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1 INTRODUCIÓN 

A configuración do actual núcleo urbano de Marín, de morfoloxía moi compacta, provocada 

pola localización natural do propio asentamento, é o resultado dun proceso de crecemento 

que se iniciou nos anos 60 e 70. Nestes anos de arranque demográfico, de apoxeo  da industria 

pesqueira e a construción naval, coa súa franxa litoral ocupada e sen un plan que organizase o 

desenvolvemento urbano con criterios de sustentabilidade, a cidade creceu de forma lineal ao 

longo das tres principais estradas do municipio, as de comunicación con Pontevedra (N-558) e 

Moaña (PO-313) e a vía litoral PO-551 de comunicación co sur do Morrazo. Esta localización do 

uso residencial con estrutura lineal ao longo de eixes de comunicación interurbanos creou 

hábitats con escasas dotacións e zonas verdes, salpicada de instalacións industriais, con 

problemas de mobilidade  e con proliferación de urbanización difusa. 

O núcleo urbano de Marín presenta unha gran vantaxe con relación á sustentabilidade con 

respecto a outras cidades máis dispersas e horizontais. A súa tupida estrutura facilita o 

desenvolvemento de bos modelos de mobilidade e accesibilidade, promove a cultura da 

proximidade, facilita a diversidade de actividades económicas e favorece o uso dos espazos 

públicos como lugares de encontro e reunión, o que contribúe a dotar de cohesión social o 

hábitat urbano. Mais para favorecer esta dinámica, é necesario que o espazo urbano conte con 

zonas dotacionais, calidade construtiva, un espazo público accesible, equipamentos e zonas 

verdes. 

O tempo transcorrido desde o desenvolvemento do núcleo urbano de Marín non fixo máis que 

poñer en evidencia estes defectos. Con todo, a localización de Marín na área urbana de 

Pontevedra, a súa proximidade a Vigo e os intensos fluxos con estas dúas cidades, así como a 

palpitante actividade do porto que anos atrás atraeu nova poboación estranxeira a Marín, 

contribúen a que, hoxe en día, esta aínda sexa unha cidade dinámica e diversa que se atopa 

nun momento no que aínda é posible intervir, antes de que a deterioración urbanística expulse 

o seu maior activo para a rexeneración, que é a poboación nova.  

Marín 2020 preséntase, por tanto, como unha estratexia integrada e integral que pretende 

incidir de forma coordinada en aspectos  sociais, económicos e  ambientais que contribuirán a 

unha cidade máis competitiva, máis intelixente e máis equilibrada territorial, social e 

ambientalmente, o que permitirá a todo o Concello avanzar cara a un  futuro máis sustentable.  
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2 IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS E RETOS URBANOS 
 

O actual núcleo urbano de Marín ten a súa orixe nun antigo asentamento pesqueiro. O Marín 

de area e mar, con pequenas embarcacións de pescadores aos seus pés, comezou a 

transformarse coa instalación da Escola Naval Militar e o crecemento cada vez maior do 

porto, que xa no século XIX era coñecido a nivel internacional polas súas numerosas liñas de 

navegación, con compañías tanto estranxeiras como nacionais, e cuxo desenvolvemento 

comercial provocou que cada vez se fose roubando máis terreo ao mar. As instalacións 

portuarias, as dotacións navais e os estaleiros afastaron o mar do centro da cidade e 

formaron unha pantalla impactante que, hoxe en día, priva as e os marinenses da visión da 

ría que, un día, foi a esencia desta vila mariñeira.  

Co crecemento económico e demográfico que veu da man do desenvolvemento do porto, 

sen un plan xeral de ordenación municipal e coa franxa litoral ocupada, Marín creceu ao 

longo dos eixes de comunicación de Pontevedra, Bueu e Moaña e a vila mariñeira orixinaria, 

asentada no actual núcleo histórico, empezou o seu declive. Así mesmo, nas inmediacións 

do núcleo urbano, a ausencia de plan provocou unha urbanización difusa en distintos 

puntos. Tamén no litoral se xerou un pequeno núcleo de carácter urbano de moi escasa 

densidade e case sen dotacións. 

O Porto de Marín, que é na actualidade o principal motor económico do municipio, alcanzou 

xa o seu nivel máximo de crecemento, limitado pola falta de espazo. 

