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1.- Identificación do territorio 

O territorio de actuación é totalmente coincidente co definido pola Axencia Galega de 
Desenvolvemento Rural (AGADER) como GDR-14 que inclúe os seguintes Concellos: Baiona, 
Fornelos de Montes, Gondomar, Guarda (A), Mos, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Porriño (O), 
Redondela, Rosal (O), Tomiño, e Tui. 
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2.- Mapa 
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3.- Análise Territorial 

3.1.- Situación xeográfica 

O ámbito de actuación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo elaborado pola 
Asociación de Desenvolvemento Rural Maiv – Baixo Miño, abrangue aos concellos que se 
corresponden coa  denominación de GDR14 establecida por Agader. 

Atópase localizado na área suroccidental da Comunidade Autónoma de Galicia, ao sur da 
provincia de Pontevedra. A delimitación desta área se corresponde cos 13 concellos de: 
Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Guarda (A), Mos, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, 
Porriño (O), Redondela, Rosal (O), Tomiño, e Tui. 

Atendendo á clasificación comarcal de Galicia, atinxe á comarca do Baixo Miño e á Comarca 
da Área Intermunicipal de Vigo coa excepción dos concellos de Vigo (excluído do Programa 
Leader polo seu carácter urbano), Soutomaior (incluído no GDR 15) e Salvaterra de Miño e 
Salceda de Caselas (incluídos no GDR 13). 

O territorio pode caracterizarse pola súa heteroxeneidade, pois estamos a falar de concellos 
eminentemente rurais como pode ser o caso do interior, con Fornelos de Montes e Pazos de 
Borbén, con concello costeiros cun maior desenvolvemento como Nigrán, A Guarda ou 
Baiona, e con concellos onde as dúas características están presentes, como no  Rosal ou Oia, 
que amosan importantes signos de ruralidade a pesar de atoparse na franxa costeira. 

Debemos tamén mencionar que conta dentro da súa área cunha das cidades máis 
importantes de Galicia, polo que a pesar de estar excluída do territorio do GDR para o 
Programa Leader, é importante a influencia que a cidade de Vigo ten sobre os seus concellos 
limítrofes como pode ser o caso de Mos, O Porriño ou Redondela, tanto polas actividades 
económicas que nestes concellos se desenvolven como por estar afectados polas 
infraestruturas e as comunicacións da cidade. 

Nesta primeira aproximación ao noso territorio, non podemos deixar de salientar a 
importancia que ten para o noso territorio no espazo suroriental o río Miño, tanto en 
aspectos económicos, culturais, patrimoniais como ambientais. Neste caso son os concellos 
do Baixo Miño (Tui, Tomiño, O Rosal e A Guarda) os que amosan as características propias dos 
espazos de fronteira vertebrados por un importante curso fluvial, que en ocasións lidera e 
noutras limita o desenvolvemento destas áreas. 

Estamos a falar de 766,2 km² de superficie que se estenden dende a Serra do Suído no 
Concello de Fornelos de Montes ao norte ata a desembocadura do Río Miño no Concello de 
A Guarda ao sur. 

O sistema montañoso da Serra do Suído é a fronteira natural entre as provincias de 
Pontevedra e Ourense e se integra na parte suroccidental da Dorsal Meridional Galega. O 
noso espazo limita ao norte polo tanto co concello de Avión, na provincia de Ourense, e cos 
concellos pontevedreses de A Lama, Ponte Caldelas e Soutomaior, pertencentes ao GDR 15. 
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Ao este, o noso territorio limita cos concellos pertencentes ás comarcas do Condado e  A 
Paradanta, todos eles integrados no GDR 13, que inclúe tamén aos concellos de Salvaterra de 
Miño e Salceda de Caselas, orixinariamente pertencentes á comarca da Mancomunidade da 
Área Intermunicipal de Vigo. 

O noso espazo máis meridional o atopamos no Concello de A Guarda, onde se atopa o 
Estuario do río Miño. Dende o concello de Tui ata o Océano Atlántico, o río é navegable e 
establece a fronteira do noso territorio con Portugal na súa franxa máis suroriental. 

Na outra marxe suroccidental, o noso espazo xeográfico conta cunha alongada liña costeiro 
marítima no Océano Atlántico que se estende dende a desembocadura do Río Miño ata o 
Concello de Redondela dentro da coñecida Ría de Vigo. 

Dada a importancia de delimitar o espazo onde se aplica o Programa Leader no GDR 14, se 
exclúen do noso territorio o concello de Vigo, posto que as súas características urbanas non 
encadran dentro dun Programa de Desenvolvemento Rural e os cascos urbanos dos 
concellos de A Guarda, O Porriño e Redondela, posto que as Bases Reguladoras para a 
selección de estratexias e para o recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural 
establece que as entidades singulares que no ano 2014 contaran con máis de 6.000 
habitantes non son territorios elixibles para a aplicación do Programa Leader. 

En canto á división territorial, contamos no espazo con 106 parroquias distribuídas nos 13 
concellos do GDR14, e onde nos asentamos en 987 entidades singulares de poboación. 
Atendendo á dispersión, podemos afirmar que atopamos 299 núcleos de poboación 
consolidado en todo o espazo, mentres que o número de núcleos de poboación diseminado 
ascende a 849.  

  

Concello Superficie (Km ²)
% de superficie con respecto 
ao total do territorio GDR14

Baiona 34,5 4,50%
Fornelos de Montes 83,1 10,85%
Gondomar 74,5 9,72%
Guarda (A) 20,5 2,68%
Mos 53,2 6,94%
Nigrán 34,8 4,54%
Oia 83,3 10,87%
Pazos de Borbén 50 6,53%
Porriño (O) 61,2 7,99%
Redondela 52,1 6,80%
Rosal (O) 44,1 5,76%
Tomiño 106,6 13,91%
Tui 68,3 8,91%
TOTAL 766,2 100,00%

Superficie de cada concellos do territorio do Leader GDR - 14

Fonte: Instituto Galego de Estadística

  de  5 75



�
Mapa parroquial do territorio 
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3.2.- O medio físico 

O noso territorio caracterízase por ser unha franxa alongada que limita ao norte coa 
provincia de Ourense a través da Serra prelitoral do Suído e onde se atopa o pico máis 
elevado do noso relevo con 1.059 metros no Couto Minuto, unha zona media de val polo que 
discorren os ríos interiores que desembocan no Océano Atlántico  ou previamente no río 
Miño antes de chegar ao mar, e unha franxa costeira que se prolonga dende o concello de 
Redondela no interior da Ría de Vigo ata o punto máis meridional do noso territorio, no 
Concello de A Guarda, onde atopamos o Estuario do río Miño e onde as súas augas conflúen 
co océano. 

O relevo do noso territorio está marcado pola presenza das serras prelitorais do interior da 
provincia de Pontevedra (Serra do Suído, Coto de Eiras e Faro de Budiño) ao noreste, as 
pequenas serras (Serra da Groba, Serra de Argallo e Serra do Galiñeiro) ao suroeste; os 
grandes vales surcados por un importante número de cursos fluviais de corto recorrido no 
centro do territorio (río Alvedosa, río Louro, río Miñor, río Tamuxe), que abren un corredor 
natural dende o centro norte do territorio cara ao sur (Enseada de San Simón,  Enseada de 
Baiona, Estuario do Río Miño). 

Polo tanto, as altitudes oscilan entre o nivel do mar na franxa costeira ata os algo máis dos 
1.000 metros na serra do interior. Salientable é tamén as elevacións que nos atopamos no 
interior, nas serras intermedias entre os concellos de O Porriño, Gondomar e Tui, co Monte 
Aloia (629 metros) na Serra do Galiñeiro e entre os concellos de Baiona, Oia e Tomiño, nas 
Serras da Groba e Argallo, cunha altitude máxima de 622 metros no Alto da Groba, moi 
próximo ao mar. Na zona interior debemos destacar a presenza do Monte Galleiro (764 
metros) e o Faro de Budiño (431 metros) que separan o noso territorio da Comarca do 
Condado e no interior da Ría de Vigo, no Concello de Redondela o Monte da Peneda (329 
metros), que se atopa en solitario no medio dun amplo val. 

A diferenciación en tres franxas xeográficas claramente establecidas, causan que as 
características climáticas, os ecosistemas e os asentamentos da poboación varíen entre os 
concellos creando unha grande diversidade. 

Os solos son predominantemente graníticos desenvolvidos sobre un macizo antigo a día de 
hoxe totalmente erosionado que aportan gran acidez. Se traducen en solo pobres, finos e  
con escasa materia orgánica e pouco aptos para o asentamento e para o desenvolvemento 
de actividades relacionadas co sector primario. Teñen evolucionado e deron  lugar á 
diferenciación de 3 importantes áreas. 

Unha zonas máis elevada ao norte, nos concellos de Pazos de Borbén e Fornelos de Montes 
onde atoparemos espazos con maior altitude, con solos mais pobres e aptos para actividades 
máis relacionadas co aproveitamento forestal. 

Unha zona intermedia, onde existe unha menor altitude e grazas aos procesos erosivos tanto 
do mar como dos cursos fluviais, temos zonas de val drenados por ríos como o Verdugo, o 
Oitavén, o Alvedosa, o Louro ou o Miñor, onde a sedimentación cuaternaria deu orixe a solos 
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máis ricos e profundos, polo xeral arenosos ou arcillosos, aptos para actividades agrarias e 
que favoreceron o asentamento das poboacións. 

E finalmente, a franxa costeira con escasa altitude, onde a facturación, a litoloxía e a dinámica 
tectónica deron lugar a bloques fundidos e levantados que condicionan o perfil da costa. 
Nos atoparemos con zonas irregulares de calas, correspondentes coas praias, zonas de 
estuarios, coincidentes coas desembocaduras dos ríos e zonas máis abruptas de acantilados, 
como pode ser o caso da costa do concello de Oia, onde a dinámica tectónica orixinou unha 
franxa costeira deprimida  y unha zona elevada que forma o conxunto montañoso da Serra 
da Groba (Alto da Groba 662 metros), perdendo altitude a medida que nos desprazamos cara 
ao sur. 

O clima, pola latitude na que nos atopamos se corresponde cun clima de fachada occidental 
dos continentes de latitude templada, polo tanto un clima atlántico templado caracterizado 
por invernos suaves e húmidos e veráns frescos e húmidos. 

A pesar desta xeneralidade, o noso clima se atopa alterado por unha transición de clima 
oceánico con matiz mediterráneo que orixina un microclima sobre todo na parte máis 
meridional do noso territorio. Así características que definen os noso clima son invernos 
suaves e húmidos con abundancia de precipitacións, veráns cálidos pero non extremos, coa 
existencia da algún mes con ausencia de precipitacións e máis horas de luz co resto do 
territorio galego. 

Dentro dos cursos fluviais do noso espazo, o río Miño é o grande referente que recibe as 
achegas de moitos dos outros cursos fluviais que discorren polos vales interiores como o 
Louro, o Tamuxe, o Furnia, o Pego e o Briña. Tamén son importantes as achegas feitas polos 
ríos da zona norte como o Barragán, O Parada e o río Oitavén. A unión destes ríos no Encoro 
de Eiras  abastecen de auga á cidade de Vigo e a parte da comarca. De camiño cara ao sur 
dende as serras interiores nos atopamos co Alvedosa e o Maceiras no concello de Redondela, 
que desembocan na Enseada de San Simón. 

Na zona central costeira do territorio, no Val Miñor o río Miñor que nace na Serra do Galiñeiro 
e desemboca na Enseada de Baiona e o río Groba que verte as súas augas ao océano no 
concello de Baiona, na parroquia de Santa Cristina de Ramallosa. 

En cato á vexetación, as características do solo, o clima e a acción antrópica, sobre todo a 
partir do século XX, teñen condicionado as variedades coas que nos vamos a atopar no noso 
territorio. Polo clima, nas nosas terras se desenvolven especies típicas dos bosques 
caducifolios, a pesar da ausencia de precipitación durante algún mes do ano. 

A man da poboación está presente na creación dos socalcos nas ladeiras, na introdución de 
cultivos como o viñedo e o kiwi, e as repoboacións dos bosques con especies de rápido 
crecemento e alto aproveitamento económico,como o piñeiro (Pinus pinaster) e o eucalipto 
(Eucalyptus). O piñeiro galego é unha especie autóctona, pero a súa expansión cara ás terras 
baixas é debida á labor da man do home. Ambas especies ocupan as ladeiras das montañas 
máis próximas á costa. 

A especie dominante nos bosques da nosa área, xunto co piñeiro galego e o eucalipto é o 
carballo (Quercus robur e en menor medida Quercus suber), e o sotobosque se compón na 
súa maior parte de fentos (Pteridium aquilinum). Atopamos tamén importantes extensións 
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de matorral tales como o brezo (Calluna vulgaris) e o toxo (Ulex europaeus) entre outras 
especie,en ocasións causado pola degradación do bosque ben de forma naturais ou polo 
sometemento continuo dos nosos bosques aos incendios forestais. 

Tamén teñen moita importancia na comarca os bosques de ribeira ligados aos fondos dos 
vales, e ás diversas fragas existentes cun bosque denso como a Fraga do Río Barragán entre 
os concellos de Pazos de Borbén e Fornelos de Montes. 

Este tipo de vexetación tamén a encontramos no seu máximo esplendor na marxe do río 
Miño, nos concellos de Tui, Tomiño, O Rosal e A Guarda. Este último concello en menor 
medida pola influencia do intermareal e á proximidade ao mar. Predominan especies como o 
amieiro (Alnus glutinosa), o salgueiro (Salix salvifolia e Salix atrocinerea) o freixo (Fraxinus 
angustifolia) e en ocasións o laurel (Lurus nobilis).  Tamén contamos coa presenza de 
especies exóticas de carácter invasor como pode ser o propio eucalipto, as acacias (Acacia 
melanoxylon e Acacia dealbata), as canas e o falso bambú (Arundo donax e Phyllotachys), as 
tintureiras (Phytolacca americana) e a campanilla (Ipomoea íncida) entre outras. 

A diversidade de espazos, a climatoloxía, o paso do tempo e os factores antrópicos deron 
orixe a unha diversidade importante de ecosistemas e espazos naturais no noso territorio. 
Principalmente temos que salientar os ecosistemas mariños, as zonas de humedais e as áreas 
de montaña.  

No primeiro caso teríamos as Illas Estelas (Nigrán) e a Enseada de San Simón (Redondela) 
catalogadas como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais. No caso dos humedais 
temos exemplos como As Gándaras de Budiño (O Porriño) cunha superficie de 834,17 ha. , a 
Foz do Miñor (Nigrán e Baiona), na parte final do Río Miñor dando paso á Enseada de Baiona 
influenciada pola presenza do mar e con importantes especies mariñas e terrestres; o 
Estuario do río Miño (Tomiño, O Rosal e A Guarda), cunha superficie de 1.688 ha. e 
importantes formacións de bosques de ribeira e zonas de augas empantanadas refuxio de 
gran cantidade de especies avícolas. Finalmente, de entre as áreas de monte destacamos 
parte da Serra do Suído (Fornelos de Montes) cas cotas máis altas de todo o noso territorio, e 
o Monte Aloia (Tui e Gondomar) como Parque Natural declarado en 1978 e referente como 
Espazo Natural Protexido. 

Para dar por finalizada esta aproximación ao territorio, mencionar o feito de que temos 
dentro da Red Natura 2000, varias zonas declaradas como Lugares de Interese Comunitario 
(LIC –Zonas de Especial Conservación), e Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA).  
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3.3.- Patrimonio histórico e arqueolóxico 

Contamos no noso territorio con importantes mostras patrimoniais, culturais e etnográficas, 
tanto materiais como inmateriais, dende a prehistoria ata os nosos días, pasando por grandes 
represetacións de arquitectura civil e  relixiosa, e o seu estado de conservación é diferente en 
cada un deles. 

Analizando as mostras destas representacións nos nosos concellos, enumeramos a 
continuación  os vestixios patrimoniais más importantes cos que contamos no espazo. 

3.3.1.- Baiona  

Da prehistoria atopamos sinais que amosan a antigüidade dos asentamentos neste territorio 
a pesar de que súa conservación foi escasa. Como máximos representantes da Idade de 
Bronce temos os gravados rupestres  de  Os Campos na parroquia de Baíña e  Outeiro dos 
Lameiros en Santa Cristina de Ramallosa. Este último presenta como principal diferenza con 
respecto a outras estacións rupestres os gravados sobre unha grande parede vertical e 
figuras nunca antes representadas en Galicia. A posta en valor desta estación rupestre se fixo 
a través do Programa de Desenvolvemento Rural do período 2000-2006. 

De épocas posteriores destacamos as casas grandes, os pazos e as obras de infraestrutura 
como as pontes de pedra. No referinte ás primeiras contamos ca casa Reitoral de Sabarís, a 
casa Cadaval e a casa de Cristo Rei en Santa Cristina de Ramallosa. A casa de Cata e a de 
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Espazos Localización
Figura de 
protección Descrición

A Ramallosa Baiona / Nigrán LIC

Marismas na desembocadura do río Miñor. 
Durante o período invernal acolle a un 
importante número de especies acuáticas

Monte Aloia Tui / Gondomar LIC

Masa boscosa mixta e rexeneración natural 
de carballos. La flora asociada ás áreas 
ripícolas presenta elementos de la flora 
endémica do norte peninsular.

Baixo Miño
Tui / Tomiño / O Rosal 

/ A Guarda LIC

Ribeiras e desembocadura do río Miño, 
espazos intermareais. Alvbarga a mais de 
3.500 especies acuáticas no período 
invernal. Alberga as poblacións de Salmón 
Atlántico máis meridionais de Europa

Gándaras de Budiño O Porriño LIC

Boques de ribeira e zonas de humedais, 
con representación de vexetaión asuática e 
turbeiras. Principal localidade de cría regular 
de Cerceta común

Illas Estelas Baiona LIC
Archipiélago de fondos mariños moi 
conservados

Enseada de SanSimón Redondela LIC

Represetnación de hábitats intermareais 
dominados por superficies fango - areosas 
cubertas por preadeiras de zosteretum noltil 
e mariña.

Esteiro do Miño
Tui / Tomiño / O Rosal 

/ A Guarda ZEPA

Ambientes fluvio - mareais, con presenza de 
bancos intermareais fangosos - areosos, 
marismas e carrizais. Acolle a máis de 
3.000 aves acuáticas das que 1.510 son 
anatídas e 1.125 limícolas.

Espazos Protexidos Rede Natura 2000

Fonte: Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente
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Mendoza localízanse na propia parroquia de Baiona e destacamos tamén a casa de Lourenzo 
Correa que é na actualidade a sede do Concello. 

  

Castelo de Monterreal e Fortaleza 

Importantes para a vida de Baiona foron tamén o Castelo de Monterreal construído no século 
X e a Fortaleza levantada con posterioridade que hoxe en día  albergan un parador de 
turismo. 

Na parroquia de Baredo nos atopamos co Faro Silleiro, situado no cabo do mesmo nome e na 
mesma parroquia aínda se conservan as ruínas dunha batería de tiro da Armada cos seus 
canóns taponados. 

O propio casco histórico da vila, declarado de Interese histórico – artístico en 1993 se 
caracteriza polas súas rúas angostas, estreitas e empedradas, con edificios de pedra de pouca 
altura, dunha planta e con soportais. 

En relación ás obras de infraestruturas destacábamos a construción de pontes de pedra 
como a  ponte Románica da Ramallosa de estilo medieval, conservándose na metade desta 
un cruceiro ca imaxe de San Telmo e debaixo un peto de ánimas que representan as ánimas 
en pena. A outra representación importante é a ponte vella de Sabarís, situada na antiga 
Calzada Romana. 

De carácter relixioso salientamos a Ex –colexiata de Santa María de Baiona, e o Convento das 
Dominicas que data do século XVI. No seu conxunto son numerosas as igrexas e capelas en 
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todo o municipio pois a arquitectura relixiosa está moi presente en prácticamente todos os 
municipios galegos. 

Do patrimonio etnográfico material resaltamos os cruceiros e os muíños, aínda que estes 
últimos non son moi numerosos no termo municipal, e do inmaterial sobre todo a festa da 
Arribada da Carabela  “La Pinta” e que conmemora a chegada de dita carabela a Baiona coa 
nova do descubrimento de América. Consiste nunha festa medieval que se clausura coa 
entrega da medalla de ouro a unha entidade ou persoa que destaca polo súa labor cultural 
no marco da emigración. No acto están presentes os representantes das cidades cas que 
Baiona esta irmandada, Palos de la Frontera, Santa Fé de Granada e a poboación francesa de 
Pornic. 

3.3.2.- Fornelos de Montes 

A escaseza de poboamento neste concello polas dificultades do territorio deixou consigo un 
escaso patrimonio arqueolóxico, pero aínda así podemos atopar mámoas como a de 
Borraxeiros en A Laxe,  petróglifos como os de Cedeira en Ventín, e un sarcófago antropoide 
nunha rocha no lugar de Vilar. 

A arquitectura castrexa tamén esta presente e destacan os xacementos do Monte da Cidade 
en Oitavén, Castrove en A Laxe e o Monte o Castelo en Calvos. 

  

A Cidadela 

O Monte da cidade é coñecido tamén pola “Cidadela” e chama a atención polo estado de 
conservación, posto que gran parte do patrimonio deste concello presenta importantes 
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problemas de conservación, atopándose en ocasións abandonado e deteriorazo. Nel 
podemos observar erguidos restos de pequenas edificacións de granito, posto que a 
primeira ocupación destas terras marcou a orixe dos poboados posteriores que se asentaron 
no mesmo espazo. Bordeando o conxunto da edificación, un camiño de pedra e un acueduto 
do século XVIII. Este conxunto arquitectónico a día de hoxe forma parte do percorrido da 
“Fraga do Río Barragán”, un proxecto realizado polas Comunidades de Montes Veciñais en 
Man Común de Calvos, Moscoso, Traspielas e Xunqueiras, e financiado polo Programa Leader 
Galicia 2007 – 2013 da nosa asociación e que restaurou e puxo en valor este espazo que se 
atopa nunha das Fragas mellor conservadas do sur da Provincia de Pontevedra. No 
percorrido deste sendeiro  (PR-G-164) de case 18 Km de lonxitude teñen presenza outras 
representacións patrimoniais como muíños, levadas e pontes. 

Tendo en conta o relevo do municipio, as pontes de pedra para salvar os desniveis son moi 
numerosas. Sobresaen a ponte de A Laxe, a de Berducido, a Ponte Grande, a de Portorrío e a 
de Barbado. Atopamos tamén vencellado ca auga numerosas fontes, muíños, lavadoiros e 
levadas. 

Da arquitectura civil destacamos as casas grandes de Marrán en Vilán e a dos Alemparte en 
Fornelos. 

