un marco de acción comunitaria para a política do 
medio mariño (Directiva marco sobre a estratexia mariña) (DO L 164 de 
25.6.2008, pp. 19-40). 

 
 

Recursos web 
  

• www.pescadegalicia.gal  
• www.turismo.gal  
• www.Ige.gal  
• www.igape.gal (Directorio de empresas)  
• www.turgalicia.es (Rexistro de empresas e actividades turísticas)  
• www.portosdegalicia.gal  
• www.redeirasdegalicia.org  
• www.xunta.es (Establecementos de acuicultura mariña)  
• www.xunta.es ( Consellería do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda)  
• www.culturaeducacion.xunta.gal/  
• www. deondesenon.xunta.gal 
• www. osmaresdabaixura.com 

 

 

 

  

http://www.pescadegalicia.gal/
http://www.turismo.gal/
http://www.ige.gal/
http://www.igape.gal/
http://www.redeirasdegalicia.org/
http://www.xunta.es/
http://www.xunta.es/
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