O sector servizos é o maioritario en número de empresas e nel destaca a pequena empresa 

dedicada principalmente ao pequeno comercio e á hostalería. Predomina o comercio 

baseado en tendas  tradicionais e os establecementos de restauración tamén clásicos que, 

ou ben se foron modernizando ou ben están quedando obsoletos ante a difícil situación que 

supón a competitividade exercida polas grandes áreas comerciais. Tamén contribúen á 

perda de potencial comercial de Marín a proximidade de cidades como Pontevedra ou Vigo, 

onde se sitúan as grandes cadeas e superficies comerciais ou os establecementos de 

restauración máis modernos. 

Así, os principais problemas que Marín ten que abordar, se quere situarse como unha cidade 

competitiva, sustentable, habitable e cordial, son os seguintes:  

 No ámbito demográfico e social, o envellecemento e a perda de poboación neta, en 

canto a residentes que marchan para residir noutros ámbitos da área urbana 

(especialmente os municipios de Pontevedra e Poio) e o incremento de poboación 

estranxeira rexistrado ata o ano 2012. 

 No ámbito físico, a existencia de polígonos de vivendas dos anos 40, 50 e 60 do 

século pasado en mal estado, tanto no que se refire ao parque edificado como á 

calidade do espazo público. Estes ámbitos van coincidir no sociolóxico con zonas en 

risco de exclusión social. Destaca tamén a antigüidade dos equipamentos.  
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Os problemas de tráfico e de aparcadoiro condicionan a calidade do espazo público, 

no que predominan as zonas para os vehículos fronte ao peón ou o ciclista, o que 

impide unha correcta conectividade entre os sistemas de espazos libres. Isto 

presenta o risco de profundar na perda de calidade da imaxe urbana. 

 No ámbito ambiental, a ausencia de plan xeral de ordenación municipal ata hai 

poucos anos provocou a desprotección dos espazos costeiros do municipio así como 

dos principais corredores ecolóxicos, coa correspondente perda de calidade 

ambiental. 

 En canto ao ámbito enerxético, os maiores problemas proveñen do mal estado 

dunha parte do parque de vivendas e dos equipamentos e, especialmente, do alto 

grao de commuting en vehículo privado tanto cara á cidade de Pontevedra como a 

outros municipios próximos. 

 No ámbito económico, en Marín hai unha excesiva dependencia do modelo 

económico baseado no pequeno comercio de carácter tradicional, a ausencia de 

solo industrial e as posibilidades de crecemento físico do espazo portuario, 

verdadeiro motor industrial do municipio. 

 Por último, con respecto ao seu posicionamento no sistema urbano, Marín é o 

segundo núcleo en importancia da área de Pontevedra, cun modelo de cidade 

compacta e situado unicamente a 8 km da capital provincial. Marín perdeu nestes 

últimos anos poboación respecto dos núcleos situados na marxe norte da ría e 

especialmente respecto da cidade de Pontevedra, que, mediante o 

desenvolvemento de políticas de recualificación urbana, mellorou 

considerablemente a súa imaxe. 

Ante estes problemas, Marín ten por diante unha serie de importantes retos tanto sociais, 

como demográficos, ambientais, climáticos e económicos, aos que facer fronte nos 

próximos anos:  

 O principal desafío social de Marín estriba en mellorar  a cohesión social da cidade a 

través da mellora da súa imaxe urbana e en facer fronte ás deficiencias e problemas 

tanto das vivendas como dos equipamentos e do propio espazo público.  

 Marín ten por diante tamén un importante reto demográfico, que é fixar e atraer 

poboación nova. Marín é un municipio onde ata hai poucos anos a poboación crecía, 

atraída polas posibilidades de emprego que ofrecía a puxanza da actividade 

portuaria. Actualmente, a ausencia de oportunidades de emprego e a proximidade 

de cidades como Pontevedra, onde apostaron por un modelo de cidade atractivo 

para os mozos e as familias con espazos públicos de calidade, e Poio, onde durante o 

boom da construción se construíron vivendas a prezos competitivos, está a provocar 

que a poboación nova de Marín empece a preferir estes municipios próximos para 

instalarse.   

 O principal reto climático e enerxético de Marín pasa, por unha banda, por reducir a 

dependencia do vehículo particular nos desprazamentos, tanto dentro do centro 

urbano como entre o centro urbano e os núcleos e municipios próximos. Doutra 
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banda, é preciso mellorar a cualificación enerxética de edificios e equipamentos 

públicos, xa que a antigüidade destes  fai que sexan moi ineficientes 

enerxeticamente. 