No referinte á arquitectura relixiosa, numerosas son as igrexas, podendo atopar en todo o 
concello un total de sete e tres capelas, a de San Caetano en Estacas, a de San Amaro en 
Traspielas e a de Santa Cruz en Fornelos de Montes. Das igrexas parroquiais destacamos a de 
San Lourenzo de Fornelos de Montes de data do sécuo XVI. 

O patrimonio etnográfico material está presente nos cruceiros existentes por todo o 
territorio, os petos de animas, os fornos panadeiros tradicionais, pombais ou alpendres. 

Vencellados ao uso do monte o patrimonio arquitectónico nos sorprende con construcións 
propias desta zona e que non atoparemos en ningún outro concello do GDR 14. Estamos a 
falar das chouzas, as paradeiras e os foxos dos lobos, todas elas na parroquia de A Laxe 
coincidindo coas estribacións da Serra do Suído. 

Referente ao patrimonio etnográfico inmaterial, en Fornelos se celebran máis de 20 festas 
relixiosas e populares ao longo do ano. Destacamos a festa de San Lourenzo en Fornelos de 
Montes, a de San Amaro en Traspielas  e a festa popular da Chanfaina. 

3.3.4.- A Guarda 

En extensión, é o concello máis pequeno de todo o noso territorio, posto que está enclavado 
entre os montes Santa Tegra e Torroso. A  representación patrimonial máis destacada e que 
se pode considerar un dos emblemas do municipio é o poboado castrexo de Santa Tegra, 
antigo poboado amurallado con portas ao norte e ao sur, importantes xacementos 
arqueolóxicos das distintas culturas que habitaron o municipio como o castro da Forca, un 
elevado número de gravados rupestres localizados por todo o monte, as vivendas circulares 
da época castrexa ou numerosos restos procedentes da invasión romana que podemos 
contemplar no museo do concello. 
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Poboado castrexo no Monte Santa Tegra 

No ámbito natural, non podemos deixar de citar o seu carácter marítimo, fluvial e 
montañoso, e a importancia do Estuario do Miño que o converte nun enclave privilexiado 
paisaxísticamente. 

No referinte á arquitectura civil, A Guarda é unha vila mariñeira que presenta un casco 
histórico amurallado de trazado sinuante, con rúas encostadas e estreitas. Dentro deste 
espazo están a Praza do Reló, a Torre do Reló a Casa dos Alonsos e a actual casa consistorial. 

Tendo en conta a localización estratéxica do concello, a arte militar non podería deixar de 
estar presente. Fora do espazo amurallado se localizan o Castelo de Santa Cruz, fortificación 
militar que data do séulo XVII e a Atalaia, construída polos portugueses durante o seu 
dominio e que na actualidade alberga o Museo do Mar. 

De época contemporánea son o monumento aos mariñeiro, obra de José Antúnez Pousa e o 
monumento ao mariñeiro desaparecido, obra de Magín Picallo datada no ano 2004. 

A diferenza doutros concellos, non nos atoparemos con muíños de auga neste espazo, pois, a 
súa proximidade ao mar e o corto trazado dos seus ríos imposibilitan o traballo destas 
construcións. O que si nos atoparemos son muíños de vento construídos no século XVIII. 

Finalmente non podemos deixar de falar neste apartado do patrimonio arquitectónico 
vencellado á emigración, e así no concello contamos con “casas indianas” construídas polos 
emigrantes retornados na súa maior parte de Porto Rico, República Dominicana e Brasil. 
Foron edificadas a finais do século XIX e principios do XX , caracterizadas por ser estruturas 
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propias das Américas utilizando contrastes entre pedra e azulexos que lles aportan un 
característico colorido. 

No referente á arquitectura relixiosa, todas as parroquias presentan igrexa parroquial e 
destacaremos a de Santa María de A Guarda e o Convento de San Bieito fundado en 1558 e 
que na actualidade alberga un hotel restaurante. 

O patrimonio etnográfico material non deixa de estar presente en representacións como os 
cruceiros e os petos da ánimas, mentres que o non material amosa o seu máximo explendor 
na Festa do Monte  declarada de Interese Turístico de Galicia en 2009 e as festas 
gastronómicas da Lagosta e do Roscón de Xema. 

3.3.5.- Gondomar 

Da prehistoria conserva numerosos restos como os atopados no Chan do Cereixo, no lugar 
de Cristo María, os gravados rupestres do monte San Antón e o conxunto de gravados de 
Auga da Laxe no monte Galiñeiro considerada unha das representacións de armas máis 
importante de Europa. As mámoas se localizan en Chaín, Donas, Vincios e pola súa 
importancia o campo de mámoas de Chan das Moutas na parroquia de Morgadáns é un 
referente deste tipo de representación. 

  

Castro de Pedra Moura 

Os asentamentos castrexos ao igual que nos outros concellos tamén están presentes en 
Gondomar tendo a maior representatividade o Catro de Pedra Moura, o Castro de Coto 
Teixugueiras , o de Coto de Castro e Castro de San Xian en Vincios. 

Da influencia da época romana se conservan restos dunha antiga calzada romana que 
pasaba polas parroquias de Couso e Donas. 
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O concello tamén conta cunha grande riqueza arquitectónica, resaltando da arte relixiosa a 
igrexa románica de Santa Baia de Donas e a de San Miguel de Peitieiros.  

Se conservan restos de arquitectura militar tamén, como a fortaleza do monte Galiñeiro 
declarada Ben de Interese Cultural no ano 1949, os restos dos castelos de Senlle en 
Morgadáns e a Fortaleza de Gondomar do século XVI. 

De arquitectura civil citamos a ponte de Mañufe, a ponte das Ánimas e o Acueduto do Bravo, 
localizadas estas últimas en Gondomar. 

Numerosa é a presenza da arquitectura civil de muíños e  casas grandes ou pazos neste 
territorio, no que se teñen identificado ata 12 edificacións desta última categoría. As máis 
representativas son a casa Avelar, a de Baluido, o Castelo de Chaín, o Pazo dos Acevedo e o 
Pazo Cadaval entre outros. A máis destacable de todas é o Pazo de Gondomar declarado Ben 
de Interese Cultural en 1999. 

Do patrimonio etnográfico material os cruceiros con varias representación no territorio e os 
petos das ánimas son os máximos representantes. Asemede posúe especial valor o curro 
situado en Morgadáns onde se segue a desenvolver a rapa das bestas, mentres que do 
etnográfico non material destacamos festas relixiosas e populares tales como As Tunas, as 
alfombras florais do Corpus Christi, os curros de cabalos no Galiñeiro, Morgadáns e Donas e a 
Festa da Rosquilla. 

3.3.6.- Mos 

Froito dos asentamentos prehistóricos xurdiron as mámoas e túmulos atopados no Alto de 
San Colmado, o Rebullón ou en San Pedro de Cela. 

Os asentamentos castrexos propios do territorio galego tamén amosan a súa represetación 
neste concello nos castros de Guizán, Peletos, Torroso e Louredo, mestras que da época 
romana se conservan restos da antiga calzada da Vía IV que comunicaba Braga con Santiago 
e que na actualidade é parte do trazado do Camiño de Santiago Portugués. 

Distinguimos neste concello entre arquitectura de tipo relixioso coa presenza de doce 
edificacións, destacando as igrexas parroquiais de Louredo, Sanguiñeda e Santa María de 
Guizán. No que se refire a arquitectura civil, o seu máximo explendor o atopamos nas casas 
grandes, pazos e muíños de auga repartidos por todo o territorio. 
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Pazo de Mos 

En canto ás casa grandes conta o concello coa Reitoral de Guizán, a Reitoral de Louredo e a 
Reitoral de Petelos, esta última na actualidade rehabilitada como centro de día a través do 
noso Programa Leader 2007 – 2013. No referente aos pazos, citamos o de Santo Antonio e o 
Pazo dos Marqueses de Mos, rehabilitado tamén a través do Programa de Desenvolvemento 
Rural no período 2000 – 2006. 

Muíños de auga existen no concello un total de nove, os cales se restauraron e puxeron en 
valor a través dos mesmos programas de desenvolvemento rurual anteriormente citado. 

Etnográficamente, os bens materiais están presentes a través de cruceiros e petos de animas 
e os bens non materias teñen a súa representación nas festas populares e romarías. As máis 
importantes son a Exaltación da Rosa que se celebra o 13 de xuño, o Día da Muiñeira e a festa 
da Empanada do Pan de Millo, mentres que as festas relixiosas máis representativas son 
honra á Virxe das Neves, a Romaría do Libramento, o San Mamede e o Cristo da Vitoria de 
Mos. 

3.3.7.- Nigrán 

Os gravados rupestres deste concello que amosan o asentamento de poboacións dende a 
prehistoria os situamos nas parroquias de Camos, Chandebrito e Priegue, mentres que os 
castros da época castrexa se localizan en Priegue, Medoña, Camos, Parada e Panxón. 

O legado da romanización mais destacado foi atopamos na península de Monteferro con 
vestixios como canalizacións. 

É de grande importancia a arquitectura civil coa que contamos, cun gran número de casas 
grandes e pazos, así como pontes de pedra. Das casas grandes e pazos debemos citar os 
pazos de  Abial, Cea declarado Monumento histórico – artísitco, a casa Reitoral de Camos, o 
pazo da Touza, a casa Robaleira, o pazo de Pías e o pazo de Brito e as casas grandes de 
Barcalleira e a Reitoral de Panxón. Non podemos deixar de citar a Torre de Méndez na 
parroquia de Camos declarada Ben de Interese Cultural. Moitos dos pazos e casas na 
actualidade son propiedades privadas destinadas á hostalaría. 

De entre as pontes de pedra citamos á ponte de Ramallosa construída no século XIII que é 
atravesada polo río Miñor e divide os termos municipais de Nigrán e Baiona. 
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Templo Vótivo do Mar de Panxón e antiga igrexa 

A arquitectura relixiosa tamén está presente e acada a súa diferenciación co resto do 
territorio no Templo Vótivo do Mar de Panxón, construído segundo o proxecto do arquitecto 
Antonio Palacios entre os anos 1932 e 1937. As outras igrexas a destacar son a parroquial da 
Nosa Señora das Angustias e a igrexa de Santa María de Nigrán. 

Do patrimonio etnográfico material, temos presenza de cruceiros e petos das ánimas como 
nos demais concellos, pero novamente o diferencia a estabrece a existencia dun arco 
visigodo descuberto en Panxón en 1926, que formaba parte dun templo visigodo datado no 
século VII e considerado Monumento Nacional dende 1964. 

Do etnográfico inmaterial mencionaremos a  Festa do San Xoán que se celebra nas praias de 
Panxón arredor das cacharelas da noite do solsticio de verán e onde as persoas buscan 
purificarse dos malos propósitos. 
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3.3.8.- Oia 

O concello de Oia podemos consideralo como a única vila monasterial do noso territorio pois 
posúe o único Monasteiro Cisterciense á veira do mar, que data do ano 1137 construído 
baixo a tutela de Alfonso VII de Castela. 

  

Monasteiro de Oia 

A prehistoria nos amosa o seu legado nos petroglífos de Augas do Cebros en Pedornes, os de 
Pedreira de temática xeométrica, e os gravados rupestres e o recinto fortificado de Cabeciña 
de Mougás. 

Da arquitectura civil non podemos deixar de mencionar o barrio do Arrabal localizado ao 
amparo do Monasteiro onde se atopa a Praza da Centinela cun interesante cruceiro que data 
de 1764, as pontes de pedra, destacando a ponte do Río de Broi, situado sobre o río do 
mesmo nome e de orixe medieval, e con extremos de camiños loudados e un peto de ánimas 
no centro da ponte. 

Ao igual que noutros concellos, o patrimonio etnográfico material é representado polos 
cruceiros e petos de animas e do patrimonio inmaterial destacamos sobre todo os curros, 
que se celebran na época estival en A Valga, Mougás e Torroña. Tamén mencionar as festas 
populares como a festa do Potro de Torroña, e a festa gastronómica do Ourizo en Mougás. 

3.3.9.-  Pazos de Borbén 

Conta o concello con máis de 50 vestixios prehistóricos catalogados entre mámoas e 
gravados rupestres espallados por todo o territorio, sendo estes últimos os máis importantes 
polo que están declarados Ben de Interese Cultural. Algún exemplo deste patrimonio son 
Pedras Tenxiñas en Amoedo ou os petróglifos de Montecelo, Nespereira e a Ferreira en 
Cepeda. 

  de  19 75



�
Da arquitectura civil a maior represetación a atopamos en numerosos muíños de auga, 
destacando a presenza desten nas parroquias de Borbén e Nespereira, e pontes de pedra 
como as pontes Carrillón e Barragán situadas sobre o río Barragán na parroquia de Moscoso 
e que comunican o concello con Fornelos de Montes. 

  

Casa indiana en Xunqueiras 

Entre o patrimonio arquitectónico de tipo civil, nos atopamos con numerosas casas de 
indianos que foron construídas por emigrantes que nos seus retornos temporais das 
Américas construíron estas vivendas onde se mistura a tradición galega coa decoración e os 
estilos sudamericanos. As casa localízanse en núcleos nas parroquias de Moscoso e 
Xunqueiras, e atopamos de forma singular un par de exemplares na parroquia de Borbén e 
unha única representación na parroquia de Pazos. 

En relación coa arquitectura relixiosa, todas as parroquias contan cunha igrexa sendo a 
maioría dos séculos XVI, XVII e XVIII e de estilo renacentista e barroco, en ocasións erguidas 
sobre antigas construcións románicas. 

O patrimonio etnográfico material se presenta nos numerosos cruceiros chegando a atopar 
un total de 27  espallados polo territorio e os petos de ánimas, elementos típicos da 
arquitectura popular galega. De modo singular, na parroquia de Xunqueiras nos 
sorprenderemos cun antigo palco da música aínda que o seu uso actual é moi escaso. 

As festas, tanto populares como relixiosas conforman o patrimonio etnográfico inmaterial, e 
destacamos celebracións como a festa de San Amaro, a Nosa  Señora da Branca, a Romaría 
do Santo Aparecido, a festa das Papas, e a Noite Meiga coa asistencia de grupos folclóricos 
rexionais de toda España. 
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3.3.10.- O Porriño 

Arqueoloxicamente os xacementos en O Porriño a destacar son os das Gándaras de Budiño e 
os gravados rupestres do Monte Castelo declarados ambos Bens de Interese Cultural.  Tanto a 
cultura castrexa como a romanización tamén mostran vestixios neste concello, coa súa 
máxima representación no Faro de Budiño así como unha antiga calzada romana que 
comunicaba Tui e Redondela. 

Este territorio  conta cun importante legado arquitectónico derivado da presenza de 
numerosos familias nobres e ao ser o lugar de orixe do afamado arquitecto Antonio Palacios. 

Destacamos da arquitectura civil a casa Reitoral de Chenlo, a casa Falcato, o pazo de Levada 
en Mosende, o de Correa Alemparte en Budiño, o de Ponellas e a Farmacia de Peralba. 

  

Casa do Concello 

Das obras do arquitecto porriñés Antonio Palacios que se localizan neste concello están a 
propia casa do Concello, a fonte do Cristo, a botica Nova e o pavillón Metropolitano tamén 
coñecido como Templete de San Luís que data de 1919 e foi o acceso ao metro situado na 
Gran Vía madrileña e que se trasladou ao Porriño no ano 1971. 

Asemede nos atopamos neste espazo con muíños de auga sobre o río Centeáns e nos 
regatos das Laxas, Cans e Pozo de Regadeiro. 

As construcción de tipo relixioso máis destacables son a igrexa parroquial de Santa María de 
Porriño e as  Capelas do Santo Cristo, San Sebastián e San Bieito. 

O patrimonio etnogáfico material atopa a súa representación en cruceiros como o do Cristo 
dos Cachos, os petos das ánimas, e o horreo da Risca, claro exemplo da arquitectura popular 
galega. 
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No casco urbano de O Porriño, contamos cun Museo dos Minerais inaugurado en 1997 sendo 
único en Galicia pola tipoloxía dos seus fondos, contando con máis de 3.000 minerais 
procedentes de todo o mundo. 

Entre os aspectos etnográficos non materiais están as festas populares  e romarías como a 
festa de San Bieito e o Santo Cristo de orixe relixiosa, e a festa gatronómica dos Callos, a feira 
Apícola das Rías Baixas, o festival de Graffiti e o recoñecido festival de curtos de orixe galega 
Festival de Cans. 

3.3.11.-Redondela 

Están presentes neste territorio restos do Neolítico, da Idade de Bronce e da Idade de Ferro 
espallados por todo o concello, presentando o maior conxunto arqueolóxico de Galicia entre 
mámoas, gravados rupestres e restos de cerámica. Os vestixos localízanse no Monte Penide, 
cun total de 58 mámoas nun espazo denominado Chan das Formigas, mentres que os 
petróglifos os podemos contemplar en Coto Vixía, Poza da Lagoa, Chan da Cruz, A Porteliña, 
Coto Fenteira e arredores do castro. 

Os asentamentos castrexos se concentran no castro da Peneda en O Viso e o castro de 
Negros no Monte Penide, sendo estes últimos os máis coñecidos e importantes. 

  

 Illa de San Simón 

No referente á bens arquitectónicos, nos atopamos cun importante legado civil representado 
polos pazos, os viadutos do ferrocarril que atravesan o núcleo urbano, as pontes e os muíños 
de auga. 
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Conta o concello con abundantes casas grandes e pazos no seu ámbito como a casa Torre de 
Prego, a de Petán, o pazo de Pousadoiro, o de Torres de Agrelo, a casa grande de Reboreda, o 
pazo da Torrecedeira, a casa de Carballo e a de Queimadiños 

Os dous viadutos, chamados o de Madrid e o de Pontevedra que utilizaban a liñas ferreas  
son parte tamén do legado do concello. 

Nos cursos fluviais dos ríos que transcorren por Redondela, destaca a gran presenza de 
muiños de auga, moitos dos cales na actualidade son utilizados pola hostelaría . 

De entre as pontes destacamos dúas, a ponte de pedra que comunica dous illotes na Illa de 
San Simón e a Ponte de Rande que atravesa a Ría de Vigo e foi inaugurada en 1981. 

Ademais das igrexas parroquiais dentro da arquitectura relixiosa, o concello conta tamén con 
dous conventos, o das Madres Maretinas en Trasmañó e o convento de Vilavella en 
Redondela. 

O patrimonio etnográfico material se representa nos cruceiros e petos das ánimas e o 
inmaterial deixa a súa sinal nas festas do Corpus Christi e as súas alfombras florais  e a Coca, 
declaradas de Interese Turístico, a festa dos Maios, a festa dos Fachos que se celebra no 
monte da Peneda, o entroido de Verán e as festas gastronómicas do Choco e a Mazá de 
Negros. 

3.3.12.- O Rosal 

Os xacementos arqueolóxicos máis destacados de O Rosal están formados por petróglifos, 
necrópolis e castros da época castrexa. Destacamos dentro deste conxunto os petróglifos do 
Monte da Bandeira, os do Alto da Camisalva, os do Alto da Campana e o do Ghorghalado, 
posto en valor recentemente a través do Programa Leader 2007- 2013 do nosos GDR. Tamén 
mencionar a necrópole de San Vicente de Marzán. 

Os castros son numerosos no concello, e temos exemplos como o castro de Eiras e o da 
Magdalena, ambos na parroquia de Eiras, os Castros,o castro de Francia, o de Parada, o de 
Picón, o de Pombal e o castro da Portela. 

Da época da romanización conta o concello ca Mina Romana de Niño do Corvo, un 
impresionante mirador localizado nos límites do concello con Tomiño, na Serra de Argallo e 
dende onde se pode comtemplar  a magnitude do Estuario do río Miño. 

Dentro do conxunto de arquitectura relixiosa están as igrexas parroquiais de San Xoán e San 
Miguel de Tabagón, a de San Bartolomé de Eiras e a de Santa Mariña do Rosal, situada no 
centro do concello. 
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Muíños do Río Folón e Picón 

A arquitectura civil está presente a través de pazos como o que ocupa actualmente a casa do 
Concello que data do século XVIII ou as casas grandes, pero o que realmente sorprende neste 
é o importante número de miuños de auga aquí localizados. Destacamos o caso dos Muíños 
do Río Folón e Picón, cun total de 67 muíños declarados dende 1998 Bens de Interese 
Cultural. Non podemos esquencer a transformación sufrida polo concello na década dos 50 
coa construción de cantería de modernas escolas de primaria en cada un dos barrios, todas 
elas con casas para mestres. Obras arquitectónicas desta mesma época son a praza de 
abastos coa súa torre e soportal, a fonte e balaustrada localizadas nas proximodades da 
praza, e o peche do atrio da igrexa. 

Tamén son de importancia dentro do patrominio etnográfico material os cruceiros como o 
de Tabagón e o Calvario de Tabagón así como os petos de ánimas, as fontes e os lavadeiros 
que atopamos por todo o territorio. 

O evento máis a destacer do patrimonio etnográfico inmaterial é sen dúbida a Festa do Viño 
do Rosal, pola importancia do sector vitivinícola no territorio e as bodegas aquí localizadas, 
dentro da denominación de orixe Rías Baixas, a festa do Cabaqueiro, que rinde honra aos 
veciños de O Rosal que abandonaban as súas casas durante épocas do ano para traballar 
elaborando tellas e ladrillos por toda a xeografía nacional, a festa da Vendima, a festa da Virxe 
da Saúde e a festa de San Brais. 
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3.3.12.- Tomiño 

Os vestixios arqueolóxicos presentes os atopamos en útiles paleolíticos, túmulos, petróglifos 
e poboados castrexos que nos falan das diferentes épocas de humanización do territorio. 

Da prehistoria destacamos os petróglifos do Monte Tetón na parroquia de Tebra como un 
conxunto de gravados rupestres dos máis grandes e  importantes de Europa. As mámoas 
están localizadas nas parroquias de Tebra, Pinzás e pola súa importancia resaltamos o 
conxunto de mámoas das Cháns de Vilachán do Monte. 

  

Fortaleza de San Lourenzo 

En canto á arquitectura, diferenciamos entre a arquitectura civil e a relixiosa. No primeiro dos 
casos temos que facer referencia ao importante legado da arquitectura militar representada 
polas fortificacións, as torres e as casas como sistemas defensivos para protexer os límites 
territoriais dos continuos enfrontamentos con Portugal. Destacamos a Fortaleza de San 
Lourenzo en Goián como máxima representación da arquitectura militar, os Sistemas 
defensivos de Amorín- San Luis Gonzaba e o Sistema Defensivo Goián – Vilanova de Cerveira 
– Estás declarados Bens de Interese Cultural , a Torre e Pazo de Tebra, tendo como elemento 
máis destacado a Torre da Homenaxe e a Casa Patrucial dos Correa en Goián, fermoso 
exemplo da arquitectura dos pazos barrocos en Galicia 

Destacamos tamén da arquitectura civil as casas e escolas indianas construídas co capital dos 
emigrantes que se foron ás Américas sobre todo na segunda metade do século XIX. As 
atopamos por todo o concello sendo as  mais representativas as localizadas nas parroquias 
de Goián e Estás. Son exemplos desta aquitectura A Casa das do Correo en Goián, a Escola 
Aurora del Porvenir en Tomiño, a Escola Fundación Peirópolis en Estás, a Escola Unión del 
Porvenir entre as parroquias de Taborda e Piñeiro, e a Escola Hispano – americana Goianesa. 

Tamén temos presenza da arquitectura ligada aos cursos fluviais como son os muíños de 
auga, que os podemos atopar en parroquias como Estas ou na propia parroquia de Tomiño 
onde se localizan os muiños do Río Cereixo. Os dous conxuntos foron postos en valor a través 
do Programa Leader do noso GDR no período 2007 – 2013. 
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No referente á arquitectura relixiosa citamos as igrexas parroquiais de Santa María de 
Tomiño, San Vicente de Barrantes e Santa María de San Salvador de Tebra, todas elas 
románicas. Nomeamos tamén a igrexa parroquial de Forcadela, santuario e cunha 
importante tradición de romarías na honra de San Campio de Lonxe, pola influencia 
portuguesa na súa arquitectura. 

Do patrimonio etnográfico material contamos con numerosos exemplos de cruceiros e petos 
de ánimas e do inmaterial as festas tanto relixiosas como populares. As maís representativas 
son as romarías de San Campio de Lonxe, a romaría Lanzo da Cruz, as festas da Nosa Señora 
do Alivio, e a Mostra de Cultivos do Baixo Miño que amosa a actividade dos viveiristas do 
territorio. 

3.3.13.- Tui 

Cando analizamos o patrimonio cultural de Tui, o vencellamos ineludiblemente á Catedral, 
caracterizada polo seu estilo románico, e posteriores reformas de estilo gótico, e o súa 
aparencia de fortaleza. 

  

Conxunto histórico – artístico de Tui 

Da prehistoria a máxima representación son os gravados rupestres de Randufe. Da cultura 
castrexa, o castro do Alto dos Cubos en Pazos de Reis e o de A Guía en Randufe. 

Tamén conta con signos da romanización, pois pola cidade de Tui atravesaba a Vía XIX que 
comunicaba Braga con Lugo. 

A arquitectrura civil e relixiosa están moi presentes, tanto polas súas características como 
pola súa importancia. 
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O máxima representación da arquitectura relixiosa a atopamos na Catedral de Tui, pero 
tamén contamos coa capela de San Telmo, a capela da Misericordia, a igrexa de San 
Bartolomeu, a igrexa de San Francisco e os conventos das Clarisas e o de Santo Domingo 

En canto á arquitectura civil destacamos o casco histórico do concello, antigo recinto 
amurallado declarado Conxunto histórico – artístico, caracterizado por rúas estreitas e 
encostadas de pedra, con vivendas de altitude reducida e soportais. 

Tamén destacamos que é o único dos concellos do GDR14 onde se atopan vestixios de 
poboamentos xudeus. As probas desta presenza se poden contemplar no Arquivo e  Museo 
Diocesano de Tui. 

As pontes son outro importante elemento patrimonial, sobre todo a Ponte Internacional de 
Tui, obra do arquitecto rioxano Pelayo Mancebo e que permite comunicar o concello con 
Valença de Minho. 

Elementos arquitectónicos a descacar ademáis dos anteriores son o Monumento ao Cabalo 
salvaxe, obra do escultor tudense Juan Oliveira. 

O patrimonio etnográfico material está presente como nos outros concellos mediante 
cruceiros e petos de ánimas e o inmaterial a través  das súas festas relixiosas e populares.  
Destacamos entre elas as festas en honra a San Telmo, a festa da Rocha en Caldelas, a festa 
das Angulas e a festa das Angustias no Monte Aloia. 

3.4.- A Poboación 

O ámbito de actuación da nosa estratexia afecta a unha poboación total de 142.832 
habitantes, que se corresponden co 9,45% da poboación total de Galicia. Contamos cunha 
superficie de 766,2 Km², que se traduce no 2,62% do total do territorio galego, e se 
comparamos a densidade de poboación do noso territorio co de Galicia, estamos a falar 
dunha densidade de poboación de 186,46 hab./Km² fronte á densidade galega que se 
corresponde con 51,80hab./Km². 

Se demostra por estes datos que contamos cun territorio cunha superficie pequena 
comparado con outros Grupos de Desenvolvemento galegos, pero densamente poboado, 
pois coa excepción do GDR 17 (menor número de habitantes e menor superficie), temos a 
densidade de poboación máis elevada de todos os grupos existentes. 

Tendo en conta as limitacións establecidas por Agader nas Bases Reguladoras para a 
delimitación de grupos, o GDR 14 non pode ter unha superficie maior, posto que o número 
de habitantes non pode superar os 150.000 e se ampliásemos o nosos territorio, o número de 
habitantes excedería as limitacións da normativa. 

Polo tanto contamos cunha superficie reducida, totalmente rural, posto que se eliminan do 
noso ámbito de actuación a cidade de Vigo e as súas parroquias polo seu carácter urbano, 
cunha das densidades de poboación das máis elevadas de Galicia e atinxindo a case o 10% 
da poboación total do territorio galego. 
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3.4.1.- Distribución e Densidade de Poboación 

No cadro da distribución da poboación, amosamos os datos da totalidade por concellos do 
GDR 14 na primeira das columnas, mentres que nas columnas colindantes, os datos da 
poboación total se corresponden co territorio elixible para a Estratexia de Desenvolvemento 
Local Participativa, que exclúe os cascos urbanos dos concellos de O Porriño (6.621 hab.), 
Redondela (7.391 hab.) e A Guarda (6.157 hab.), e o mesmo se aplica aos datos de porcentaxe 
de poboación por concellos sobre o total do territorio GDR 14. 

  

Os concellos para os que se elabora esta estratexia atenden a características ben 
diferenciadas, tanto pola súa localización, o tipo de asentamentos, as vías de comunicación e 
a evolución histórica de cada un deles. Nos atopamos con concellos con maior poboación, 
como é o caso de Redondela, O Porriño, Nigrán, Tui e Mos. Cada un deles acolle a máis do 
10% da poboación do noso territorio. Son espazos onde a influencia e a proximidade da 
cidade de Vigo fixo incrementar considerablemente o seu volume poboacional, como é o 
caso de Redondela, O Porriño, Mos e Nigrán, ou espazos onde o factor histórico e a súa 
localización no eixo atlántico axudaron a incrementar o número de residentes nestas areas. 
No caso do concello de Tui, a súa proximidade e fronteira con Portugal orixinou a que este 
territorio sexa un dos máis densamente poboados. 

Contamos con concellos que pola poboación á que acollen os consideramos intermedias, 
como Tomiño, Gondomar, Baiona e A Guarda, cun volume entre os 10.000 e os 15.000 
habitantes, que se caracterizan na actualidade por ser concellos en crecemento como é o 
caso de Tomiño e Gondomar y concellos cun marcado carácter turístico como A Guarda e 
Baiona. E finalmente, nos atopamos con concellos cunha poboación menor, que serían O 
Rosal, Pazos de Borbén, Oia, e Fornelos de Montes. A realidade destes é diferente, posto que 
mentres o concello de O Rosal conta con algo máis de 6.000 habitantes, esta enmarcado na 
comarca do Baixo Miño e a súa superficie é reducida mentres que os outros concellos 
presentan unha poboación de aproximadamente 3.000 habitantes como o caso de Oia no 

Concello

Poboación 
por concellos 

(Hab.)

Poboación 
territorio elixible 
por concellos 

% poboación 
concello sobre o 
total do terrotiro 

Baiona 12.233 12.233 8,56%
Fornelos de Montes 1.784 1.784 1,25%
Gondomar 14.051 14.051 9,84%
Guarda (A) 10.314 4.157 2,91%
Mos 15.324 15.324 10,73%
Nigrán 17.715 17.715 12,40%
Oia 3.042 3.042 2,13%
Pazos de Borbén 3.075 3.075 2,15%
Porriño (O) 18.508 11.887 8,32%
Redondela 29.909 22.518 15,77%
Rosal (O) 6.455 6.455 4,52%
Tomiño 13.707 13.707 9,60%
Tui 16.884 16.884 11,82%
TOTAL 163.001 142.832 100,00%

Distribución da poboación do GDR 14 por concellos 

Fonte: Instituto Nacional de Estadística . Datos 2014
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queestamos a falar dun concello cun importante sector turístico estival, coa existencia dun 
elevado número de segundas residencias que incrementan a súa poboación unicamente en 
determinadas épocas do ano,  e onde as condición da zona a ausencia de iniciativas 
empresariais (con excepción do turismo) e as comunicacións fan deste concello un espazo 
deprimido poboacionalmente. No caso de Pazos de Borbén cun volume de poboación 
similar a Oia e Fornelos de Montes, un dos concellos máis amplos en superficie pero 
menormente poboados, a realizade é que son concellos con descenso poboacional, onde os 
seus habitantes abandona o rural buscando o desenvolvemento económico das cidades e 
que se traduce en perda de poboación nova pola falta de oportunidades, e nos atopamos 
con  territorios que amosan un escaso dinamismo económico. 

  

A densidade media do territorio GDR 14 é unha das máis elevadas de toda Galicia, tendo en 
conta que a nosa superficie e que contamos case co maior volume de poboación de todos os 
grupos galegos, próximo ao límite establecido de 150.000 hab. por grupo. Como se pode 
observar no cadro, as densidades de poboación máis elevadas se sitúan nos concellos máis 
próximos á costa, cun importante sector turístico desenvolvido e os máis influenciados pola 
proximidade do crecemento económico de Vigo. Son os casos de Nigrán, Baiona, Redondela, 
Gondomar, Mos, Tui, O Porriño e A Guarda. A medida que nos aloxamos da influencia da 
cidade e do Eixo Atlántico que vertebra o noso territorio nos atopamos con densidade 
menores como Tomiño, O Rosal, Oia, Pazos de Borbén e Fornelos de Montes. Dentro deste 
segundo grupo destacan os casos de Fornelos de Montes, Oia e en menor medida Pazos de 
Borbén, cunhas densidades de 21,47 hab/Km², 36,52 e 61,5 hab/Km² respectivamente, que 
deixan entrever sobre todo nos dous primeiros casos importantes problemas de 
despoboamento. 

No conxunto do noso territorio contamos cun espazo densamente poboado cunha media de 
186,42 hab/Km². Se a comparamos coa media da densidade da totalidade de Grupos da 
Provincia de Pontevedra 109,87 hab/Km² e de Galicia 51,80 hab/Km² observamos como é 
mais elevada que a primeira y moito máis elevada ca galega, pero existen grandes contrastes 
entre concellos de costa e interior, e entre concellos próximos e influenciados por Vigo e 
aqueles máis alonxados, e polo tanto máis deprimidos poboacionalmente. De forma xeral os 

Concello
Densidade de Poboación 

(Hab/Km²)
Baiona 354,58
Fornelos de Montes 21,47
Gondomar 188,6
Guarda (A) 202,78
Mos 288,05
Nigrán 509,05
Oia 36,52
Pazos de Borbén 61,5
Porriño (O) 194,23
Redondela 432,21
Rosal (O) 146,37
Tomiño 128,58
Tui 247,2
Densidade media 186,42

Densidade de poboación nos concellos do GDR 14

Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Datos 2014
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nosos asentamentos  se caracterizan pola dispersión, que en moitas ocasións dificultan e 
encarecen o dotar a poboación dos servizos básicos necesarios para obter unha boa calidade 
de vida. 

3.4.2.- Evolución da Poboación 

  

FONTE: Instituto Nacional de Estadística. Ano 2014 

A evolución da poboación do GDR14 dos 10 últimos anos amosa un período de crecemento 
continuado dende o ano 2004 ata o ano 2010, unha pequena fase de estancamento entre os 
anos 2011 e 2012, e unha notable caída da poboación a partir do ano 2012. Porcentualmente 
os efectivos se incrementan no conxunto do territorio nos anos 2005 e 2006 en case un 1,5% 
cada ano, pero é a partir do ano 2007 é cando este incremento comeza a relentizarse, 
amosando cifras inferior ao 1%. Na anualidade 2009 prodúcese un pequeno repuntamento 
con valores aínda así por debaixo do 1%, pero a partir dese momento, a nosa poboación 
comeza a moderar o seu crecemento con escasos incrementos do 0,41% no 2010, do 0,13% 
en 2011 e do 0,06% no ano 2012. A partir do ano 2013 a poboación do conxunto descende, 
perdendo un 0,33% dos seus efectivos e continua con esta tendencia no ano 2014 cun 0,45% 
de perda de poboación. 

Se analizamos os datos para cada un dos concellos, as tendencias son, podendo atopar 
espazos onde a perda de poboación se produce en anos anteriores e no ano 2014 comeza a 
incrementarse novamente como son A Guarda, Baiona e Tui; concellos que seguen a mesma 
tendencia que a totalidade do territorio como Tomiño e O Rosal; concellos que 
experimentaron un crecemento moito máis elevado a partir do ano 2005 con porcentaxes 
entre 3 e 4 puntos,pero que a partir do ano 2010 comezan a perder poboación de forma 
continuada como  Oia e Nigrán; áreas onde o incremento da poboación é constante durante 
todo o período, aínda que nos anos iniciais o incremento é moito máis elevado mentres que 
a medida que nos achegamos a actualidade o incremento é reducido, con porcentaxes que 
roldan o 0,3% como Gondomar e concellos que perden poboación constantemente dende o 
ano 2004, como son os casos de O Porriño que no ano 2014 ten perdido case un 5% dos seus 
efectivos, Redondela cunha perda moderada de poboación pero continuada con valores que 
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roldan o 0,20%, e Pazos de Borbén e Fornelos de Montes que perden poboación todos os 
anos, e se traduce nun proceso de avellentamento de ambos concellos e a perda e ausencia 
de relevo xeracional. 

No período completo dos 10 anos comprendidos entre 2004 e 2014, destaca o feito de que 
os concellos de Tomiño e Gondomar teñan incrementado a seu volume poboacional nun 
15,36% e un 15% respectivamente, mentres que Fornelos de Montes, no outro extremo teña 
perdido ao 15,63% dos seus efectivo. 

En Baiona, O Rosal e Mos elevouse o número de habitantes neste período con valores entre o 
7 e o 8%, e con valores próximos ao 5% nos concellos de Nigrán, Oia, Tui e A Guarda. Os 
restantes concellos teñen perdido poboación no cómputo xeral, con valores próximos ao 3% 
no caso de O Porriño e Pazos de Borbén, e en menor medida, por debaixo dun 1% de perda 
no concello de Redondela. 

Na totalidade do territorio GDR14 nestes dez anos analizados o volume de poboación ten 
descendido nun 5,23%. 

Se nos comparamos cos datos obtidos para a provincia de Pontevedra e para a Comunidade 
Autónoma de Galicia podemos afirmar que os tres ámbitos territoriais seguen a mesma 
tendencia, incremento moderado ata aproximadamente 2010, relentización pero crecente 
entre 2011 e 2012 e descenso da poboación constante nos anos 2013 e 2014. 

3.4.3.- Estrutura da Poboación 

  

A estrutura da poboación por sexo nos amosa de forma xenérica unha pequena vantaxe de 
poboación feminina con respecto á masculina, posto que o 50,79% da poboación total son 
mulleres. Esta norma se pode aplicar na maior parte dos concellos, a excepción do concello 
de Tomiño, onde a presenza de varóns é superior cun valor de 50,17%. Tamén debemos 
destacar a presenza dunha maior porcentaxe feminina que dista bastante da media nos 
concellos de Redondela, Tui e Fornelos de Montes. É sobre todo neste último onde a 
diferenza é maior, cunha porcentaxe feminina do 53,20% fronte a un 46,80% de homes. A 
causa principal deste distanciamento ao respecto dos demais concellos é o avellentamento 
da poboación e a maior esperanza de vida entre as mulleres en idade avanzada. 

Analizando a  taxa de masculinidade, que se refire ao número de varóns por cada 100 
mulleres nun territorio, e que é moi útil para determinar aqueles espazos onde as actividades 
que se desenvolven están vinculadas en orixe co sexo masculino,como pode ser a agricultura 
de forma xenérica, nos atopamos cunha taxa do 96,87% propio de áreas intermedias entre 
zonas rurais e zonas urbanas. Se nos atopásemos nunha zona rural propiamente dita, a taxa 
sería superior ao 100 %. 

Concello Baiona
Fornelos 

de Montes Gondomar Guarda (A) Mos Nigrán Oia
Pazos de 
Borbén Porriño (O) Redondela Rosal (O) Tomiño Tui Total

% Homes 49,67 46,80 49,41 48,77 49,13 49,02 49,90 48,23 48,75 48,60 49,26 50,17 47,86 49,21
%Mulleres 50,33 53,20 50,59 51,23 50,87 50,98 50,10 51,77 51,25 51,40 50,74 49,83 52,14 50,79
Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Datos 2014

Estrutura da poboación por sexos (%)
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3.4.4.- Movemento Natural da Poboación 

Para poder comprender na súa totalidade a evolución da poboación é imprescindible 
analizar o movemento natural : nacementos, defuncións e crecemento vexetativo. 

A taxa bruta de natalidade é o índice que mide o número de nacidos vivos por cada mil 
habitantes dun territorio determinado e polo tanto mide a capacidade de expansión natural 
que ten esa poboación. No noso caso, para o ano 2014 a taxa de natalidade é dun 9,10‰, 
unha porcentaxe moi baixa, tendo en conta que os valores para ser considerados como alta 
estarían por encima do 30‰, medias entre 30‰ e 15‰ e baixas estarían por debaixo do 
15‰. 

   

FONTE: Instituto Nacional de Estadística. Ano 2014 

Ao falar de natalidade non debemos esquencer unha das principais variables que 
condicionan este movemento natural da poboación, as nais. As gráficas anteriores amosan 
datos relacionados ca idade das nais e a súa situación laboral. Como podemos comprobar, 
máis do 80% das mulleres que deciden ser nais son activas fronte a un 18% de mulleres 
inactivas. No caso da idade elixida para ter descendencia comprobamos como no primeiro 
tramo anterior aos 20 anos é reducido, pero está presente cun 0,92% dos nacementos totais, 
no tramo seguinte entre os 20 e os 25 anos comeza a ascender representando un 5,38% do 
total. A partir dos 25 anos é cando as mulleres da nosa área deciden maioritariamente ter 
fillos, concentrándose as maiores porcentaxes nos ratios entre os 30 e 34 anos cun 35,08% e 
os 35 e 39 anos cun 34%. A partir dos 40 anos, a diferenza de épocas anteriores onde a 
natalidade era moi reducida, na actualidade representa unha maior porcentaxe que o 
representado polas mulleres de entre 20 e 24 anos. Mentres estas últimas representan un 
17,85%, as mulleres entre os 40 e os 44 anos acadan un 19,08% dos nacementos. No 
derradeiro tramo, a partir dos 45 anos so temos un 0,08% que se debe en gran medida as 
dificultades a partir de determinadas idades para ter descendencia. 

Analizamos as dúas variables en conxunto, posto que están totalmente relacionadas. A 
incorporación da muller ao mercado laboral, a súa maior formación e información, a súa 
consolidación e ascenso nos postos de traballo, e as dificultades para a conciliación da vida 
laboral e familiar, teñen causado que a idade elixida para ter descendencia cada vez sexa 
máis avanzada. Esta cuestión tamén inflúe no feito de que se incrementamos a idade para ter 
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o primeiro fillo, as posibilidades de ter máis de un fillo por nai se reducen. A súa vez se 
relaciona tamén cunha natalidade cada vez menor, tanto pola idade elixida para a 
reprodución como polas dificultades laborais anteriormente descritas, que provocan que 
teñamos nunha poboación cada vez máis avellentada e con graves problemas de derivan na 
ausencia de relevo xeracional. 

A taxa bruta de mortalidade  que mide o número de defuncións por cada mil habitantes nun 
espazo determinado para un período concreto de tempo, o noso territorio presenta un valor 
do 9,63‰. Para interpretar os valores, utilízanse os mesmos ratios que para a taxa de 
natalidade, e polo tanto estamos a falar dunha taxa de mortalidade baixa, posto que 
presentamos valores por debaixo do 15‰. 

Neste caso, tamén debemos analizar a idade á que se produce a defunción, pois esta variable 
nos pode aportar información importante da evolución da nosa poboación actual. 

  

                               FONTE: Instituto Galego de Estatística. Ano 2014 

A gráfica nos demostra como a maior parte das defuncións, concretamente un 80,15% se 
corresponde con defuncións sucedidas a habitantes de máis de 69 anos. Este feito non deixa 
de constatar como comentamos con anterioridade que contamos cunha poboación cunha 
esperanza de vida elevada e que as perdas son causadas sobre todo pola idade avanzada, 
posto que estamos a  analizar unha poboación cun importante número de efectivos maiores. 

Se calculamos o noso crecemento vexetativo ou crecemento natural en termos absolutos, 
descontando o número de defunción ocorridas ao número de nacementos no ano 2014 para 
todo o GDR, nos atopamos con que o noso saldo vexetativo é de -75 habitantes, que 
demostra que perdemos máis efectivos dos que nacen. 

Para calcular a taxa de crecemento vexetativo en termos relativos, utilizamos a diferenza 
entre o número de nacementos e defuncións por cada mil habitantes do territorio no ano 
2014. Aquí a nosa taxa é -0,05%, e nos aporta información sobre a nosa dinámica 
demográfica. Presentando valores negativos indica que falecen máis persoas das que nacen. 
Tendo como referencia á teoría da transición demográfica, o GDR se atoparía nun réxime 
demográfico moderno, caracterizado por una baixa natalidade e unha baixa mortalidade, 
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cunha esperanza de vida maior e consecuentemente un incremento do volume poboación 
con idade avanzada. 

Analizando por separado a natalidade en cada un dos territorio que comprenden a nosa área 
de actuación afirmamos que todos os concellos presentan unha taxa moi baixa de 
natalidade, estando  todos por debaixo do 15‰. Os concellos que máis se aproximan a este 
porcentaxe son O Porriño, Gondomar e Mos, pero en ningún dos casos presentan valores 
superiores ao 10‰, e cas porcentaxes máis negativas atopamos os concellos de Fornelos de 
Montes e Pazos de Borbén que apenas acadan un 5‰. 

En relación coa mortalidade o concello de Fornelos de Montes presenta unha taxa de 
mortalidade media, xa que supera o 15‰. Un numeroso grupo de concellos presenta unha 
taxa baixa, por debaixo do 15‰, pero por encima do 10‰ como Pazos de Borbén, Oia, O 
Porriño, Redondela e Tui. Os demais concellos amosan unha taxa moi baixa, por debaixo do 
10‰. Cabe destacar o caso do Baiona, que presenta a taxa mortalidade máis baixa de todo o 
territorio con apenas un 5,72‰. 