 A aprobación nestes anos do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia e do Plan Xeral 

de Ordenación Municipal de Marín protexeu de maneira consistente os espazos 

costeiros do municipio así como os principais corredores ecolóxicos e espazos 

ambientais de interese. Con todo, faltan por desenvolver as actuacións de posta en 

valor destes. O gran reto ambiental de Marín é recuperar e poñer en valor e a 

disposición da cidadanía o rico patrimonio ambiental, paisaxístico, histórico e 

etnográfico de Marín, así como xerar espazos públicos de calidade. 

 Por último, aínda que o gran motor económico de Marín é o porto, o sector servizos 

e, concretamente, o pequeno comercio de proximidade e a hostalería constitúen un 

importante xerador de emprego. A ausencia de posibilidade de crecemento do porto 

provoca que Marín teña que apostar non só pola dinamización do comercio e a 

hostalería senón tamén, e a máis longo prazo, pola diversificación do modelo 

económico, da man do posicionamento turístico e o favorecemento da implantación 

de empresas de servizos avanzados.  

 

 

Fonte: elaboración propia  
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3 ANÁLISE INTEGRAL DO MUNICIPIO DESDE UNHA PERSPECTIVA 

INTEGRADA  

3.1 INTRODUCIÓN 

O municipio de Marín atópase situado na Comunidade Autónoma de Galicia, no extremo 

máis noroccidental da península ibérica. Segundo todas as delimitacións de áreas urbanas 

da UE (ESPON: Functional Urban Areas, Large Urban Zones, Urban Morphological Zones), 

pertence á área urbana de Pontevedra. A clasificación de áreas urbanas, realizada polo 

Ministerio de Fomento na súa publicación Atlas estatístico das áreas urbanas de España, 

sitúao nunha grande área urbana bipolar Vigo-Pontevedra, mentres que as Directrices de 

Ordenación do Territorio de Galicia, que introducen o concepto de rexión urbana, o sitúan 

na denominada “Metrópole dás Rías Baixas” que, como no caso anterior, inclúe as dúas 

grandes cidades costeiras do sur de Galicia.   

MAPA 01: A /ESPON: Functional Urban Areas, Large Urban Zones. B/ Continuos urbanos do sur de Galicia. 

 

Fonte: Tese Doutoral O sistema urbano no noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

 

Historicamente, a perda de calado do porto de Pontevedra que aconteceu durante os 

séculos XVI e XVII vai potenciar que o antigo núcleo de Marín, situado a escasamente 8 km da 

capital provincial en dirección á boca da ría, se converta no principal porto da zona. O 

traslado en 1943 da Escola Naval Militar da Armada Española desde Cádiz a este municipio 

vai supoñer outro forte impulso ao desenvolvemento urbano deste núcleo. 
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3.2 ANÁLISE FÍSICA 

3.2.1 Medio físico e modelo de asentamentos 

Situado na marxe meridional da ría de Pontevedra, o municipio de Marín consta de 73 

núcleos de poboación, dos cales o máis importante é a cabeceira municipal do mesmo 

nome, que aglutina aproximadamente o 65 % da poboación. 

MAPA 02: A. Hipsométrico. B. Sistema de asentamentos. 

 

Fonte: IGN. Dirección Xeral do Catastro. Elaboración propia. 

Estruturalmente, o modelo de asentamentos divídese nos núcleos litorais, os cales forman 

un corredor costeiro que está contido no continuo urbano que discorre entre a cidade de 

Pontevedra e o municipio de Marín e os núcleos interiores, situados a cotas máis elevadas. 

O núcleo de Marín, de morfoloxía moi compacta, atópase nun confinado val delimitado pola 

conca do río Lameira e os seus afluentes, os cales xeran fortes barreiras topográficas que 

dificultan os procesos de expansión deste asentamento. 

En segundo lugar destaca o núcleo de Seixo, que, aínda que unicamente conta co 3 % da 

poboación municipal, é centro dunha complexa rede de asentamentos de orixe rural pero a 

día de hoxe moi compactada por segundas residencias e vivendas en bloque que forman un 

tupido continuo edificado típico das periferias urbanas galegas. 