Para afondar nas diferenzas entre os concellos, calculamos a taxa de crecemento vexetativo, 
e nos amosan que a maior parte deles presentan valores negativos, destacando o caso de 
Fornelos de Montes cun -1,12%. A excepción atopámola nos concellos de Baiona, Gondomar, 
Mos e O Porriño que a pesar de contar cunha taxa moi baixa ao igual co resto do territorio, 
posto que se atopan por debaixo do 0,5%, non presentan saldo negativos, pero apenas 
alcanzan un 0,1%. 

3.4.5.- Movemento migratorio da poboación 

Complementando a información anterior, debemos tratar tamén o análise dos movementos 
migratorios, considerados como tales os cambios de residencia dende un municipio a outro, 
ao estranxeiro ou dende o estranxeiro. Esta información sobre a poboación xunto coa 
anterior nos permitirán obter as características clave da nosa poboación actual e da súa 
evolución ata o momento. 

En 2014, dunha poboación total próxima aos 143.000 habitantes teñen emigrado do noso 
territorio un total de 5.869 efectivos, o que supón un 4,11% da poboación.  

   

FONTE: Instituto Galego de Estatística. Ano 2014 
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Deste conxunto de habitantes que deciden mudar a súa residencia, debemos diferenciar 
entre aqueles que permanecen dentro da nosa propia Comunidade Autónoma, coñecida 
como emigración interna, que no noso caso se corresponde co 70,86% do total de 
emigrantes, e aqueles que deciden residir fora da Galicia e polo tanto considerada como 
emigración externa e que representan o  29,14%. 

Ao mesmo tempo diferenciaremos dentro de cada un dos grandes grupos varias tipoloxías 
dependendo do destino escollido. No caso da emigración interna predominan os que 
residen noutros concellos da mesma comarca. En segundo lugar os que se trasladan a outros 
concellos da mesma provincia cun 20,70% e en menor medida aqueles que se desprazan a 
outras provincias galegas representando apenas un 5,79%. Podemos deducir que en ocasión 
os cambios se residencia son motivados por cuestións familiares ou por proximidade aos 
centros de traballo. Cando falamos de emigración externa, diferenciaremos entre aqueles 
que se trasladan a residir a outras comunidades autónomas representando o 15,98% e os 
que residen no estranxeiro con algo máis do 13% sobre o total da emigración no GDR14. 

Atendendo ao sexo dos habitantes que deciden emigrar, o 51,43% son homes fronte a un 
48,57% de mulleres, e as porcentaxes por idades deste fenómeno demostran que o grupo 
que maioritariamente emigra é aquel con idades comprendidas entre os 30 e os 54 anos cun 
47,40% de representación, seguido polo grupo de entre 16 e 29 anos cun 23,46%. En menor 
medida atopamos aos menores de 16 ano co 16,27% e aos maiores de 55 anos cun 12,86%. 
Cabe resaltar que no ano 2014 teñen emigrado de cara ao estranxeiro un 13,15% do nosa 
emigración total con predominio neste destino de poboación con idades comprendidas 
entre os 30 e os 54 anos. 

O outro vértice do movemento migratorio é a inmigración cunha representación menor que 
a emigración no ano que estamos a analizar. 

   

FONTE: Instituto Galego de Estatística. Ano 2014 

Nas gráficas anteriores amosamos a totalidade de inmigrantes que recibimos en 2014, cunha 
cifra de 5.275 novos residentes que proveñen nun 77,04% do mesmo territorio galego, fronte 
a un 22,96% de residentes externos, que se trasladan dende outras comunidades autónomas 
o outros países. 
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Analizando o lugar de orixe da inmigración recibida, case o 50% trasladan o seu lugar de 
residencia dun concello a outro dentro da mesma comarca, polo que non supón unha perda 
de poboación para o conxunto do territorio, algo máis dun 20% chegan a nos doutras 
comarcas do mesma provincia e unha porcentaxe moito máis reducida, representando ao 
6,62% son orixinarios doutras provincias galegas. Todos estes estarían dentro da inmigración 
interna. Se falamos de inmigración externa, nos atopamos con que case un 15% provén 
doutras comunidades autónomas e un 8,34% ten a súa orixe noutros países tanto europeos 
como do resto do mundo. 

Ao igual que no caso da emigración, atendendo á variable do sexo, nos atopamos con que 
recibimos no total do GDR a máis homes que mulleres, nunha porcentaxe de 51,96% e 
48,04% respectivamente. Os grupos dominantes de idades son os de aqueles que teñen 
entre 30 e 54 anos, co 46,98%. De seguido atopamos aos que teñen entre 16 e 29 anos cun 
20,47%, ao grupo de menores de 16 anos cun 18,05% e finalmente aos maiores de 55 anos 
que representan ao 14,50%. En canto á inmigración procedente do estranxeiro, a porcentaxe 
é dun 8,38%, menor que no caso da emigración, pero compartindo o mesmo grupo de 
idade, entre os 30 e os 54 anos. 

O saldo migratorio, que mide a diferenza entre inmigrantes e emigrantes para o ano que 
estamos a analizar en cifras absolutas presenta valores negativos -594 habitantes. Isto 
manifesta que nos movementos migratorios do territorio estamos a perder poboación. 
Centrándonos por concellos, a excepción de Oia, Tomiño, O Porriño, Pazos de Borbén e 
Fornelos de Montes que teñen saldos migratorios reducidos pero en positivo, os demais 
concellos perden efectivos destacando sobre todo o caso de A Guarda e Redondela. 

Se analizamos o dato anterior pero en termos relativos sobre o total da poboación de cada 
concello, nos sorprende novamente o caso de Fornelos de Montes que ten un saldo 
migratorio relativo dun 2,35% e Pazos de Borbén cun 0,72%, mentres que os demais 
concellos con saldo positivos apenas acadan un 0,1% (Oia, Tomiño e O Porriño).  No outro 
extremo atopamos ao resto do GDR con valores negativos inferiores a -1% a excepción de A 
Guarda que acada -1,5%. Tanto o caso de Fornelos de Montes como o caso de Pazos de 
Borbén pode ter a súa orixe no incremento recente de poboación que vive na urbe e pola 
proximidade e a calidade de vida decide residir en zonas rurais. 

Para o conxunto territorial o saldo migratorio relativo é - 0,42%, aínda así esta cifra non 
implica que realmente esteamos a perder poboación, posto que non contempla os 
nacementos e as defuncións, pero si nos clarifica a mobilidade do lugar de residencia dos 
habitantes tanto dentro da nosa propia área como fora. 

Para coñecer se realmente estamos a perder poboación debemos analizar catro variables en 
conxunto, por unha parte o movemento natural da poboación a través do crecemento 
natural ou vexetativo (nacementos-defuncións), e por outra parte os movementos 
migratorios a través do saldo migratorio absoluto (inmigración-emigración). Deste xeito 
obteremos o crecemento real absoluto que para o GDR sería de -729 habitantes no ano 
2014. Atendendo a cada un dos concellos, o crecemento real positivo so o atopamos en O 
Porriño con 60, Fornelos de Montes con 22  e Tomiño con 2 habitantes. Os demais concellos 
presentan cifras negativas cos valores máis elevados nos concellos de Redondela -271, A 
Guarda -168, Nigrán -126 e Tui con -114 habitantes. 
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Para dar por finalizado este apartado de análise dos movementos migratorios debemos 
prestar atención á evolución destes movementos e non quedarnos exclusivamente cos datos 
dunha anualidade en concreto. A representación gráfica da evolución dos movementos 
migratorios entre os anos 2004 e 2014 pode axudarnos a comprendes as tendencias 
seguidas. 

  

                                                FONTE: Instituto Galego de Estatística. 

A inmigración como se pode observa ao longo deste período conta cun maior número de 
efectivos que a emigración, posto que para os dez ano no atopamos cun volume total de 
inmigración de 63.819 habitantes fronte a 54.904 emigrantes. Os datos revelan que o 
fenómeno inmigratorio é constante e en crecemento ata o ano 2007, onde as liñas comezan 
a descender paulatinamente ata o ano 2011. A partir dese momento, o fenómeno segue 
estando presente pero os valores se manteñen sen apenas producirse incrementos ou 
descanso ata 2014, no que si podemos observar un pequeno descenso da inmigración. No 
caso da emigración, comezamos o período cun importante incremento no ano 2005, para 
continuar os anos 2006 e 207 en retroceso. A partir de 2008 prodúcese un ascenso do 
número de emigrantes cara outros territorio e a partir dese momento, a tendencia é 
constante ata a actualidade. Cabe destacar o feito de que se durante todo o período a 
inmigración presentaba cifras superiores á emigración, a partir do ano 2012, conviven con 
cifras moi próximas os dous fenómenos e a partir do ano 2013, o número de emigrantes 
supera ao número de inmigrantes que recibimos. 

A nivel de concellos para a década analizada, os concellos que rexistran saldo migratorios 
negativos son Fornelos de Montes e Redondela, mentres que os demais presentan saldo 
positivos, destacando os casos de Tomiño,O Porriño e Gondomar, con saldo de 2.132 hab.,
1.616hab., e 1.496 hab. respectivamente.  

En resumo podemos afirmar que o movemento migratorio é un fenómeno que no noso 
territorio ten aumentado considerablemente, sobre todo a emigración nos últimos anos, 
sendo un claro reflexo da situación económica de cada momento. 
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3.4.6.- Estrutura Demográfica 

Unha vez rematada a análise de todas as variables que afectan ao incremento ou perda dos 
nosos habitantes, podemos falar  da estrutura demográfica que presentamos.  

  

                  FONTE: Instituto Galego de Estatística 

A pirámide de poboación é a forma gráfica máis habitual para a representación  da estrutura 
demográfica dun territorio por sexo e por idades e nos permite percibir dunha forma sinxela 
fenómenos demográficos tales como o avellentamento, a natalidade, a esperanza de vida da 
poboación e o equilibrio ou desequilibrio entre sexos. Os segmentos de poboación están 
dispostos en xeracións de 5 anos contados dende o momento de nacemento ata máis de 85 
anos. 

A nosa pirámide ten forma de ánfora, que se traduce en ser unha poboación en estado de 
avellentamento, producido por un retroceso da natalidade y polo incremento da esperanza 
de vida entre os seus habitantes. Observamos como nos niveis baixos da gráfica por sexos, os 
efectivos acadan porcentaxes similares e se manteñen ata a idade de 65 anos. A partir deste 
momento, increméntase a porcentaxe de mulleres, causado por unha esperanza de vida 
maior delas e se observamos a cúspide da gráfica vemos como incluso a porcentaxe de 
mulleres duplica a porcentaxe de homes. A nivel de concellos, a representación gráfica de 
cada un deles mostra a mesma tendencia que a pirámide grupal.  

O índice de avellentamento, que mide a porcentaxe de poboación con máis de 65 anos por 
cada 100 menores de 20 anos nos demostra que en conxunto obtemos un valor de 132,41%. 
Por concellos destaca o dato para Fornelos de Montes cun 365% e o valor máis baixo en O 
Porriño cun 104,12%. Os demais concellos os podemos clasificar en dous grupos. O primeiro 
con cifras superiores ao 100% pero por debaixo de 150% que son Gondomar, Mos, Tui, 
Tomiño,  Baiona, Nigrán e Redondela e o segundo grupo ten valores superiores a 150% pero 
inferiores ao 200% e aquí localizamos a O Rosal, A Guarda, Oia e Pazos de Borbén.  
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Tendo en conta os índices de avellentamento que manexamos no territorio, debemos 
presentar tamén o índice de dependencia que poría de manifesto a dependencia das 
persoas maiores de 65 anos e menores de 16 anos, e polo tanto inactivos, sobre a poboación 
activa comprendida entre os 16 e os 64 anos. Este índice para o GDR 14 é de 49,14%. Este 
dato se pode traducir en que aproximadamente por cada persoa traballadora ou 
potencialmente traballadora, existe un 0,5 de persoas dependentes dela. Podendo 
desagregar máis este dato, diferenciando entre dependencia de menores de 16 anos e 
maiores de 65 anos, podemos presentar o índice de dependencia xuvenil que se 
corresponde con un 21,14% sobre o total da dependencia (49,14%) e o índice de 
dependencia da poboación envellecida que suporá o restante 28,00% de dependencia 
existente. Por concellos, os maiores índices de dependencia xuvenil están nos concellos de 
Tui, Mos e Tomiño, mentres que os maiores valores para o índice de dependencia das persoas 
maiores están nos concellos de Fornelos de Montes cun índice do 55,76% seguido de Pazos 
de Borbén e Oia, pero con valores lixeiramente superiores ao 30%. 

3.4.7.- A discapacidade 

Non podemos pasar por alto a análise máis dilatada de determinados factores que nos 
permitirán caracterizar ao tecido humano que reside na nosa área de actuación. De entre 
estes a continuación estudaremos o segmento de poboación formado polos efectivos que 
presentan unha discapacidade, pois na nosa área o 10,84% da poboación total a ten 
recoñecida. (Para o cálculo dos datos neste apartado, faremos referencia á poboación total 
do territorio incluíndo os cascos urbanos excluído do Programa Leader, posto que é 
imposible a súa desagregación, e se fixéramos os cálculos para os habitantes do territorio 
elixible deste xeito, os valores estarían desvirtuados). 

A cifra absoluta  de persoas con discapacidade no GDR 14 é de 17.667 habitantes incidindo 
dunha forma lixeiramente máis elevada no colectivo feminino cun 52,69% fronte ao 47,31% 
de incidencia masculina. 

Se temos en conta a totalidade da nosa poboación podemos afirmar que no ano 2014, ese 
10,84% de discapacidade recoñecida, independentemente da súa tipoloxía, sexo ou grado 
de recoñecemento supón o 8,25% da totalidade de persoas que teñen algunha 
discapacidade dentro do conxunto de Galicia e se o comparamos coa totalidade de 
poboación galega incluída dentro dos GDR, estamos a falar dun 1,17% de persoas con 
discapacitados sobre o total que residen no noso territorio. 

Atendendo á  distribución espacial das persoas que presentan algunha discapacidade temos 
elaborado a gráfica que presentamos a continuación que representa a porcentaxe da 
totalidade de discapacitados repartidos polos diferentes concellos nos que se aplicará a nosa 
estratexia para o ano 2014. 
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                       FONTE: Instituto Galego de Estatística. Ano 2014 

Observamos como os espazos de maior concentración de discapacidade son concellos como 
Redondela, Tui, Mos ou Nigrán, coincidindo con concellos que presetan cifras máis elevadas 
de poboación, mentres que os concellos con menos efectivos como Fornelos de Montes, Oia, 
Pazos de Borbén e O Rosal presentan o número de persoas con discapacidade máis reducido. 
Podemos polo tanto establecer que a maior ou menor poboación dun territorio está 
estreitamente relacionada cun maior ou menor número de persoas con discapacidade 
presentes nel en termos absolutos. 

Se poñemos en relación a poboación total de cada unha destas áreas coa poboación que 
teñen algún tipo de discapadidade, polo tanto, analizamos a variable en termos relativos, nos 
atopamos con grandes diferenzas entre os concellos, podendo establecer tres grupos: 

-‐ Concellos con menos dun 10% de poboación con discapacidade: Neste grupo están 
O Porriño (8,86%),Redondela (9,13%), Tomiño (9,59%)e Nigrán (9,99%). 

-‐ Concellos con entre un 10% e un 15% de poboación con discapacidade: cunha gran 
diversidade, posis temos concellos lixeiramente superiores ao 10% como O Rosal 
(10,09%), A Guarda (10,19%), Oia (10,35%) Baiona (10,37%), Gondomar (11,44%) e 
Pazos de Borbén (11,97%), e concellos próximos ao 15% como Mos (14,13%) e Tui 
(14,23%). 

-‐ E concellos con máis do 15% da súa poboación con discapacidade, atopándo 
únicamente neste caso ao concello de Fornleos de Montes, onde o 22,37% dos seus 
habitantes teñen unha discapacidade, posiblemente pola avanzada idade de gran 
parte da súa poboación. 
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 FONTE: Instituto Galego de Estatística. Ano 2014 

No que se refire á distribución da discapacidade por idade para o conxunto do GDR 14, o 
noso 10,84% existente ten maior presenza entre determinados grupos. O dominante é o da 
discapacidade en idades entre os 16 e os 64 anos, cun 51,47% sobre o total. Nunha 
porcentaxe algo inferior está o grupo con idades superiores aos 65 anos cun 45,24% e a 
moita distancia atopamos o grupo dos menores de 16 anos no que presentan unha 
incidencia do 3,29%.  

Debemos comentar que a maior das porcentaxes tamén se corresponden cun grupo de 
idades moi amplo; que no caso dos maiores de 65 anos temos unha importante presenza, e o 
grupo de idades é moito menor que o anterior grupo en tamaño. A elevada porcentaxe entre 
os maiores de 65 anos pode ter orixe nas discapacidades adquiridas ao longo da vida e pola 
propia idade dos recoñecidos; e no caso dos menores de 16 anos, a presenza e moi reducida 
en comparación cos demais grupos, pero tamén debemos ser coñecedores de que algunhas 
das discapacidades orixinadas no momento do nacemento ou durante a infancia non son 
identificadas e/ou recoñedidas en idades tempranas, polo que esa pode ser a clave para 
presentar valores tan inferiores inicialmente e incrementarse o número a partir dos 16 anos. 

Se temos en conta os datos da gráfica que representa a distribución por concellos atendendo 
aos grandes grupos de idade, a tendencia non é igual para todos os concellos, e non seguen 
o patrón dos datos que represetan ao conxunto do territorio. 

Para todos, excepto os concellos de Fornelos de Montes, Tui, Pazos de Borbén e Mos, o grupo 
dominante con maior presenza de discapacidade é o de aqueles que teñen entre 16 e 64 
anos. Para os concellos anteriormente citados, o grupo maís dominante con discapadidade é 
o de persoas maiores de 65 anos. Esta diferenza pode facerse maís notable en aqueles 
territorios que presentan un maior índice de avellentamento e a súa vez implica un maior 
índice de dependencia de persoas maiores de 65 anos. 
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Do mesmo xeito que anteriormente clasificamos en tres grupos aos diferentes concellos en 
función da maior o menor presenza relativa da discapacidade entre a súa poboación, 
podendo establecer tres grupos, cada un deles cun conxunto de idades diferentes e onde o 
comportamento de cada territorio tamén presenta as súas características propias. 

-‐ Discapacidade no grupo de idade inferior aos 16 anos, onde tendo como referencia a 
media do territroio, que é 3,29%, atopamos concellos con valores moi inferiores 
como Pazos de Borbén (1,09%), Fornelos de Montes (1,25%)e Oia (1,80%); concellos 
con valores lixeiramente inferiores como  Nigrán e Mos que rondan o 2,5%, concellos 
que se atopan na media como Baiona, A Guarda, Tomiño e Redondela; concellos 
lixeiramente superiores á media, como Tui (3,96%) e Gondomar (3,98%) ; e concellos 
moi por enriba da media, que son O Porriño e O Rosal  con valores superiores ao 4%. 

-‐ Discapacidade no grupos de idade entre os 16 e os 64 anos onde a media de 
referencia xeral é 51,47% nos atoparemos territorios con valores moi inferiores á esta 
cifra como Tui , Fornelos de Montes e Mos con datos por debaixo do 47%, espazos 
lixeiramente inferiores á media como O Rosal, Pazos de Borbén e Baiona con valores 
entre o 47% e o 50%; concellos que están sobre a media como Nigrán e Tomiño con 
51,64% e 51,86% respectivamente; concellos lixeiramente superiores á media onde 
estarían Gondomar e Redondela con valores sobre o 54% e por encima da media a 
maior distancia concellos como A Guarda, Oia e O Porriño con case o 60% da 
discapacidade neste grupo de idade. 

-‐ Por último o grupo de idade superior aos 65 anos cunha media territorial do 45,24% 
nos amosa novamente concellos con datos moi inferiores a este como o Porriño e 
Oia, inferiores ao 40% e por debaixo do 43% atopamos a Gondomar, A Guarda e 
Redondela. Con valores lixeiramente inferiore estaría Tomiño cun 44,71%. Por enriba 
Baiona, Nigrán, O Rosal e moi por enriba da media nos atoparíamos con Pazos de 
Borbén, Tui, Mos e sobre todo Fornelos de Montes cun 52,13% de maiores con 
discapacidade.  

   

 FONTE: Consellería de Traballo e Benestar . Ano 2014 

En función da tipoloxía de discapacidade predomina con case un 60% a presenza de 
discapacidade física, fronte á discapacidade psíquica e a discapacidade sensorial que 
representan un 28,74% e un 13,22% respetivamente. 
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Se o analizamos por separado atendendo a cada un dos espazos que nos integran podemos 
afirmar que a tendencia é a mesma para todos, posto que a discapacidade maís numerosas 
para os seus habitantes é a física, seguida da Psíquca e en último lugar atoparemos a 
discapacidade sensorial.  

Tomando como variable o grado de recoñecemento que cada un dos habitantes presenta, na 
totalidade falamos dun reparto case 50%, 30% e 20% onde a maior represetación se 
corresponde con aqueles efectivos que teñen entre un 33% e un 64%; o segundo grupo sería 
o de aqueles que ostentan entre un 65% e un 74% e o último dos tramos se corresponde con 
aqueles habitantes que presetan unha discapacidade recoñecida superior ao 75%. 

Establecemos polo tanto que existe unha correlación entre a maior porcentaxe de 
discapacidade recoñedida, menor número de persoas con discapacidade recoñecida e a 
menor porcentaxe de discapacidade recoñecida, o número de persoas con discapacidade se 
incrementa. 

Por áreas xeográficas dentro do GDR, ao igual que na variable anteriormente analizada, a 
tendencia é similar para todos os concellos e para a totalidade do territorio.  

Introducindo a variable sexo neste caso concreto, nos atopamos con que as persoas cunha 
discapacidade recoñecida de entre un 33% e un 64% son porcentualmente superiores no 
caso dos homes 51,48% fronte a un 48,51% de mulleres. No seguinte grupo, con 
discapadidades entre o 65% e o 74% nos atopamos con maior presenza de mulleres (55,62% 
de mulleres sobre un 44,38% de homes) e no último tramo con discapacidades superiores ao 
75% a presenza de mulleres e moito maior ca de homes (58,25% de mulleres sobre 41,75% 
de homes). Dentro deste último grupo, cando a discapacidade maior vai asociada á  idade 
das persoas, en ocasións pode estar relacionada cunha maior esperanza de vida das 
mulleres, e polo tanto cun maior número de mulleres con idades avanzadas que de homes 
que teñen recoñecida unha discapacidade superio ao 75%. 

3.4.8.-  Nivel de Instrución da Poboación 

O nivel de instrucción da poboación é outro dos factores que nos aproximarán ao tecido 
humano co que contamos. Dito nivel fai referencia á formatición acadado pola poboación 
maior de 16 anos nos nosos concellos dende o valor inferior, non sabe ler ou escribir ao nivel 
superior, doutoramento. (Os últimos datos dispoñibles para esta variable a nivel municipal 
datan de 2001. Realizaremos un pequeño análise neste caso para poñernos en antecedentes 
e a continuación utilizaremos datos a nivel provincial e da comunidade autónoma máis 
actuais). 

Para o noso conxunto no ano 2001 nos atopábamos con que máis do 30% dos noso efectivos 
non tiñan rematado o Bacherelato elemental, a Ensinanza Secundaria Obrigatoria ou a 
Ensinanza Xeral Obrigatoria e un 27,60% tiñan os estudos anteriormente citados rematados. 
O case restante 50% da poboación se repartía entre os demais niveis de formación, onde 
destaca o feito de que un 15,25% posuía menos de 5 anos de escolarización e so o 8,74% tiña 
rematado o Bacherelato Superior. 
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No que se refire á formación profesional, o 2,94% estaba en posesión dun título de grado 
medio e o 4,22% de grado superior. 

Centrándonos a nivel universitario, dentro do conxunto de titulacións, únicamente un 3% da 
poboación contaba cunha formación universitaria superior (Licenciatura, Arquitectura e 
Enxeñaría Superior), mentres que un 3,61% se tiña formado nun grado universitario inferior 
(Diplomatura, Arquitectura e Enxeñaría Técnica). Apenas un 0,16% dos nosos habitantes 
contaban na súa formación cun dotorado. 

Finalmente na parte formativa maís baixa, nos atopamos coas persoas que non saben ler ou 
escribir, Neste caso tíñamos ao 2,16% da poboación. 

  

Se aos datos analizados en canto ao nivel de instrución lle aplicamos a variable sexo, 
observamos como se reflexa na taboa que os valores sempre eran máis elevados para o 
conxunto da poboación masculina ca feminina coa excepcion dos niveis máis baixos e maís 
altos da taboa, que se corresponden coa menor formación  (non sabe ler ou escribir, e menos 
de 5 anos de escolarización) e niveis universitarios na maior formación (Diplomatura, 
Licenciatura e similares, e Doutorodo). No caso da baixa forrmación, predominaba o sexo 
feminino chegando incluso a duplicar o valor dos homes en canto a non saber  ler ou escribir, 
seguido das persoas que tiñan menos de 5 anos de escolarización, onde o valor das mulleres 
era case 5 puntos porcentuais superior ao dos homes. A partir deste nivel formativo, existía 
dunha maior formación no caso dos homes (ensinanzas secundarias e formación 
profesional), e novamente nos atopamos con maior presenza do colectivo feminino en 
formacións universitarias tanto de grado  técnico como superior. No caso dos doutorados, 
novamente eran os homes os que contaban cun maior porcentaxe de poboación que 
acadaba esta formación. 

A taxa de alfabetiazción que reflexa a porcentaxe de persoas que non saben ler ou escribir 
sobre a poboación total atinxida, para o noso ámbito de actuación no ano 2001 era dun 
2,16%, lixeiramente superior á taxa existente na provincia de Pontevedra que era 1,82% e á 
da comunidade galega que ostentaba un 2,05% 

En canto aos concellos concretamente, as taxas de alfabetización máis elevadas estaban nos 
concello de Pazos de Borbén e Fornelos de Montes, espazos máis rurais, alexados da costa e 
cunha poboación máis avellentada, mentres que as taxas de formación universitaria e 

Nivel de instrucción Homes Mulleres
Non sabe ler ou escribir 1,14 3,11 
Menos de 5 anos de escolarización 12,90 17,44 
Sen completar Bacharelato elemental, ESO ou EXB 33,02 31,66 
Bacharelato elemental, ESO ou EXB completo 30,40 25,00 
Bacharelato superior BUP/LOXSE, COU/PREU 9,00 8,50 
FPI, FP grao medio, Oficialía industrial 3,07 2,81 
FPII, FP grao superior, Mestría industrial 4,32 4,13 
Diplomatura, Arquitectura, Enxeñería Técnica 2,89 4,29 
Licenciatura, Arquitectura, Enxeñería Superior 3,08 2,93 
Doutoramento 0,18 0,14 
Fonte: Instituto Galego de Estatística . Datos 2001

Porcentaxe do nivel de instrucción por sexo
GDR14 - 2001
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doutoramento máis elevadas as atopábamos nos concello de Nigrán, Gondomar  e Baiona, 
polo tanto na comarca do Val Miñor, un espazo menos rural, na costa que con maior 
porcentaxe de poboación nova. 

Unha vez realizada esta pequena aproximación ao nivel formativo dos nosos habitantes no 
ano 2001, presentamos algúns datos da situación actual pero para o conxunto da poboación 
galega e da provincia, xa que os datos a nivel municipal non se atopan desagregados. 

Para o territorio galego en 2014, unha das problemáticas que se teñen que ter en conta e 
que marcarán tanto o nivel formativo como laboral o seu tecido humano é a interrupción de 
forma voluntaria dos estudios, pois estamos a falar de que o 18,5% da poboación non 
completa a Ensinanza Secundaria Obrigatoria por iniciativa propia, tendo maior indicencia 
entre o colectivo masculino que sobre o feminino. Se nos comparamos a nivel nacional con 
outros países da UE, os valores de España son os máis elevados, ostentando un 21,9% de 
persoas que abandonan os seus estudos básicos, seguida de Malta cun 20,4% e Rumanía cun 
18,1%. 

Se falamos de poboación que teña rematados os seus estudos de Ensinanza Secundaria 
Obrigatorio no territorio galego no ano 2014, coñecemos que a media de persoas formadas 
é dun 82,8%, inferior á española, que é dun 84,2%. Este mesmo dato aplicado ao sexo nos 
desvela que son as mulleres nos dous ámbitos territoriais as que presentan maiores 
porcentaxes, estando nun 85,3% e 87,1% para Galicia e España respectivamente, fronte aos 
valores masculinos para os mesmos ámbitos que se sitúan en 80,4% e 81,4%. 

En relación coa obtención da graduación en cada unha das modalidade formativas non 
universitarias para a totalidade de Galicia, o 79,1% dos matriculados acadan a súa graduación 
na Eso, un 3,2% obteñen a titulación Eso a través do PCPI e un 29,2% a través do sistema de 
Ensinanza educativa para a dultos. Ao falar de bacherelato, acadan a graduación o 59,5% do 
total de matriculados e nos ciclos de formación profesional, no que se refire ao grado medio 
rematan os estudos o 56,7%, mentres que en grado superior apenas o 29,5% os remata. 

Centrándonos na formación superior en Galicia podemos afirmar que o 44,1% dos nosos 
habitantes con entre 30 e 34 anos posúen formación superior universitaria, sendo neste caso 
maior a importancia das mulleres, posto que das cifras presentadas o 52,7%  lles pertence a 
elas  fronte a un 35,6% de homes. 

3.4.9.- Calidade de Vida 

A calildade de vida dos nosos efectivos tamén é un factor a analizar para coñecer as 
características concretas da poboación.  Atendendo a este criterio debemos ter presente no 
noso traballo a execución dunha análise multidimensional das condicións materiais de vida, 
do traballo, da saúde, da educación, do ocio e as relacións sociais, da seguridade física e 
persoal, da gobernanza e dos dereitos básicos, e do entorno e o medio ambiente. 

  de  45 75



�
MULTIDIMENSIÓN DA CALIDADE DE VIDA 

  

3.4.9.a.-  Condicións materiais de vida: 

Dentro das condicións materiais de vida atopamos a dimensión ecomómica, as carencias 
materiais e a seguridade económica. O primeiro que tratamos é a renda bruta dispoñible por 
habitante. 

  

 A renda bruta dispoñible por habitante  en valores medios para o total do territorio galego é 
de 14.965,00€ anuais, mentres que para o GDR 14 a media é de 12.639,00€, que se traduce en 
que contamos cunha renda bruta por habitante anual inferior á media de Galicia. Se 
analizamos cada un dos nosos territorios por separado e os comparamos coa media que 
obtemos para o conxunto (12.639,00€/persoa/ano) atoparemos comportamento diferente 
en cada unha das áreas. Se nos presentan concellos que se sitúan moi por debaixo da media 
como Fornelos de  Montes (8.181,00€) e Pazos de Borbén (9.981,00€); concellos con valores 
próximos á media tanto  por debaixo, onde estarían Tomiño, O Rosal e Oia como por enriba, 
con  A Guarda, Mos, Gondomar, Tui , O Porriño e Redondela; e concellos con valores moi 
superiores á media, como Baiona e Nigrán con 14.431,00€ e 16.325,00€ respetivamente. 

Concello Renda dispoñible bruta por 
habitante (euros)

Índice Renda dispoñible 
bruta por habitante 

(GDR14=100)

Índice Renda dispoñible bruta por 
habitante (Galicia=100)

Baiona 14.431 114,18 96,4
Fornelos de Montes 8.181 64,73 54,7
Gondomar 13.988 110,68 93,5
Guarda (A) 12.859 101,74 85,9
Mos 13.020 103,02 87,0
Nigrán 16.325 129,17 109,1
Oia 11.833 93,62 79,1
Pazos de Borbén 9.981 78,97 66,7
Porriño (O) 13.529 107,04 90,4
Redondela 13.750 108,79 91,9
Rosal (O) 11.745 92,93 78,5
Tomiño 11.495 90,95 76,8
Tui 13.167 104,18 88,0
MEDIA TERRITORIO 12.639 100,00 84,46

MEDIA GALICIA 14.965

 Renda dispoñible bruta por habitante (euros) de cada concello do territorio do Leader GDR - 14

Fonte: Instituto Galego de Estadística. Datos 2009
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Contamos únicamente  cun concello que se sitúa nun nivel superior ao de Galicia, o concello 
de Nigrán,  que case duplica á renda media por habitante ao ano en comparación co noso 
concello con menor renda media dispoñible (Fornelos de Montes). 

O ingreso medio mensual por persoa para o conxunto do territorio ao sur da provincia de 
Pontevedra é 657,00€ e o ingreso medio mensal  por fogar ascende a 1.761,00€, mentras que 
para a provincia de Pontevedra é de 1.863,00€ e para Galicia 1.915,00€. Na provincia, os 
igresos dos fogares teñen a súa orixe nun 51,90% en traballos por conta allea,un 9,60% en 
traballos por conta propia, un 36,03% en prestacións e o restante 2,48% prodede de rendas e 
outros ingresos. 

É importante destacar que entre os fogares que perciben ingresos por prestacións (o 36,03% 
dos fogares) na nosa provincia, máis do 40% obteñen destes ingresos máis do 50% dos seus 
ingresos medios, mentras que un 36% reciben máis do 75% dos seus ingresos a través deste 
medio e un 30% dos fogares teñen neste ingreso o 100% dos seus recursos esconómicos 
mensuais. 

  

           FONTE: Enquisa Estrutural a Fogares. Instituto Galego de Estatística. Ano 2014 

No sur da Provincia de Pontevedra contamos cun total de 40.802 fogares, predominante 
constituídos por parellas con fillos, continuando en representación os fogares de parellas sen 
fillos e en terceiro e cuarto lugar atopamos os fogares unipersoais e os monoparentais 
respectivamente. Os noso fogares teñen por media 2,68 habitantes por fogar. A tendencia 
para o conxunto galego é similar ao noso comportamento. 

Dos fogares constituídos por parellas con fillos non podemos deixar de mencionar que 
aqueles fogares con fillos de entre 18 e 24 anos, aínda residen na vivenda familiar cos pais 
case o 50%. Nos fogares con fillos de entre 25 e 29 anos, residen cos pais case un 30% dos 
descendentes e no caso de fillos de entre 30 e 34 anos, residen na vivenda familiar o 21,82%. 
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O risco de exclusión social para o territorio galego se sitúa nun 16,41%. Dito risco trasladado á 
provincia de Pontevedra ascende ata un 19,80% mentres que para o noso territorio 
localizado ao sur da provincia a porcentaxe acada o  27,06%. 

En relación a aqueles habitantes que perciben una Renta de Integración Social de Galicia 
(RISGA) e/ou unha Axuda e Emerxencia Social (AES), para o conxunto do GDR 14 un 0,45% da 
nosa poboación total percibe ditas axudas, tendo maior presenza entre as mulleres cun 60% 
de representación. Por concellos, a maior existencia destas axudas están en A Guarda, O 
Porriño e Tui e a menor presenza a atopamos en Baiona, Nigrán e O Rosal. 

Segundo a Enquisa estructural a fogares publicada polo IGE para o ano 2014, na totalidade 
do territorio galego nos atopamos cun 5,32% da poboación que se atopa en situación de 
carencia material severa. Para a provincia de Pontevedra este porcentaxe á superior 
acadando un 5,67%. Se considera que unha persoa está en situación de carencia material 
cando ten a carencia de 4 sobre os 9 conceptos relatados a continuación,  e carencia material 
severa se padece cando se ten a carencia polo menos de 4 conceptos dos 9 seguintes:  
non pode permitirse ir de vacacións polo menos unha semana ao ano; non pode permitirse 
unha comida de carne, polo ou pescado polo menos cada dous días; non pode permitirse 
manter a vivenda cunha temperatura adecuada; non ten capacidade para facer fronte a 
gastos imprevistos; tivo atrasos no pagamento de gastos relacionados coa vivenda principal 
(hipoteca ou aluguer, gas, comunidade); non pode permitirse dispoñer de coche; non pode 
permitirse dispoñer de teléfono (fixo ou móvil); non pode permitirse dispor de televisor en 
color; e non pode permitirse dispor de lavadora.  

Deste conceptos amosados, o 39,34% da provincia carecen de dous deles, o 17,74% carecen 
de tres, polo que se atopan en sutuación de carencia material, e carecen de catro destes 
conceptos un 5,32% polo que se atopan en carencia material severa. 

As dificultades económicas da poboación para chegar a final de mes tamén se ten en conta 
neste apartado e na provincia de Pontevedra sabemos que apenas o 35% da poboación 
chega ben a fin de mes. Pola contra case o 50% da poboación chegacon dificulatade a final 
de mes, e o restante 15% ten grandes dificultades para completar economicamente o mes. 
Desta poboación, o 4,26% se viron obrigados a retrasarse no pago de algún recibo 
vencellado coa vivenda habitual. 

3.4.9.b.- Condicións do traballo: 

Relacionado co traballo falaremos de dúas dimensión, a cantidade e a calidade.  

No primeiro dos casos para o conxunto da comunidade é relevante salientar que 
aproximadamente un 10% dos nosos parados, o son de longa duración. 

En canto á calidade do traballo, o salario medio anual para o conxunto de Galicia en 2014 é 

de algo menos de 20.000,00 euros, sendo a terceira cifra máis baixa do Estado, so por enriba 

de Canarias e Extremadura.  Asemede o salario bruto medio é de 2.751,00 euros, inferior ás 

cifras acadadas pola media nacional. 
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Actualmente o 40% dos empregos na comunidade son contratos de traballo a xornada 

parcial, polo que aínda que o nivel de emprego se recupera, o fai a costas de traballos 

estacionais con menor número de horas de traballo e polo tanto con menos ingresos para as 

familias e para a Seguridade Social. 

En canto a durabilidade dos contratos nos atopamos con que todos os contratos xerados no 

ano 2015 en Galicia son temporais, aumentanto o número total de traballadores con esta 

tipoloxía de contrato nun 15,7% con respecto ao ano anterior, unha cifra que permite 

compensar a perda de 4.300 empregos asalariados indefinidos, que disminuiron nun 0,7% no 

mesmo período. En función da durabilidade dos contratos podemos afirmar que os 

asalariados galegos indefinidos supoñen un total de 596.600 empregos fronte a 225.800 

contratos temporais. Esta situación para as familias galegas supón unha inestabilidade 

laboral importante. 

3.4.9.c.- Condicións da  Saúde 

A saúde é un dos aspectos mais valorados na vida das persoas. Potencia as oportunidades de 
participar no mercado laboral, as actividades de educación e formación e o conxunto das 
actividades sociais e de ocio, e sobre todo incrementar a calidade de vida. 

Deste xeito podemos falar de varios condicionantes como o acceso aos cuidados sanitarios. 
A pesar de non atopar ningún hospital no noso espazo concreto de actuación, a nosa área de 
influencia ten como referencia para o acceso ao servizo sanitario especializado a cidade de 
Vigo. Nela se atopan 9 dos 38 hospitais existentes na comunidade galega, e contamos co 
22,73% das camas dispoñibles en toda Galicia. Ademais está no noso territorio 1 dos 4 
hospitais psiquiatricos dos existentes na comunidade, concretmente no concello de Mos. 
Todos os nosos concellos contan con centro de saúde no termo municipal pero servizo de 
urxencias so están dispoñible nos concellos de Redondela, O Porriño, Nigrán e Tui. 
Igualmente todos os concellos contan cunha ou varias farmacias nos seus territorios. 

Dos servizos prestados polos centros de saúde contan con asistente social, farmacéutico e 
odontólogo os concellos de A Guarda, Tui, Nigrán, O Porriño e Redondela. Con servizo de 
matrona 9 dos 13 concellos (excepto O Rosal, Oia,  Fornelos de Montes e Pazos de Borbén), e 
servicio de pediatría todos excepto Oia, Fornelos de Montes e Pazos de Borbén. Na 
totalidade contamos con 153 especialistas en medicina xeral repartidos polo noso territorio. 

En relación coa asistencia da nosa poboación ao servicizos sanitarios se debe na maioría dos 
casos a problemas circulatorios, respiratorios e traumatismos en maior medida que outras 
afeccións e o índice de asistencia a consultas sanitarias en función do sexo do paciente, é 
relativamente maior a presenza de mulleres (52,00%) sobre homes. 

A estadía media de hospitalización para a provincia independientemente da causa é de 6,8 
días mentres que en Galicia é de 7,1 días. 

A esperanza de vida  ao nacer para o GDR 14 é 83,12 anos de media, existindo unha 
importante diferencia entre a esperanza de vida das mulleres que se sitúa nos 86,18 anos e a 
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dos homes que é de 79,86 anos. No caso da provincia e a comunidade a tendencia é similar, a 
pesar de acadar idades lixeiramente inferiores ao noso GDR. 

3.4.9.d.- Condicións da educación 

A educación, tomando como principais dimensións as competencias e habilidade adquiridas 
e a formación continua realizada pola poboación. 

As competencias e habilidades son aquelas que a poboación adquire ao longo da súa vida 
formativa e neste aspecto podemos afirmar que máis do 82,00% da poboación galega con 
idades entre os 20 anos e os 24 teñen adquirido as competencias clave a través da obtención 
da Ensinanza Secundaria Obrigatoria. A porcentaxe difiere entre homes e mulleres, posto 
que mentres para as mulleres acadamos o 85% para os homes é lixeiramente superior ao 
80,00%. 

Os datos varían en función da idade, pois para o conxunto galegos con entre 30 e 34 anos 
acadan a titulación da ESO únicamente nun 44,1% dos cales algo mais do 52% son mulleres. 

Como se mencionou no apartado dedicado ao nivel de instrucción da poboación, o número 
de persoas que teñen nivel formativo baixo está en decrimento, e nos últimos anos se 
contempla unha mellora xeral do nivel formativo dos nosos efectivos. O número de persoas 
con escaso nivel de formación que non saben ler ou escribir se reduce prácticamente á 
poboación de avanzada idade e o acceso á universidade é cada vez maior e mostrando certa 
vantaxe da poboación feminina que se forma en disciplinas universitarias tanto de grado 
medio como superior. 

Existe tamén de forma xeneralizada un maior número de persoas adultas que accceden á 
formación para adquirir as competencias clave, para obter o bacherelato, acceder a ciclor 
formativos ou á universidade. 

  

FONTE: Enquisa de formación activa.. Instituto Nacional de Estadística. Ano 2014 
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De forma xeral para a totalidade da comunidade autónoma, e tendo como referencia os 
niveis formativos da Clasificación Naciona de Educación onde o niveis se clasifican da 
seguinte forma: 

- Nivel (0-2): preescolar, primaria e 1ª etapa de educación secundaria 

- Nivel (3-4): 2ª etapa de educación secundaria e postsecundaria non superior 

- Nivel (5-6): 1º e2º ciclo de educación superior e doctorado 

A poboación galega con idade superior aos 25 anos e inferior a 65 acada case nun 50% o 
nivel 0-2, aproximadamente nun 20% os niveis 3 e 4 mentres que maís do 30% acadan os 
niveis 5 e 6 que se corresponden coa educación universitaria. 

Se analizamos as mesmas caraterísticas pero para a poboación de máis de 65 anos, 
comprobamos como case o 90% desta poboación ten acadado o nivel 0-2pertencente a 
niveis básicos, mentras que o restante 10% se reparte entre os demais niveis superiores. 

Estos datos non deixan de constatar a información expresada durante este apartado e pode 
ser extrapolado tanto para a provincia de Pontevedra como para o conxunto do noso 
territorio.  

A continuación citamos o número de  centros de ensinanza co que conta o GDR 14 tanto de 
ensinanzas ordinarias como de ensinanzas de adultos.  No que respecta ás ensinanzas 
ordinarias, contamos en todo o territorio con 73 escolas infantís, 64 centros de educación 
primaria, 21 centros de Ensinanza Secundaria Obrigatoria, 17 centros que imparten o 
Bacherelato, 9 centros con ciclos formativos de grado medio e 7 de grado superior, e 14 
centros  con Programas de Certificación Profesional Inicial (PCPI). Se falamos da ensinanza 
para adultos so 2 centros imparten a ensinanza de adultos de nivel I e II (alfabetización e 
consolidación de coñecemento de técnicas instrumentais),  6 centros Ensinanza Secundaria 
para Adultos (ESA), 2 centros bacherelato, 2 centros imparten ciclos formativos de grado 
medio e 1 de grado superior. Contamos ademáis no territorio con 6 centros de educación 
especial  localizados en Mos, NIgrán, O Porriño e A Guarda. 

A foramción continua é o aprendizaxe continuo ao longo da vida por razóns persoais ou 
profesionais e aporta importantes valores de capacitación premitindo un importante 
desenvolvemento persoal, a adquisición e actualización de coñecementos para unha mellor 
adaptación ás necesidades do mercado laboral. 

No conxunto da nosa comunidade para o ano 2014 teñen participado en accións de 
formación continua un total de 189.636 habitantes que se traduce en 6.649.434 horas de 
formación.Dentro deste conxunto de formación 173.381 persoas teñen solicitado formación 
bonificada, 13.700 teñen participado en plans de formación e 2.557 en programas formativos 
específicos. 

Na comunidade contamos cun tortal de 1.902 emrpesas dedicadas á impartición e á xestión 
de  formación continua. 
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3.4.9.e.-  Condicións do ocio e as relacións sociais 

O tempo de ocio do que dispoñen as persoas fora da súa actividade laboral ten un 
importante impacto na súa sensación de benestar, de felicidade e de satisfacción coa vida. 
Esta dimensión a podemos dividir en Ocio e relacións sociais. 