   

11 
 

3.2.2 Análise do parque edificatorio 

En canto a tipoloxías edificatorias, o núcleo de Marín vai caracterizarse polo predominio de 

vivenda colectiva en quinteiro pechado, no que existen tanto vivenda en bloque aberto 

(normalmente asociada a polígonos dos anos 50, 60 e 70) como vivenda unifamiliar illada 

principalmente no espazo de bordo do tecido compacto. No resto do municipio predomina a 

vivenda unifamiliar illada, coa excepción de Seixo, onde, intercalada entre estas, vai 

aparecer a vivenda colectiva, tanto en bloques illados como en quinteiro, aínda en proceso 

inicial de colmatación.   

Os edificios destinados a uso industrial sitúanse maioritariamente no recinto portuario de 

Marín, coa excepción de industrias illadas nas zonas rurais e as localizadas no interior do 

centro urbano (Av. de Ourense e rúa Concepción Arenal, principalmente). 

Mención á parte merece o complexo da Escola Naval de Marín, cunhas características 

tipolóxicas propias que van incluír desde vivenda unifamiliar illada a edificios de 

equipamentos. Completamente integrada na trama urbana, vai ser, por unha banda, un dos 

elementos característicos deste municipio, pero, por outra banda, unha barreira ao seu 

crecemento físico e á súa relación co mar. 

MAPA 03: Idade da edificación. Núcleos de Marín (esq.) e Seixo (dta.). 

 

Fonte: Dirección Xeral do Catastro. Tese de doutoramento O sistema urbano no noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 
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Segundo o censo do ano 2011, o 60 % do parque edificatorio do municipio ten unha 

antigüidade maior de 30 anos. As décadas de construción máis habituais foron as dos anos 

60 (21,63 %) e 70 (20,16 %), tal e como se mostra na táboa posterior. 

 

Edificios Inmobles Vivenda 

 

Total % Total % Total % 

Total 5.517   12.140   12.125   

Antes de 1900 872 15,81% 948 7,81% 575 4,74% 

De 1900 a 1920 93 1,69% 136 1,12% 45 0,37% 

De 1921 a 1940 191 3,46% 264 2,17% 185 1,53% 

De 1941 a 1950 370 6,71% 752 6,19% 805 6,64% 

De 1951 a 1960 514 9,32% 998 8,22% 585 4,82% 

De 1961 a 1970 850 15,41% 2.032 16,74% 2.630 21,69% 

De 1971 a 1980 911 16,51% 2.311 19,04% 2.445 20,16% 

De 1981 a 1990 545 9,88% 1.907 15,71% 1.585 13,07% 

De 1991 a 2001 358 6,49% 1.182 9,74% 935 7,71% 

De 2002 a 2011 813 14,74% 1.610 13,26% 1.975 16,29% 

Non consta         355 2,93% 

Fonte: I.G.E. - Instituto Galego de Estatística e INE. Censo de poboación e vivendas 

Con respecto ao estado de conservación, o 81 % dos edificios e o 87 % dos inmobles e 

vivendas presentan un bo estado. Os que presentan un estado de conservación malo ou 

ruinoso son o 5,2 % dos edificios, o 3 % dos inmobles e o 2,2 % das vivendas.  

 
Edificios Inmobles Vivendas 

Ruinoso 53 0,96% 56 0,46% 20 0,16% 

Malo 235 4,26% 305 2,51% 255 2,10% 

Deficiente 724 13,12% 1.158 9,54% 940 7,75% 

Bo 4.505 81,66% 10.621 87,49% 10.555 87,05% 

Non 

consta 
0 0,00% 0 0,00% 355 2,93% 

Total 5.517 
 

12.140 
 

12.125 
 

Fonte: IGE e INE. Censo de poboación e vivendas 2011 

Aínda que o estudo do parque de vivendas baleiras, segundo o censo, presenta certas 

dificultades pola súa asimilación en moitos casos a segundas residencias, a lectura da 

porcentaxe de vivenda principal e a súa relación con outras variables permítenos apreciar, 

no caso de Marín e segundo o censo do ano 2001, a existencia dun polo de vivenda 

secundaria en toda a zona costeira próxima a Seixo (Aguete, Montecelo, Loira, Moledo etc.) e 

dúas zonas onde é moi relevante a porcentaxe de vivendas baleiras, que coinciden cos 

asentamentos históricos da cidade, a zona vella e o núcleo de Arealonga. 