No que se refire ao tempo de ocio, dentro do conxunto español os galegos son a poboación 
menos satisfeita co tempo de ocio dispoñible. De forma xeral en canto aos niveis de 
satisfacción por sexo, son os homes sempre os que acadan maiores  valores e outra das 
premisas que se cumpre é que a menor idade maior e a satisfacción co tempo de ocio 
dispoñible e a medida que ascende a idade, descende o grado de satisfacción. Outra das 
relación que se establecen é que a medida que ascende o nivel de foramción aumenta a 
satisfacción co tempo dispoñible para o ocio. 

Podemos analizar a nivel local algunhas das actividades ás que dedidamos o tempo de ocio. 
Deste xeito, a nosa poboación manifesta na Enquisa estructural dos fogares  que asisten con 
pouca frecuancia ao cine algunha vez ao mes solo un 2,2%, que asisten a actividades 
deportivas algunha vea á semana un 8,08% e unha vez ao ano un 20,36%. Que dediquen o 
seu tempo a visitar museos, arquivos, exposicións ou eventos musicais unha vez ao mes, so o 
3,64% e unha vez ao ano en torno a un 30%. Que asistan a verbenas e festas populares 
algunha vez ao ano, nos atopamos co 69,00% dos nosos habitantes mentres os que non 
asistan nunca so acadan un 0,47%.  

O 90,10% dos habitantes do GDR ven a televisión diariamente, mentres que nunca leen un 
libro o 43,55%, e o 68,01% nunca utilizan os servizos das bibliotecas. 

Referente ás actividades deportivas que practica a nosa poboación predominan camiñar, a 
actividade en ximnasio, correr, a biciceta e o fútbol. 

En canto ás relacións sociais, estamos a falar das reunións cos amigos, familiares e 
compañeiros. De forma xeral, as relación sociais as establecemos nun 70,00% cos familiares 
en un 30% cos amigos e compañeiros. Este valor xeral para a nosa poboación varía en 
función da idade, pois con idades inferiores aos 15 anos predominan as actividades 
familiares. A partir deste momento se incrementan as relacións con amigos ata que se 
acadan os 30 anos, chegando a dedicar o 65% do noso tempo para as relacións socias aos 
compañeiros. A partir deste momento, as relación familiares volven a incrementar a súa 
porcentaxe e a medida que cumprimos anos, as nosas relacións sociais cada vez son máis ca 
familia. 

Outras das relacións que se establecen é que as mulleres dedican menor número de horas a 
manter relacións sociais con amigos e compañeiros, mentres que o maior número de horas o 
dedica a facer actividades en familia. Que de forma xeral a muller dispón de menos tempo 
para establecer relacións sociais que os homes e que coa idade o número de horas para 
establecer relacións sociais disminúe, que canto menor é o nivel edutativo da poboación, 
menor é o tempo dedicado á relacións sociais e finalmente que canto máis rural é unha zona, 
maior é a frecuencia coa que establecemos relacións sociais familiares e cos amigos. 
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3.4.9.f.- Condicións da seguridade física e persoal 

Este indicador fai referencia á delincuencia e ao vandalismo ao que se enfrentan a nosa 
poboación. 

Cabe destacar que das 123.086 problematicas dos fogares de toda Galicia que teñen a súa 
orixe na delincuencia existente no entorno, o 41,06% destes casos os atopamos no conxunto 
da provincia de Pontevedra. 

Concretamente para os concellos do GDR 14, un 9,72% presentan problemas de delincuencia 
e vandalismo nas zonas próximas aos seus fogares. Os concellos onde este factor ten maior 
presenza é O Porriño, Redondela, A Guarda e Tui en termos absolutos, e menor presenza nos 
concellos de Tomiño, O Rosal, Oia e Fornelos de Montes. Se lle aplicamos a análise relativo os 
valores non varían pois a maior número de poboación e maior número de fogares, maior é o 
íncide de delincuencia e vandalismo. 

En referencia á exposición dos nosos habitantes a esta problemática, a porcentaxe feminina é 
lixeiramente superior (52,23%) ao de poboación masculina. A variación tamén a atoparemos 
en canto ás idades, pois os grupos de idades entre os 16 e os 44 anos teñen unha exposición 
de case o 50% mentres que a medida que se incrementa a idade da poboación, o risco 
descende. 

Outra das variables que afectan na maior ou menor incidencia é o tamaño do espazo ao que 
nos referimos. Deste xeito, nos non contamos con concellos de máis de 50.00 habitantes 
onde a incidencia acada un 33% pero no noso caso, os concellos de menos de 10.000 
habitantes ostentan unha incidencia de máis do 25,00% e nos concellos de entre 10.000 e 
20.000 habitantes a porcentaxe é dun 18,69%. 

3.4.9.g.-  Condicións da gobernanza e dos dereitos básicos 

Neste apartado nos toca analizar as institucións públicas coas que contamos no noso 
territorio e aos servizos públicos aos que a nosa poboación ten acceso. 

En canto ás institucións, contamos no territorio con 13 concellos, polo tanto cada un deles 
dispón dun órgano de goberno local. Ademáis das entidades locais municipais temos 
presentes no territorio 4 das 8 entidades locais menores existentes na provincia de 
Pontevedra, con personalidade xurídica propia e capacidade para xestionar os seus bens e 
servizos. Son Camposancos (A Guarda), Chenlo (O Porriño), Morgadáns (Gondomar) e Pazos 
de Reis (Tui). 

Con carácter supraminicipal atopamos as asociacións de municipios ou Mancomunidade. 
Concretamente contamos coa Mancomunidade da Área Intermmunicipal de Vigo (Fornelos 
de  Montes, Pazos de Borbén, Redondela, Gondomar e Mos); a Mancomunidade do Val Miñor  
(Baiona, Nigrán e Gondomar) e a Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño (Tui, 
Tomiño, O Rosal, A Guarda e Tui). E finalmente a Deputación Provincial de Pontevedra. 

Os dereitos básicos da poboación, son aqueles servizos públicos dos que dispomos e que 
garanten de maneira efectiva a implantación dos dereiros básicos da poboación. 
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En canto ás infraestruturas de transporte estamos localizados no “Eixo Atlántico” das 
comunicacións formado pola autopista AP-9 (Ferrol  - Tui) e a N-550 (A Coruña – Tui). O 
Porriño asume as funcións de distribución das infraestruturas de alta capacidade no sur de 
Galicia e dende aquí parte a A-52 (Autovía das Rías Baixas) que comunica Vigo con 
Benavente; a A-55 dende  O Porriño ata a fronteira con Portugal e a AG-57 que comunica 
Vigo con Baiona. 

A menor escala temos a PO-552 (Tui – Baiona) bordeando toda a costa, a PO-448 que vai 
dende Tui direción Ourense pola marxe do río Miño e a PO-340 que comunica Gondomar 
con Tui polo interior. 

As comunicacións por estrada se completan coa rede provincial que comunica as diferentes 
comarcas e une entre si os concellos colindantes e as de titularidade municipal que 
comunican os diferentes núcleos de poboación entre si de forma que non existe ningunha 
entidade de poboación illada. Estas comunicacións se caracterizan por un mal estado de 
conservación, por ter un trazado sinuoso e por ter en ocasións unha anchura insuficiente. 

O ferrocarril apenas ten relevancia no noso territorio, sendo máis utilizado pola actividade 
económica que pola poboación en xeral, de forma cotiá. É maiormente utilizado pola 
poboación para percorrer longas distancias. Contamos con trenes de percorrido 
internacional (Vigo – Porto), pero se caracteriza pola súa lentitude e escasa competitividade, 
e comunicación con Madrid e Barcelona diariamente dende Vigo. A introducción do Alvia 
está a favorecer un incremento nos desprazamentos en tren, sobre todo no que se refire ao 
“Eixo Atlántico” (A Coruña – Santiago– Pontevedra – Vigo) 

O porto de Vigo é o principal porto de Galicia, pero que a pesar de non formar parte do noso 
territorio ten unha importancia considerable sobre todo para a industria do noso GDR, posto 
que é utilizado sobre todo para as exportacións. Ademáis contamos no territorio cos portos 
de Redondela, Baiona, Oia e A Guarda  todos eles marítimos, e os portos fluviais de A Pasaxe 
en A Guarda, Goián e Tui. Contamos tamén cun porto deportivo marítimo en Baiona e un 
porto deportivo fluvial en Tui. 

O aeroporto de Peinador – Vigo que está situado  no concello de Mos,  a pesar de contar con 
poucos destinos e escasa frecuencia, nos permite a comunicación aerea con Madrid a diario. 
Dispomos ademais de conexións directas con Barcelona, Bilbao, Valencia no ámbito nacional 
e Bolonia, Dublín e Nuremberg dentro da Unión Europea 

O servizo de transporte público é prestado por empresas concesionarias de media e corta 
distancia, que comunican as principais cabecera comarcais co resto dos concellos e coas 
cidades próximas. Nas zonas máis rurais da nosa área o principal problema co que nos 
atopamos é ca escasa frecuencia dos servizos e polo tanto a dependencia de medios 
privados de transporte como o taxi. Contamos con trasporte público escolar que garantiza a 
asistencia dos menores aos centros de ensinanza. 

No tocante ao planeamento urbanístico dos nosos concellos a 2014, so contamos con Plan 
Xeral  de Ordenación Municipal nos concellos de Baiona, Fornleos de Montes, O Porriño, 
Redondela, Tomiño e Tui. Os demais concellos se rixen polas normas subsidiarias 
dictaminadas nos anos 90. 
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Enerxéticamente vivimos nunha zona onde o suministro eléctrico é de bastante calidade e 
presenta escasas interrupcións. Contamos no territorio con pequenos aproveitamentos 
hidráulicos no territorio para a produción de electricidade, concretamente no río Oitavén. 
Tamen ten presenza a xerción de enerxía eólica, pero en todo o territorio so se está a 
desenvolver no concello de Fornelos de Montes, formando parte dos parque eólicos de 
Fontearia I e Fontearia II e o parque eólico de Bidueiros Fase I. 
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O acceso as telecomunicacións tamén condicionan a calidade de vida dos nosos habitantes. 
Podemos afirmar que contamos con Banda Ancha en gran parte do noso territorio a 
excepción de aquelas zonas mais rurais onde está certamente limitadas ás cabeceiras 
municipais. Este é o caso de determinadas áreas de Pazos de Borbén, Fornelos de Montes e 
Oia. Tamén contamos con fibra optica no territorio, con maior densidade na zona central do 
territorio, sobre todo nos concellos de O Porriño e Mos. O nivel de contratación de liñas de 
telefonía fixa máis elevadas se concentra nos concellos de Mos, O Porriño, Gondomar e A 
Guarda,  e en canto á telefonía móbil contamos polo menos con 3 operadores con presenza 
en cada un dos nosos municipios. 

O abastecemento de auga e o saneamento se caracterizan por unha importante 
diferenciación entre as áreas máis e menos rurais. Mentres que o abastecemento de augas 
nos cascos urbanos é ofrecido polos concellos, na maior parte das parroquias o 
abastecemento de auga a poboación se realiza mediante a construción de pozos por parte 
de cada un dos propietarios ou a través das comunidades de usuarios de augas, entidades 
privadas que xestionan a auga procedentes de fontes e manatiais. 

No referente ao saneamento, a práctica totalidade dos cascos urbanos contan con rede de 
saneamento, pero a medida que nos alonxamos cara a zonas máis rurais, nos atopamos coa 
existencia de fosas sépticas e pozos negros aínda a día de hoxe, cos conseguintes riscos de 
contaminación das augas freáticas e superficiais, á esperas de que se complete a rede de 
saneamento de todos os concellos do GDR 14. 

Todos os nosos concellos contan con sistemas de recollida de residuos sólidos urbanos (RSU) 
con sistemas de recollida selectiva, aínda que a frecuencia de recollida non é similar nas 
cabeceiras municipais que nas zonas máis rurais, pois nestas últimas non se realiza a recollida 
diariamente. Na actualidade os vertedeiros existentes en anos anteriores no territorio están 
totalmente clausurados. Contamos con dúas plantas de trasnferencia de rediuos, en O 
Porriño e O Rosal, un vertedoiro de residuos de contrucción en A Guarda e puntos limpos nos 
municipios de A Guarda, O Rosal, Tui, Gondomar e O Porriño; e en relación cos residuos 
xerados pola actividade agrogandeira, existe un programa de recollida de plásticos agrícolas 
ao que está adherido o Concello de O Rosal. Dende o Programa Leader Galicia 2007 – 2013 
no noso territorio se apostou pola xestión de residuos de orixe forestal e agrario e a súa 
transformación en biomasa (concretamente astilla de madeira para a inductria), polo que na 
actulidade na comarca do Baixo Miño contamos con empresas que transforman os restos dos 
traballos forestais e agrícolas nun recurso económico para o territorio. A pesar dos logros dos 
últimos anos nesta materia, a loita contra os vertedeiros ilegais nas zonas rurais segue a ser 
unha tarefa a combatir nos nosos territorios. 

En relación cos servizos á sociedade, todos os concellos do noso territorio contan con servizo 
de biblioteca, pero debemos mencionar que en ocasións ditos servizos non son prestados 
polos propios concellos, senón que son as comunidades de montes veciñais en man común 
ou as asociacións veciñais e culturais as que prestan o servizo. 

As gardería públicas están presentes en todas as entidades locais excecpto nos concellos de  
A Guarda, Pazos de Borbén e Fornelos de Montes e residencias e/ou centros de día para 
maiores en todos menos en Oia, Fornelos de Montes e O Rosal. Todos os concellos contan 
por Lei co servizo de asistencia a domicilio para as persoas maiores. 
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En todo o ámbito de actuación contábamos no ano 2005 segundo o Censo Nacional de 
Instalacións Deportivas con 372 instalacións deportivas, 676 espazos deportivos e 717 
espazos complemetarios, tendo presenza das tres tipoloxías en todos os nosos territorios. 

3.4.9.h.-  Condicións do entorno e o medio ambiente  

O medio ambiente e a sostibilidade é un factor fundamental para a medición da calidade de 
vida da poboación. Non afectan exclusivamente á saúde e ao benestar persoal senón que a 
longo prazo afectarán ao benestar futuro. Neste caso analizamos a contaminación, o ruído, o 
acceso ás zonas verdes e de recreo e o grado de satisfacción da poboación co entorno no 
que viven. 

A contaminación é un problema que sufren o 8,3% da poboación galega, atopándose con 
valores por debaixo da media nacional que é do 9,8%. Aínda así, certamente é elevada en 
comparación con outras comunidades autónomas como La Rioja, Extremadura ou Castela 
León. 

Segundo a Enquisa Europea de Saúde do ano 2009, en Galicia a poboación máis exposta á 
contaminación de forma xeral é aquela con idades entre os 16 e os 44 anos e a medida que 
se incrementa a idade o nivel de exposición se vai reducindo. 

Se segmentamos o factor contaminación, a maioría da poboación galega identifica como 
factores máis molestos por orden de importancia, a escasez de zonas verdes, as rúas pouco 
limpas, a presenza de animais molestos, os ruídos procedentes do exterior, as augas de 
consumo de mala calidade, os malos olores e a contaminación do aire. 

A enquisa anteriormente citada tamén desvela que a nivel provincial a contaminación por 
ruído afecta a un 19,97% da nosa poboación e a suciedade en xeral  e outros problema 
medio ambiental do espazo nun 12,09%. Estos datos varían en función do municipio no que 
nos atopemos, pois de forma xeral, a maior tamaño de municipio, maior e a porcentaxe de 
afectados por ambos factores. 

En 2014 o grado de satisfacción da poboación coa cantidade e calidade dos espazo verdes 
dos que dispón na área na que residen era do redor de 6 puntos sobre un total de 10, 
mentres que o grado de satisfacción coa calidade do espazo no que residimos era de 7 sobre 
10. En ambos os casos, as mulleres son as que presentan os valores máis elevados á hora de 
puntuar fronte aos homes, e no caso das idades, as puntuacións máis altas son as obtidas 
para os grupos de idade entre os 16 e os 64 anos. 

3.4.10.- Mercado de Traballo 

Ao igual que nas economías do noso contorno, a estrutura produtiva de Galicia ten sufrido 
unha importante transformación ao largo das últimas décadas, sendo o rasgo máis 
característico o aumento de peso relativo do sector terciario a costa do sector primario, 
aspecto que tamén se ve reflexado no mercado de traballo. 
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3.4.10.a.-  Taxa de Paro 

O índice habitualmente máis utilizado para analizar o mercado de traballo é a taxa de 
desemprego que representa a cantidade de desempregados sobre a poboación 
economicamente activa. 

  

A prioridade da economía é a xeración de emprego para paliar as dificultades financeiras das 
familias e das arcas públicas. O 17,7% da poboación activa galega está desempregada, case o 
dobre que a media da eurozona. No territorio do GDR-14 a taxa de desemprego é incluso 
maior que a media galega debido ao feito dunha gran densidade de poboación, poboación 
menos envellecida que a do resto de Galicia, por tratarse dunha zona dinámica que crece 
pero sufre os problemas derivados dunha crise económica que perdura no tempo: o nivel de 
paro rexistrado en 2010 mantívose e incluso creceu nos últimos cinco anos, aumentando nos 
últimos dez anos (dende o 2005) case nun 40%. En todo caso, a media do noso territorio é 
similar á media de desemprego a nivel de toda España, que rolda o 21% de paro (EPA). 

Por concellos, son Pazos de Borbén e Fornelos de Montes os que rexistran as taxas de 
desemprego mais altas do noso territorio. Se trata dos dous concellos mais deprimidos 
economicamente e tamén menos poboados. Con respecto ao resto dos concellos, se observa 
en xeral que os municipios costeiros teñen un paro inferior aos concellos de interior. Tui, 
Tomiño, O Rosal, Gondomar e incluso O Porriño que é un concello mais industrial rexistran un 
nivel de desemprego superior é media territorial.  Oia como concello costeiro é a excepción, 
por tratarse dunha zona que ten costa pero está pouco poboada e está allea dos núcleos 
socioeconómicos máis influentes. Mos pola súa proximidade a Vigo e a súa importancia 
económica ten un paro mais moderado.     

Comentar que ata fai pouco tempo rexistrábanse niveis de desemprego artificialmente 
baixos nos lugares mais rurais dado o nivel de subemprego e traballo por conta propia, 

Concello Ano 2015 Ano 2010 Ano 2005

Baiona 20,09% 18,69% 12,54%
Fornelos de Montes 28,50% 29,12% 24,98%
Gondomar 22,75% 22,21% 14,59%
Guarda (A) 19,75% 19,39% 14,20%
Mos 20,79% 21,23% 16,67%
Nigrán 18,80% 17,76% 11,63%
Oia 23,63% 19,49% 15,60%
Pazos de Borbén 32,60% 27,69% 23,60%
Porriño (O) 24,28% 24,48% 18,32%
Redondela 18,51% 18,77% 15,05%
Rosal (O) 24,25% 23,04% 18,97%
Tomiño 24,67% 25,46% 18,28%
Tui 25,14% 23,10% 17,60%
MEDIA TERRITORIO 21,89% 21,34% 15,88%

TOTAL GALICIA 17,70% 15,60% 9,90%

Taxa de Paro de cada concello do territorio do Leader GDR - 14

Fonte: "Encuenta Población Activa" (EPA)
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mentres que os datos mais elevados de emprego rexistrábanse nas zonas mais dinámicas nas 
que concéntranse maiores taxas de actividade e atracción de forza de traballo. Pero nos 
últimos anos tense producido unha inversión deste efecto, cunha tendencia ao equilibrio, 
pasando as zonas mais rurais a ter taxas similares ás zonas mais urbanas. 

3.4.10.b.-  Taxa de Emprego 

Se coñece como taxa de emprego á razón entre a poboación ocupada e a poboación 
economicamente activa (que está en condicións de formar parte do mercado laboral). A taxa 
de emprego, en outras palabras, permite indicar qué porcentaxe de traballadores teñen 
efectivamente emprego. A taxa de emprego é o contrario que a taxa de desemprego. 

  

Ao contrario que o que pasa coa taxa de desemprego, as taxas de emprego mais elevadas 
obsérvanse nos concellos mais costeiros, en detrimento dos municipios de interior que 
rexistran unhas taxas de ocupación inferiores á media do territorio.    

Considéranse ocupados aos que levan a cabo un traballo por conta propia ou allea a cambio 
dunha retribución. Por conseguinte, o dato da taxa de ocupación presenta algunha 
distorsión polo feito da elevada proporción de ocupados en situación de “axuda familiar”, 
razón pola cal se supón que a taxa de ocupación debería ser mais elevada. É o caso da 
comarca do Baixo Miño, zona na que o sector primario ten un gran peso relativo,  e na que 
observase a existencia de actividade agraria en pequenas explotacións levada a cabo 
fundamentalmente polos membros do núcleo familiar. O relativo estancamento da 
poboación activa, a pesar da incorporación nas últimas décadas da muller ao mercado de 
traballo, debese tamén a xeneralización e ampliación dos niveis educativos e polo propio 
envellecemento da pirámide poboacional. 

Concello Ano 2015 Ano 2010 Ano 2005

Baiona 79,91% 81,31% 87,46%
Fornelos de Montes 71,50% 70,88% 75,02%
Gondomar 77,25% 77,79% 85,41%
Guarda (A) 80,25% 80,61% 85,80%
Mos 79,21% 78,77% 83,33%
Nigrán 81,20% 82,24% 88,37%
Oia 76,37% 80,51% 84,40%
Pazos de Borbén 67,40% 72,31% 76,40%
Porriño (O) 75,72% 75,52% 81,68%
Redondela 81,49% 81,23% 84,95%
Rosal (O) 75,75% 76,96% 81,03%
Tomiño 75,33% 74,54% 81,72%
Tui 74,86% 76,90% 82,40%
MEDIA TERRITORIO 78,11% 78,66% 84,12%

TOTAL GALICIA 82,30% 84,40% 90,10%

Taxa de Emprego de cada concello do territorio do Leader GDR - 14

Fonte: "Encuenta Población Activa" (EPA)
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3.4.10.c.- Desemprego por Sexo e Idades 

Por sexos, o desemprego afecta mais aos homes no grupo de menores de 25 anos, mentres 
que no resto de idades son as mulleres as mais afectadas polo paro. 

  

Por concellos, observase que en Pazos de Borbén e Redondela as mulleres paradas con 
moitas mais que os homes desempregados (en termos relativos). En termos absolutos, nos 
trece concellos que forman o GDR-14 o paro feminino é superior ao masculino.    

  

Concello Número Homes 
Parados 

Número Mulleres 
Parados 

Número Total 
Parados

Baiona 493 594 1.087
Fornelos de Montes 82 109 191
Gondomar 711 787 1.498
Guarda (A) 415 461 876
Mos 660 854 1.514
Nigrán 698 812 1.510
Oia 145 165 310
Pazos de Borbén 160 239 399
Porriño (O) 931 1.256 2.187
Redondela 982 1.486 2.468
Rosal (O) 287 360 647
Tomiño 686 806 1.492
Tui 803 1.125 1.928
TOTAL TERRITORIO 7.053 9.054 16.107

TOTAL GALICIA 107.932 125.517 233.449

Desemprego Rexistrado Homes/Mulleres de cada concello do territorio do Leader 
GDR - 14

Fonte: Instituto Galego de Estadística. Datos 2015

Concello Número Parados 
Menores 25 Anos

Número Parados 
Outras Idades

Número Total 
Parados

Baiona 53 1.034 1.087
Fornelos de Montes 16 175 191
Gondomar 109 1.389 1.498
Guarda (A) 45 831 876
Mos 81 1.433 1.514
Nigrán 89 1.421 1.510
Oia 20 290 310
Pazos de Borbén 26 373 399
Porriño (O) 134 2.053 2.187
Redondela 120 2.348 2.468
Rosal (O) 36 611 647
Tomiño 104 1.388 1.492
Tui 126 1.802 1.928
TOTAL TERRITORIO 959 15.148 16.107

TOTAL GALICIA 12.214 221.235 233.449

Desemprego Rexistrado por Idades de cada concello do territorio do Leader GDR 
- 14

Fonte: Instituto Galego de Estadística. Datos 2015
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O grupo de menores de 25 anos rexistra moitos menos parados que o resto polo feito de que 
gran parte de dito colectivo non é demandante de  emprego, ou sexa, non busca 
activamente traballo (por estudos e estar en formación basicamente). Outra cousa é que os 
menores de 25 anos que buscan emprego teñen o nivel de paro mais alto tanto en Galicia 
como no resto de España, nivel que rolda o 50% da mocidade.  

3.4.10.d.-  Desemprego por Sectores de Actividade 

  

Analizando o desemprego por sectores de actividade, o sector servizos concentra case que o 
60% dos parados do noso territorio, produto da dependencia económica actual con respecto 
ao sector terciario. O sector secundario (industria e construción) aglutina mais do 25% dos 
desempregados do GDR-14 e o sector primario supera o 5% dos parados a nivel local. En 
termos absolutos, a finais de 2015 había rexistrados mais de 16 mil desempregados no noso 
territorio.  

Ademais comprobamos un peso relativo maior de parados no sector primario (5,26%) e no 
sector industrial (15,82%) con respecto a Galicia, derivado da crise económica que ten 
castigado o nivel de emprego en ambos sectores económicos que no territorio do GDR-14 
teñen unha gran importancia, en concreto, o sector agrario no Baixo Miño e a industria en 
Porriño e Mos principalmente. En cambio, na construción e no sector servizos o peso relativo 
do total de Galicia é maior que o da noso ámbito de actuación.   

Concello
Número 
Parados 

Agricultura

Número 
Parados 
Industria

Número 
Parados 

Construcción

Número 
Parados 
Servizos

Número 
Parados Sen 

Emprego 
Anterior

Número 
Total 

Parados

Baiona 43 102 122 731 89 1.087
Fornelos de Montes 10 20 16 119 26 191
Gondomar 33 207 258 821 179 1.498
Guarda (A) 124 95 87 514 56 876
Mos 32 356 144 874 108 1.514
Nigrán 38 187 170 959 156 1.510
Oia 46 19 35 184 26 310
Pazos de Borbén 13 86 41 243 16 399
Porriño (O) 69 416 181 1.298 223 2.187
Redondela 74 483 262 1.471 178 2.468
Rosal (O) 93 81 92 338 43 647
Tomiño 188 204 206 774 120 1.492
Tui 84 292 233 1.091 228 1.928
TOTAL 
TERRITORIO

847 2.548 1.847 9.417 1.448 16.107

PESO RELATIVO 
TERRITORIO 5,26% 15,82% 11,47% 58,47% 8,99% 100,00%

TOTAL GALICIA 8.454 29.675 28.903 147.165 19.253 233.450

PESO RELATIVO 
GALICIA 3,62% 12,71% 12,38% 63,04% 8,25% 100,00%

Desemprego Rexistrado por Sectores Actividade de cada concello do territorio do Leader                
GDR - 14

Fonte: Instituto Galego de Estadística. Datos 2015
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3.4.10.e.-  Ocupados por Sectores de Actividade 

  

A forma de comprobar as persoas que traballan en cada sector económico é contabilizando 
os afiliados á Seguridade Social, ou sexa, as altas laborais por sectores de actividade. No noso 
territorio, os afiliados na agricultura non chegan ao 4% do total de traballadores, os 
empregados na industria e na construción (sector secundario) superan o 28% cun maior 
peso da industria (20,98%), e por último, no sector servizos os afiliados roldan o 68% do total 
de traballadores rexistrados. En concreto, a finais de 2015 rexistrábanse mais de 55 mil 
afiliados á Seguridade Social no noso territorio.  

Ao revés do que pasa coa distribución sectorial dos desempregados, con respecto aos 
traballadores afiliados en alta laboral o peso relativo no noso territorio do sector primario 
(3,47%) é inferior ao peso relativo a nivel de Galicia (6,44%). Na construción o GDR-14 e 
Galicia teñen pesos relativos similares. Na industria é inferior o peso relativo galego e no 
sector servizos é superior o peso relativo a nivel de Galicia, o que concorda con outros 
indicadores económicos analizados, a maior importancia relativa do sector industrial no noso 
territorio en comparación co total de Galicia e pola contra o menor peso relativo do sector 
servizos. Na zona de Vigo é mais salientable dita diferenza, pola importancia industrial da 
comarca (principalmente O Porriño, Mos, Redondela, Nigrán e Gondomar), sen menosprezar 
a importancia do sector servizos (comercio e turismo sobre todo).      

Concello
Número 
Afilliados 

Agricultura

Número 
Afiliados 
Industria

Número 
Afiliados 

Construcción

Número 
Afiliados 
Servizos

Número Total 
Afiliados

Baiona 128 646 274 2.972 4.020
Fornelos de Montes 11 97 25 327 460
Gondomar 69 1.067 549 3.487 5.172
Guarda (A) 378 475 211 2.011 3.075
Mos 28 1.431 376 3.833 5.668
Nigrán 99 1.053 458 4.420 6.030
Oia 127 162 103 578 970
Pazos de Borbén 19 184 68 605 876
Porriño (O) 49 1.946 441 4.652 7.088
Redondela 288 2.140 732 7.129 10.289
Rosal (O) 238 392 226 1.144 2.000
Tomiño 387 871 379 2.767 4.404
Tui 107 1.183 500 3.686 5.476
TOTAL 
TERRITORIO 1.928 11.647 4.342 37.611 55.528

PESO RELATIVO 
TERRITORIO 3,47% 20,98% 7,82% 67,73% 100,00%

TOTAL GALICIA 59.095 127.295 67.717 664.180 918.287

PESO RELATIVO 
GALICIA 6,44% 13,86% 7,37% 72,33% 100,00%

Afiliacións en Alta Laboral por Sectores de Actividade de cada concello do territorio do 
Leader GDR - 14

Fonte: Instituto Galego de Estadística. Datos 2015
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Na comarca do Baixo Miño soamente o comercio, a hostalería, a educación e as actividades 
artísticas ou recreativas están mantendo o nivel de emprego nos últimos anos. Tui é o maior 
responsable das cifras de comercio, debido a que a actividade comercial é a más dinámica da 
comarca (actividade comercial reforzada polas denominadas actividades administrativas e 
servizos auxiliares). O resto do comercio repártese entre A Guarda e Tomiño. Tomiño centra a 
súa apartación ao emprego no comercio, na construción e nas actividades primarias. A 
centralidade do concello na zona do Baixo Miño axuda a xerar dita dinámica comercial. O 
impacto de O Rosal e Oia no emprego é pouco relevante na maioría dos sectores, por ser os 
concellos menos poboados, nos que destacan a ocupación en actividades primarias en O 
Rosal (sector do viño) e a hostalería en Oia (por ser este unha zona moi enfocada ao turismo).  

3.5.- A Economía 

O ámbito de actuación do GDR14 que esta formado pola Comarca do Baixo Miño e pola 
maioría dos concellos da Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo é un dos 
territorios mais dinámicos de toda Galicia. Neste senso, aínda que para certos aspectos de 
índole económica e algúns indicadores socioeconómicos pódese realizar unha análise 
conxunta de todo o ámbito territorial, ben é certo a clara diferenciación entre as comarcas do 
Baixo Miño e de Vigo.    

Ao igual que nas economías do noso entorno, a estrutura produtiva do noso territorio de 
actuación está vivindo unha importante transformación ao longo das dos últimas décadas, 
sendo os rasgos mais característicos a diminución do peso relativo do sector primario e o 
aumento do peso relativo do sector terciario. 

O concello de Vigo, que no novo período Leader xa non forma parte do GDR, concentra a 
maior actividade económico do suroeste de Galicia, xa que conta con grandes 
concentracións empresariais, ligadas a determinadas cadeas produtivas ou extractivas e que 
desenvolven a súa actividade en parques empresariais ou industriais. Un claro exemplo 
destas actividades é o sector da automoción que xira en torno á planta de PSA Citroën en 
Vigo, ou as actividades comerciais que se xeran en torno ao Porto de Vigo, onde está 
radicada unha das maiores lonxas de pescado de Europa. Neste senso, na zona de influencia 
de Vigo as actividades empresariais máis características do territorio son as cadeas 
empresariais da automoción, a construción naval, a pesca e súa transformación, e a 
extracción de roca ornamental concentrada sobre todo en Porriño. 

De feito unha das notas características deste territorio é a excesiva concentración 
empresarial na zona de Vigo, Redondela, Porriño e Mos, onde se asentan sobre o oitenta por 
cento das empresas do territorio (onde abundan relativamente as empresas que 
desenvolven actividades industriais), ante a falta dun tecido empresarial relevante nos 
concellos de Fornelos de Montes e Pazos de Borbén, a especialización no sector servizos nos 
concellos do Val Miñor (Baiona, Gondomar e Nigrán) e o maior peso relativo do sector 
primario na comarca do Baixo Miño, que conta cunhas condicións climáticas óptimas para os 
cultivos hortícolas e para os cultivos de planta ornamental. Destacan o cultivo do kiwi, do 
mirabel e da flor sobre todo en invernadoiros, ademais do viño que adquire un peso 
específico na economía desde a súa inclusión na Denominación de Orixe Rías Baixas, 
subzona do Rosal. Hai que comentar como posibles melloras no sector primario a realización 
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de actividades formativas específicas, a creación dunha marca de calidade e a creación de 
empresas de transformación e comercialización coa finalidade de pechar ciclos produtivos 
xerando valor engadido ao territorio.  

Por outra banda, a maior parte das empresas que se asentan no noso territorio teñen unha 
clara orientación cara ao sector servizos, posto que una de cada cinco empresas está ligada 
ao sector terciario. O sector servizos ten varios problemas como é a pequena dimensión das 
súas empresas e a falta de profesionalidade e formación especializada. A meirande parte das 
empresas do sector terciario son microempresas, moitas delas formadas unicamente por 
traballadores autónomos sen persoal contratado por conta allea, falamos de pequenas 
empresas familiares cunha curta traxectoria empresarial. 

Pola contra, existen varias actividades económicas que se atopan en situación de crise e/ou 
estancamento: a actividade pesqueira, a actividade gandeira e a construción. 

  

Como indicador económico, comparativo a nivel local, analizamos o Produto Interior Bruto 
por habitante dos trece concellos que forman o ámbito de actuación da Asociación de 
Desenvolvemento Rural MAIV – Baixo Miño. Neste senso, observamos que a media do noso 
territorio é inferior a media galega, xa que estamos no 78,27% de dita media de Galicia. Por 
concellos, destacan O Porriño e Mos polo seu alto nivel de PIB por habitante (tratase de dous 
concellos cunha importante base empresarial e industrial). Nigrán, A Guarda, Gondomar e Tui 
están sobre a media do territorio GDR14. En cambio, Fornelos de Montes, Pazos de Borbén, 
Oia e O Rosal están moi por debaixo da media, mentres que Tomiño, Baiona e Redondela 
están tamén por debaixo da media, pero non tanto como os outros catro concellos.  

Concello Producto Interior Bruto por 
habitante (euros)

Desviación con respecto á 
media do territorio GDR14 

(euros)
Baiona 12.180 -3.278
Fornelos de Montes 7.662 -7.796
Gondomar 15.970 512
Guarda (A) 15.075 -383
Mos 25.075 9.617
Nigrán 15.616 158
Oia 9.255 -6.203
Pazos de Borbén 9.729 -5.729
Porriño (O) 41.006 25.548
Redondela 13.343 -2.115
Rosal (O) 10.042 -5.416
Tomiño 11.109 -4.349
Tui 14.887 -571
MEDIA TERRITORIO 15.458 100,00%

MEDIA GALICIA 19.748 78,27%

 Producto Interior Bruto de cada concello do territorio do Leader GDR - 14

Fonte: Instituto Galego de Estadística. Datos 2012
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3.5.1.- O Sector Primario 

No sector primario, que ocupa sobre un dez por cento da poboación activa, temos que 
considerar ademais da pesca, dous tipos de agricultura: unha agricultura tradicional de 
subsistencia ou autoconsumo   practicada sobre todo na zona montañosa oriental (Fornelos 
de Montes e Pazos de Borbén) fronte a outra moderna, tecnificada, rendible e orientada aos 
mercados, favorecida polas características naturais e climáticas, baseada no cultivo de 
produtos de alto valor, como a produción de flor e hortaliza en invernadoiros, a elaboración 
de viño con Denominación de Orixe “Rías Baixas”, a  explotación do kiwi e tamén doutros 
cultivos destinados á elaboración de conservas, licores e marmeladas. Esta agricultura é a 
que se practica fundamentalmente na comarca do Baixo Miño que conta cun elevado 
número de explotacións agrarias.  

Pola contra, a gandería ten unha importancia residual, xa que as actividades gandeiras levan 
varios anos en declive. O sector conta cunha presenza testemuñal no territorio, onde as 
producións máis salientables son a bovina e a equina, grazas a gandeira extensiva (gando 
ceibe nos montes), así como a avícola, pola presenza de varias granxas na comarca do Baixo 
Miño e na zona da Louriña (Porriño e Mos). A gandería no noso territorio ten un escaso peso 
en comparación co resto de Galicia. 

En canto ao sector da pesca, nas lonxas de A Guarda, Baiona e Redondela se comercializan 
produtos sobre todo procedentes da pesca de baixura, ademais de marisco (moluscos e 
crustáceos). Neste apartado cabe destacar tamén a pesca fluvial, especialmente a lamprea do 
río Miño que dende a época dos romanos se atrapa de forma artesanal e pouco 
profesionalizada, aínda que representa un alto valor para o territorio, unha tradición cultural, 
a pesar do pouco volume de capturas que se rexistran actualmente a causa, entre outros 
factores, da sobrepesca. Outra actividade relacionada co mar e con certa tradición, localizada 
sobre todo na costa de Oia e Redondela, é a recollida de varias especies de algas con destino 
á industria (química, farmacéutica, cosmética e alimentaria) e á fertilización das terras de 
cultivo situadas preto do litoral. 

Como referencia, comentar que a zona sur da Provincia de Pontevedra ten unha Superficie 
Agraria Útil de 276.450 ha, e o aproveitamento das terras está dominado pola superficie 
forestal, que supón o 61,9% da superficie total (171.232 Ha). Seguen en importancia “outras 
superficies” e os prados e pastos (16,2% y 14,2% respectivamente). O apartado de “outras 
superficies” corresponde a terras improdutivas ou áreas urbanas, aspecto especialmente 
importante na comarca de Vigo, que ten 17.352 Ha -o 38,8%- do total deste apartado na 
zona. Isto débese á importancia do solo industrial e urbano nesta comarca. Pola súa parte, as 
terras de cultivo ascenden a 24.370,5 Ha, o que supón un 8,8%.  

En canto aos cultivos, destacan as superficies dedicadas a cereais, a cultivos forraxeiros, o 
millo, a pataca, os frutais, á produción hortícola e as flores (sobre todo falamos de 
explotacións de flor ornamental en viveiros), e tamén o viño.  

Destacar a gran relevancia que teñen na comarca do Baixo Miño:  

-entre os frutais destaca o kiwi (cultivo que supón o 50% da produción de Galicia e o 25% da 
produción nacional). 
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-outro froito de interese é o mirabel, de orixe centroeuropeo, que se cultiva exclusivamente 
nesta zona do Baixo Miño e a produción destinase principalmente á industria conserveira 
(mirabeis en almíbar e marmeladas, elaboradas artesanalmente). 

-o cultivo do viñedo é o mais antigo de Galicia e tamén un dos mais importantes polo seu 
alto valor nos mercados, sobre todo dende a inclusión dalgúns concellos -O Rosal, Tomiño e 
parte de Tui- na Denominación de Orixe “Rías Baixas”, principalmente sobre as terrazas 
fluviais do Miño, dentro das explotacións vitivinícolas se poden diferenciar as que practican o 
monocultivo, dedicadas ás variedades de uva autorizadas polo Consello Regulador da D.O. 
“Rías Baixas”, das que boa parte son híbridas, aínda nos últimos anos a Xunta de Galicia está 
apoiando a reestruturación dos viñedos, fomentando a substitución das variedades híbridas 
por variedades autóctonas. Outro dato e que o rendemento dos viñedos oscila entre os 5.000 
e os 7.000 Kg/ha. O número de viticultores que no Baixo Miño dedícanse á produción de uva 
para viño con Denominación de Orixe “Rías Baixas” é aproximadamente duns cinco centos, 
algo menos do 10% do total de dita Denominación de Orixe, se ben nesta comarca a 
superficie dedicada á produción das diferentes variedades de uva é de case seis millóns de 
metros cadrados, o que supón un 15% da superficie total da Denominación de Orixe “Rías 
Baixas”.  

-os cultivos intensivos orientados aos mercados urbanos teñen unha gran importancia 
económica no territorio. Este tipo de cultivos, explotados sobre todo en invernadoiros, 
iniciouse na pasada década dos 70 e rapidamente se deu unha gran expansión dos mesmos. 
Neste senso, nos invernadoiros se poden diferenciar dous tipos de cultivos: por un lado, os 
produtos hortícolas, que representan sobre o 20% da produción galega. A produción abarca 
practicamente todo tipo de hortalizas, tanto de verán como de inverno, e está destinada 
basicamente aos mercados urbanos próximos e polo xeral a toda Galicia. Tamén existe unha 
importante produción de hortaliza ao aire libre, sobre todo no Rosal e Tomiño, onde as 
condicións climáticas son moi favorables; por outro lado, a flor de invernadoiro (sobre todo 
cortada), cultivo do que tamén a comarca do Baixo Miño foi pioneira en Galicia. Despois 
dunha forte expansión, actualmente este cultivo está estabilizado e o seu destino esta 
dirixido tanto aos mercados locais como á exportación.  
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No ámbito de actuación da Asociación de Desenvolvemento Rural MAIV – Baixo Miño, o 
maior número de explotacións agrarias están localizadas non concellos do Baixo Miño 
(Tomiño, Oia, Tui e O Rosal), e tamén en Mos, Gondomar, Pazos de Borbén e Fornelos de 
Montes. Todos estes concellos superan as cen explotacións agrarias rexistradas. Tomiño 
destaca por encima de todos con mais de 400 explotacións agrarias.  

Os últimos datos facilitados polo Instituto Galego de Estatística cifra nun total de 1.611 as 
explotacións agrarias localizadas nos trece concellos do noso territorio. En Galicia hai 
censadas 81.174 explotacións agrarias no ano 2009. A superficie de referencia do GDR14 
representa o 2,6% de todos os GDRs galegos, mentres que o número de explotacións 
agrarias representa o 2% de toda Galicia.   

En xeral, nas explotacións agrarias observase un abandono das explotacións pouco rendibles 
ou por xubilación do titular, e aínda que hai unha certa fragmentación da propiedade, cada 
vez se busca unha maior dimensión das explotacións na procura do punto morto de 
equilibrio ou umbral mínimo de rendibilidade económica. Neste senso, os procesos de 
concentración parcelaria axudan a lograr as dimensións mínimas necesarias.  

Concello Explotacións agrarias (unidades)

Baiona 47
Fornelos de Montes 129
Gondomar 115
Guarda (A) 17
Mos 146
Nigrán 53
Oia 148
Pazos de Borbén 108
Porriño (O) 84
Redondela 65
Rosal (O) 135
Tomiño 422
Tui 142
MEDIA TERRITORIO 124

TOTAL TERRITORIO 1.611

TOTAL GALICIA 81.174

Explotacións agrarias de cada concello do territorio do Leader 
GDR - 14

Fonte: Instituto Galego de Estatística. Datos 2009
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O número de UTAs (unidades de traballo ano) nas explotacións agrarias do territorio da 
Asociación de Desenvolvemento Rural MAIV – Baixo Miño, tomando os últimos datos 
publicados, elévase a 1.943 empregos. En Galicia hai censadas 87.433 explotacións agrarias 
no ano 2009. A superficie de referencia do GDR14 representa o 2,6% de todos os GDRs 
galegos, mentres que o número de UTAs representa o 2,2% de toda Galicia.   

A media de UTAs por concello das trece entidades locais do noso ámbito de actuación é 149. 
Para poder realizar unha comparativa útil e xusta en base aos UTAs rexistrados en cada un 
dos concellos e tendo en conta as diferentes poboacións municipais, calculamos o Índice de 
Ocupados en Explotacións Agrarias (unha especie de media ponderada que considera as 
diverxencias demográficas entre os distintos concellos). Observamos que os concellos de 
Tomiño, Oia e Fornelos de Montes triplican a media (Base 100). O Rosal e Pazos de Borbén 
duplican dita media. Os demais concellos non chegan á media: Baiona, Nigrán e Redondela 
non chegan nin ao 25% da media.  

Como conclusión dicir que hai unha gran disparidade entre concellos á hora de evaluar o 
Índice de Ocupados en Explotacións Agrarias, efecto directo dun territorio heteroxéneo e 
con peculiaridades diferentes no sector primario, segundo se comentou nos diferentes 
aspectos e subapartados de dito sector económico.     

Outro dos sectores cun grande potencial é o sector forestal, que conta con grandes 
extensións de cultivos madeireiros na zona, pero que ao mesmo tempo conta con 
importantes problemas, debido sobre todo a unha intensificación do monocultivo do 
eucalipto e a falta de profesionalización na xestión moitas explotacións forestais. O noso 
territorio conta cunha superficie forestal arborada que supera o sesenta por cen do seu 
territorio, sendo as principais especies arbóreas cultivadas as frondosas (eucalipto) e as 
coníferas (pino), seguidas polas especies autóctonas (carballo, castiñeiro, bidueiro, etc.). Un 

Concello
Número total de UTAs 

(Unidades de traballo ano) 
nas explotacións agrícolas

Índice Ocupados Explotación Agrícolas 
(GDR14=100)

Baiona 41 24,97
Fornelos de Montes 85 316,77
Gondomar 104 55,33
Guarda (A) 33 57,80
Mos 142 71,38
Nigrán 51 20,84
Oia 152 346,86
Pazos de Borbén 79 183,52
Porriño (O) 142 85,44
Redondela 57 18,64
Rosal (O) 208 233,14
Tomiño 703 388,80
Tui 146 62,28
MEDIA TERRITORIO 149 100,00

TOTAL TERRITORIO 1.943 100,00

TOTAL GALICIA 87.433 100,00

Número total de UTAs (Unidades de traballo ano) nas explotacións agrícolas de cada 
concello do territorio do Leader GDR - 14

Fonte: Instituto Galego de Estatística. Datos 2009
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gran problema é que a propiedade está moi fragmentada, aínda que as comunidades de 
montes teñen un gran peso específico como propietarias e xestoras eficientes dos terreos de 
monte comunal. Outro dos problemas que está afectando ao sector forestal nos últimos anos 
é a proliferación de lumes que ademais de causar grandes perdas económicas aos 
produtores tamén causan un serio problema medioambiental. En todo caso, a xestión 
forestal ten unha gran importancia económica no territorio da Asociación de 
Desenvolvemento Rural MAIV – Baixo Miño.  

A propiedade forestal en Galicia se define polo seu carácter privado, así das 2.039.572 ha de 
superficie forestal, 1.994.418 ha son montes privados. As restantes 45.154 ha corresponden a 
montes das administracións públicas. En datos porcentuais o 3% da superficie forestal é de 
titularidade pública, o 64% de propietarios particulares e o restante 33% corresponde a 
M.V.M.C (montes veciñais en man común). É relevante que practicamente un terzo da 
superficie forestal galega (608.728 ha) corresponde a montes veciñais en man común. Isto 
demostra que esta figura non soamente ten importancia como unha sinal de identidade da 
cultura comunal do noso país, xa que ademais é un magnífico indicador económico e 
produtivo do monte galego. O monte veciñal é un dos principais motores do emprego local 
no sector forestal sendo as comunidades de montes as que xestionan a continuación do ciclo 
produtivo a través da transformación e comercialización dos diferentes recursos forestais. Na 
zona rural de Pontevedra este e sur hai un total de 444 montes veciñais, que ocupan unha 
superficie de 95.181,22 ha, o que supón preto do 62% de toda a superficie forestal, valor que 
case duplica a media galega (33%). O obxectivo das comunidades de montes non é 
exclusivamente maximizar a rendibilidade económica das explotacións forestais, teñen 
ademais unha función social e medio ambiental. Alternativas na finalidade da diversificación 
económica do monte son: a xestión da biomasa, o aproveitamento gandeiro (usos 
silvopastoris), cogumelos, castañas e outro tipo de froitos do bosque (arandos, framboesas, 
grosellas, etc.). Tamén a potenciación de zonas e programas recreativos/educativos do monte 
a as rutas de sendeirismo que melloran o coñecemento práctico do noso contorno rural. 

A gran extensión forestal de Galicia e os condicionantes climáticos e orográficos fan 
especialmente vulnerable o monte aos incendios. Nos últimos anos sobre o 50% dos fogos 
rexistrados en toda España foron localizados en Galicia, cunha superficie queimada que 
representa aproximadamente o 30% da superficie devastada en España. Os distritos forestais 
son as unidades administrativas básicas de planificación da defensa contra incendios 
forestais de Galicia. Na nosa zona o referente e o Distrito Forestal XVIII (Vigo – Baixo Miño). 
Unha adecuada dotación de medios contra incendios nos distritos forestais é fundamental 
para conseguir unha correcta prevención e defensa contra o lume. Un instrumento de 
planificación territorial son os “Plans de Ordenación dos Recursos Forestais”. Son una 
ferramenta esencial na ordenación do territorio. Por outra banda, os montes privados de 
particulares caracterízanse pola súa pequena superficie (a superficie media destas parcelas 
forestais é de 0,25 ha). As SOFOR (sociedades de fomento forestal) son agrupacións de 
propietarios formalizadas a través de sociedades creadas de forma voluntaria na procura da 
implantación de sistemas de xestión conxunta dos aproveitamentos forestais (facendo 
posible unha xestión mais eficiente do monte).  
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3.5.2.- O Sector Secundario 

O sector secundario, ou sexa, a industria, está bastante desenvolta na comarca do Baixo Miño 
e, sobre todo, na comarca de Vigo (mais en concreto nos concellos que limitan directamente 
con Vigo). Fornelos de Montes e Pazos de Borbén son os concellos menos industrializados, 
non deixan de ser os dous concellos mais pobres do ámbito de actuación do GDR14, 
considerados os dous pola Xunta de Galicia como zona de reequilibrio territorial. Na zona do 
Baixo Miño é Oia o concello menos desenvolto con soamente 5 empresas industriais 
rexistradas en 2014. 

  

Nas comarcas de Vigo e do Baixo Miño hai rexistradas en 2014 mais de mil empresas 
industriais e case dous mil empresas relacionadas coa construción. Con respecto ao total de 
Galicia, o total de empresas do sector secundario e terciario rexistradas no territorio do 
GDR-14 representan sobre o 6% das empresas galegas. No caso das empresas industriais o 
peso relativo do noso territorio con respecto ao total de Galicia é incluso superior, sobre un 
7,5% das empresas industriais rexistradas en 2014 en toda Galicia localízanse no ámbito de 
actuación da Asociación de Desenvolvemento Rural MAIV - Baixo Miño.   

A comarca de Vigo é o principal nodo de concentración industrial e demográfica de Galicia. 
Destacan pola súa importancia industrial os concellos de O Porriño e Mos, seguidos de 
Redondela, Gondomar e Nigrán. Na comarca do Baixo Miño destacan polo seu peso 
industrial Tui e Tomiño seguidos de O Rosal e A Guarda. 

A industria está bastante ben diversificada, con empresas dedicadas ao sector da 
alimentación, ao tratamento da pedra, empresas ligadas a sector auxiliar do automóbil, a 

Concello
Número 

Empresas 
Industria

Número 
Empresas 

Construcción

Número 
Empresas 
Servizos

Número Total 
Empresas Sector 

Secundario e 
Terciario

Baiona 37 109 633 779
Fornelos de Montes 2 10 37 49
Gondomar 95 222 694 1.011
Guarda (A) 45 115 520 680
Mos 178 175 935 1.288
Nigrán 79 250 1.038 1.367
Oia 5 52 118 175
Pazos de Borbén 13 29 81 123
Porriño (O) 270 240 1.250 1.760
Redondela 129 261 1.393 1.783
Rosal (O) 53 95 247 395
Tomiño 81 161 599 841
Tui 125 273 941 1.339

TOTAL TERRITORIO 1.112 1.992 8.486 11.590

PESO RELATIVO 
TERRITORIO 9,59% 17,19% 73,22% 100,00%

TOTAL GALICIA 14.922 31.504 152.382 198.808

PESO RELATIVO 
GALICIA 7,51% 15,85% 76,65% 100,00%

Empresas por actividade de cada concello do territorio do Leader GDR - 14

Fonte: Instituto Galego de Estadística. Datos 2014
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metalmecánica, aos materiais de construción e a industria química e farmacéutica 
principalmente.  

A construción, que é un sector económico en crise, ten unha participación menor en 
comparación coa industria no que se refire a ocupados, pero o número de empresas de 
construción case duplica ás industriais. A construción ten visto estancada a súa actividade 
económica, debido á sobreoferta y ás dificultades financeiras dos promotores e dos 
compradores, entre outros factores.  

Un aspecto destacable do sector industrial é que a gran maioría das empresas son 
manufactureiras, sobre un noventa por cen do total.  

Ademais dos sectores mencionados, existe toda unha mestura de outro tipo de empresas, de 
moi diverso tamaño e actividade. Destacamos a carpintería metálica, a fabricación e 
transformación de plásticos, a carpintería e transformación da madeira, talleres mecánicos, 
fabricación de maquinaria de todo tipo e artes gráficas. 

A dotación de solo industrial é un bo indicador económico, xa que é difícil que se desenvolva 
a industria e o comercio sen unha boa dotación de polígonos industriais ou parques 
empresariais. Nos trece concellos da Asociación de Desenvolvemento Rural MIAV – Baixo 
Miño que forman o territorio do GDR14 localízanse os seguintes polígonos industriais: 

- Polígono Industrial de Chan de Amoedo (Pazos de Borbén). A superficie total do 
polígono é de 139.000 metros cadrados, dos que actualmente en 88.902 m² están 
instaladas 14 empresas de diversos sectores, principalmente dedicadas ao pescado 
conxelado y á elaboración de plásticos e adhesivos. 

- Polígono Industrial A Pasaxe-Vincios (Gondomar). Ten unha superficie de 496.917 m², 
dos que 311.863 m² son de carácter industrial. A pesar da falta de planeamento, hai 
instaladas no polígono cerca de 90 empresas. Os sectores con maior presenza no 
polígono son a automoción, o metal, o comercio ao por maior, as instalacións 
industriais e a fabricación de maquinaria. 

- Parque Empresarial Porto do Molle (Nigrán). Esta zona foi promovida polo Consorcio 
da Zona Franca de Vigo y comezou a súa actividade en 2010, hoxe en día é unha 
importante plataforma empresarial e de servizos para empresas tanto nacionais 
como internacionais. Este parque con más de 100 hectáreas a disposición das 
empresas, ordenado como unha especie de cidade de servizos cunha gran oferta de 
actividades complementarias con zonas comerciais, espazos socioculturais i 
equipamentos, dispoñendo das seguintes áreas: Área Industrial, Área Comercial, Área 
Técnolóxica, Servizos de Ocio Recreativo, Servizos Centrais e Centro de Iniciativas 
Empresariais (CEI), Equipamento Social, Equipamento Deportivo e Zonas Verdes. 

- Polígono Industrial de Areas (Tui). A superficie deste polígono se divide en dous 
fases. A primeira fase conta con 154.589 m², dos que 93.440 m² son de carácter 
industrial e comercial repartidos en 52 parcelas. A segunda fase ten unha superficie 
de 61.496 m², dos que 33.108  m² son de uso industrial e comercial repartidos en 20 
parcelas. Tanto a primeira como a segunda fase, xestionadas por Xestur Pontevedra, 
están esgotadas. Na actualidade atópanse instaladas cerca de 30 empresas e o centro 
comercial Outletui. 
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- Polígono industrial A Granxa (O Porriño). Este polígono, creado en 1993, é un dos 

principais motores do progreso económico da comarca de Vigo. Ocupa 1.161.896 m² 
dos que 517.423 m² son de uso industrial e 36.413 m² de uso comercial. O resto da 
superficie se destina a viais, zonas verdes e usos deportivos. A maioría das empresas 
instaladas son do sector auxiliar de automoción, do sector da pedra ornamental y do 
sector de transporte e loxística. 

- Polígono industrial As Gándaras (O Porriño). Outro motor económico do noso 
territorio. As Gándaras ocupa 2.147.467 m², dos que 1.012.227 metros cadrados son 
de uso industrial, 35.400 m² de uso comercial,   92.100 m² están destinados a viais, y 
364.220 m² a zonas verdes. Actualmente hai instaladas cerca de 65 empresas de 
diversos sectores, sobre todo empresas de fabricación e maioristas. 

- Parque Empresarial de A Veigadaña (Mos). Parque empresarial   creado por iniciativa 
de Xestur Pontevedra no ano 2012. Esta zona empresarial conta con 776.000 metros 
cadrados de superficie en bruto, cun investimento duns 50 millóns de euros, naceu 
pola evidente necesidade de solo industrial que sufre cronicamente a área 
metropolitana de Vigo. Aproximadamente a metade da superficie do parque 
empresarial destinase a solo puramente industrial, dividido en 96 parcelas. 
Actualmente, uns 388.000 m² quedan dispoñibles, debido en parte a crise económica 
que perdura no tempo e non deixa paso a reanimación definitiva da actividade 
económica. Xa son cerca de 30 empresas as que traballan no parque, ocupando 
aproximadamente un 60% da superficie dispoñible. Cabe destacar o feito de que 
gran parte destas empresas tiñan anteriormente as súas instalacións sitas en Vigo, e 
decidiron trasladarse a Mos por motivos de aforro de custes. 

Na comarca do Baixo Miño, zona na que unicamente existe o polígono de Areas (Tui), hai 
dous parques empresariais en proxecto, que nun futuro van a axudar moito ao 
desenvolvemento económico do Baixo Miño: 

- Polígono de Tebra-Vilameán (Tomiño). Previstos 493.000 metros cadrados de 
superficie. 

- Parque empresarial de A Guarda - O Rosal (A Guarda – O Rosal). Previstos 272.890 
metros cadrados de superficie. 

3.5.3.- O Sector Terciario 

O sector terciario ou de servizos mostra un gran dinamismo nos últimos anos, reflexo da 
importancia que ten tanto o sector industrial como o sector primario no territorio. Cada vez o 
sector terciario ten unha importancia relativa maior na economía con respecto aos outros 
dous sectores económicos, reflexo do desenvolvemento dunha economía do benestar 
orientada á mellora da calidade de vida. Sobre un 40% da empresas de servizos son 
comercios, un 15% son empresas relacionadas co sector da inmobiliario e da construción, un 
15% empresas de hostalería, un 10% empresas de transporte e o 20% empresas ligadas ao 
sector financeiro, da educación, da sanidade e outros. A tipoloxía das empresas de servizos é 
moi variada, dende o comercio tradicional de alimentación (tanto minorista como maiorista), 
pesca y horticultura, interindustrial de pezas, maquinaria, materias primas y servizos, 
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hostalería, transporte, venta de carburantes e vehículos, etc. No referente ao comercio 
minorista, por actividades dominan os comercios de non alimentación (60% aprox.) fronte 
aos de alimentación (40% aprox.). 

Nas comarcas de Vigo e do Baixo Miño hai rexistradas en 2014 aproximadamente 8.500 
empresas de servizos. Con respecto ao total de Galicia, o total de empresas do sector 
terciario rexistradas no territorio do GDR-14 representan case o 6% das empresas galegas. 
Con respecto á agregación do número de empresas rexistradas do sector secundario e 
terciario, as empresas de servizos son en 2014 representan mais 70% tanto a nivel do noso 
territorio local como a nivel de Galicia.   

Ao igual que no resto de Galicia, destaca a reducida dimensión das empresas. Case o 60% 
non teñen contratado persoal por conta allea e sobre un 90% teñen cinco ou menos 
empregados.. Se consideramos medianas as empresas que superan os 20 traballadores, 
soamente un pouco mais do 1% do total entrarían neste intervalo. Por certo, ningunha 
empresa do Baixo Miño conta con mais de 250 traballadores. Polo tanto, esta gran maioría de 
empresas de tamaño reducido, moitas delas autónomos cunha estrutura organizativa moi 
simple, teñen dificultades para competir nos mercados internacionais e incluso no mercado 
nacional. A cooperación sería unha ferramenta axeitada e necesaria para poder competir 
cunhas mínimas garantía de éxito. Debido ao pequeno tamaño, as empresas do Baixo Miño 
compiten maioritariamente pola diferenciación e non tanto por custes. Falamos dunha 
preferencia por competir pola calidade dos seus bens ou servizos, especialmente na calidade 
da súa oferta e na relación directa cos clientes (marketing relacional). Tratase de asegurar a 
supervivencia das empresas logrando unha boa imaxe e posicionamento no mercado. A falta 
de cooperación é debida en parte a falta dunha cultura empresarial definida, que produce 
limitacións de xestión e unha escasa internacionalización. A pesar da boa calidade de vida 
que se observa na comarca, hai unha falta de formación cualificada e certas dificultades de 
captar profesionais especializados, 

Na comarca do Baixo Miño, a dedicación principal das empresas existentes centrase no 
sector servizos. Mais de dous terzos das mesmas están vinculadas a actividades de comercio, 
hostalería, transporte, almacenamento, comunicacións, actividades inmobiliarias e 
financeiras, etc. Se comparamos a importancia relativa dos tres sectores económicos coas do 
resto de Galicia podemos apreciar que tanto a industria como a construción teñen mais peso 
relativo que a media galega. A pesar da lóxica terciarización da economía, a dependencia do 
sector primario é sensiblemente maior, especialmente no caso de Tomiño. En cambio en A 
Guarda e Tui o sector servizos é proporcionalmente mais importante, tratase de dous núcleos 
urbanos relevantes. Tui está ben comunicada, é unha poboación histórica importante, porta 
principal de entrada á veciña Portugal, supón o centro neurálxico do comercio de boa parte 
da comarca. En Oia, como característica a comentar, hai proporcionalmente mais pequenas 
empresas dedicadas a construción. 
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3.5.3.a .- Turismo 

No sector servizos ten unha destacada papel o turismo, actividade que está bastante 
diversificada, con participación de turismo de natureza, de costa e de negocios. Neste senso, 
observase un importante desenvolvemento da infraestrutura hoteleira no ámbito de 
actuación do GDR14. En 1985 había na zona do sur da provincia de Pontevedra 11 hoteis, con 
342 habitacións. No 2009 aparecen rexistrados 44 hoteis (ademais doutros tipos de 
aloxamentos), con 1.390 habitacións. O noso territorio conta con dous concellos declarados 
de interese turístico: A Guarda e Tui. 

  

A oferta hoteleira concentrase na costa, principalmente en Baiona, Nigrán e Oia. A Guarda 
ten tamén unha boa oferta hoteleira, orientada tamén ao turismo estival, con varios hoteis e 
un cámping con 1.520 prazas. Tui tamén é un centro turístico destacado. O turismo rural está 
favorecido polas cualidades naturais e paisaxísticas do noso territorio, e tamén pola cercanía 
e boa accesibilidade coas grandes áreas urbanas do sur de Galicia, fontes emisoras do 
principal tipo de cliente que teñen estes establecementos rurais. O turismo rural no sur da 
provincia de Pontevedra pasou de 5 establecementos e 49 prazas en 1994 a 67 
establecementos e 759 prazas en 2009. O turismo rural está moi ben representado no noso 
ámbito xeográfico, con establecementos que ofertan actividades alternativas de turismo 
activo, cunha influencia moi positiva sobre as economías locais e cunha menor afectación ao 
problema da estacionalidade do turismo estival tradicional. En total, no territorio do GDR-14 
no ano 2013 había rexistrados 28 establecementos de turismo rural cunha capacidade de 
aloxamento de case 300 persoas. 

Concello Número 
Hoteis

Número 
Pensións

Número 
Aloxamentos 

Turismo 
Rural

Número 
Campamentos

Número 
Apartamentos

Número Total 
Establecementos

Baiona 15 3 2 1 1 22
Fornelos de Montes 0 0 2 0 0 2
Gondomar 1 2 4 0 0 7
Guarda (A) 9 1 1 1 0 12
Mos 4 2 0 0 0 6
Nigrán 6 10 1 1 1 19
Oia 7 3 3 2 1 16
Pazos de Borbén 0 0 2 0 0 2
Porriño (O) 4 5 1 0 0 10
Redondela 1 7 2 1 0 11
Rosal (O) 0 1 2 0 0 3
Tomiño 1 3 4 0 0 8
Tui 8 7 4 0 0 19
TOTAL 
TERRITORIO 56 44 28 6 3 137

PESO RELATIVO 
TERRITORIO 40,88% 32,12% 20,44% 4,38% 2,19% 100,00%

TOTAL GALICIA 894 1.261 600 116 131 3.002

PESO RELATIVO 
GALICIA 29,78% 42,01% 19,99% 3,86% 4,36% 100,00%

Establecementos de Turismo de cada concello do territorio do Leader GDR - 14

Fonte: Instituto Galego de Estadística. Datos 2013
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Mentres que o número total de establecementos de aloxamento turístico rexistrados no 
territorio GDR-14 no ano 2013 representa sobre un 4,5% do total de establecementos de 
Galicia, o número de prazas de aloxamento rolda o 8,5% de toda Galicia, aspecto que destaca 
un bo tamaño medio en canto a capacidade de aloxamento dos establecementos localizados 
no noso territorio, sobre o dobre da media galega. 

3.5.4.- Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal 

Este marco institucional de cooperación ten unha gran importancia polos efectos positivos 
sobre os dous territorios. A supresión das fronteiras transformou o antigo espazo fronteirizo 
nun recurso que enriquece a complexidade interrexional. A creación desta Eurorrexión ten 
por obxecto estimular e coordinar a cooperación transfronteriza e interrexional para 
promover o desenvolvemento conxunto dentro dun espazo europeo sen fronteiras, 
mediante o establecemento dun compromiso mutuo de carácter non normativo. A 
Eurorrexión Galicia - Norte de Portugal é hoxe unha realidade e conforma un espazo de forte 
interrelación económica, comercial e humana, que presenta un gran potencial. Dende o ano 
1991, froito da cooperación transfronteriza, téñense impulsado mais de douscentos 
proxectos de cooperación. Nun principio, foron as infraestruturas, pero logo a cooperación se 
ten expendido a áreas como a agricultura, o medio ambiente, a ciencia e a investigación, o 
emprego e a formación, o turismo, o transporte, a pesca, etc. Todo isto ten contribuído non 
soamente á creación dun novo espazo económico, se non tamén ao desenvolvemento de 
novas redes de relacións institucionais e persoais entre galegos e portugueses.

Concello Prazas 
Hoteis

Prazas 
Pensións

Prazas 
Aloxamentos 

Turismo 
Rural

Prazas 
Campamentos

Prazas 
Apartamentos

Número Total 
Establecementos

Baiona 769 47 18 1.913 602 3.349
Fornelos de Montes 0 0 26 0 0 26
Gondomar 42 31 38 0 0 111
Guarda (A) 470 20 10 1.520 0 2.020
Mos 201 42 0 0 0 243
Nigrán 328 165 18 1.581 141 2.233
Oia 402 41 40 891 70 1.444
Pazos de Borbén 0 0 18 0 0 18
Porriño (O) 278 67 6 0 0 351
Redondela 27 130 30 138 0 325
Rosal (O) 0 12 26 0 0 38
Tomiño 53 45 28 0 0 126
Tui 541 125 35 0 0 701
TOTAL 
TERRITORIO 3.111 725 293 6.043 813 10.985

PESO RELATIVO 
TERRITORIO 28,32% 6,60% 2,67% 55,01% 7,40% 100,00%

TOTAL GALICIA 56.374 25.183 7.319 34.977 5.049 128.902

PESO RELATIVO 
GALICIA 43,73% 19,54% 5,68% 27,13% 3,92% 100,00%

Prazas de Aloxamento Turístico de cada concello do territorio do Leader GDR - 14

Fonte: Instituto Galego de Estadística. Datos 2013
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