Cos posibles erros derivados do cambio de metodoloxía censal entre os censos dos anos 

2001 e 2011, a análise deste último indica un aumento da vivenda baleira nas inmediacións 



   

13 
 

do centro histórico e, especialmente, no barrio de San Pedro, situado ao sur do núcleo de 

Marín, así como un incremento da segunda residencia na zona de Aguete.  

MAPA 04: Evolución da vivenda principal e tamaño medio da vivenda. X m2 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística. Elaboración propia. Ano 2001-2011 

Barrios degradados 

A análise deste conxunto de variables permítenos localizar inicialmente os barrios máis 

degradados do municipio, que no caso de Marín van situar nas dúas zonas históricas, no 

barrio de San Pedro e no grupo de vivendas denominado “A Cañota”. 

No primeiro caso, as zonas históricas atópanse xa inmersas nun proceso de transformación 

urbana derivado da aplicación de cadansúas áreas de rehabilitación integral, que de 

momento mellorou notablemente a calidade do seu espazo público e está a conseguir aos 

poucos a rehabilitación dos seus edificios. 

Nos outros dous casos atopámonos con barrios de vivenda de promoción pública dos anos 

50 e 60, xa en orixe de deficiente calidade edificatoria, que a día de hoxe se atopan en moi 

malas condicións de habitabilidade. O espazo público que os rodea carece, así mesmo, dos 

estándares mínimos en canto a calidade e accesibilidade, o que dá soporte, como veremos 

noutras epígrafes, a unhas contornas sociolóxicas en grave risco de exclusión social. 
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IMAXE 1: Barrios degradados. 

 

3.2.3 Equipamentos 

Segundo a memoria do Plan Xeral de Ordenación Municipal do ano 2012, o municipio de 

Marín presenta carencias en canto a equipamentos deportivos e sanitarios. Especialmente 

grave é o caso dos socioculturais, mentres que está amplamente dotado no caso educativo. 

Con todo, o estado xeral do parque de equipamentos é deficiente principalmente debido á 

súa antigüidade. 

Segundo a Enquisa de Equipamentos e Infraestruturas Locais do ano 2012, o concello de 

Marín conta con quince centros de ensino non universitario, trece deles de carácter público e 

dous de carácter privado. No caso dos primeiros, o número de prazas ofertadas é de 2640 e o 

número de alumnos de 1896. Nos centros privados ofértanse un total de 1535 prazas e hai un 

total de 1215 alumnos.  

No caso dos equipamentos deportivos, Marín conta con seis complexos polideportivos e 

once pistas polideportivas, moitos deles dentro dos centros docentes. Dos seis complexos 

polideportivos cos que conta o concello, o pavillón do barrio da Cañota é un dos que contan 

con máis arraigamento e que ten un uso máis intenso. A pesar diso, o seu estado actual 
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considérase deficiente e, en xeral, non se adecúa aos estándares actuais das instalacións 

deportivas de tamaño similar. 

Polo que respecta á dotación cultural, o termo municipal conta con seis casas da cultura, 

situadas nas distintas parroquias (Seixo, Mogor, San Xulián, Santomé, Santa María do Campo 

e Ardán), unha biblioteca, un centro cívico-social e un museo (Museo Torres). Dado que a 

dotación de equipamentos culturais se considera deficiente para unha poboación como 

Marín, o Plan Xeral de Ordenación Municipal prevé varias zonas no núcleo de Marín para 

situar un auditorio ou edificio multiusos que permita albergar calquera tipo de evento de 

carácter cultural no municipio. 

En canto ás instalacións de lecer, segundo a Enquisa de Infraestruturas e Equipamentos  

Locais, Marín conta con oito parques urbanos, tres parques infantís e dous xardíns. Conta 

ademais cunha área de natureza e tres zonas recreativas.  

É importante sinalar que, tamén segundo esta enquisa, nos últimos anos Marín perdeu 

zonas de lecer, xa que ata 2009 contaba con tres parques non urbanos, que actualmente xa 

non ten, así como con tres xardíns e dúas áreas de natureza, das que na actualidade só 

quedan dous e unha respectivamente. Así, con respecto á situación no ano 2009, Marín 

perdeu aproximadamente o 25 % das súas instalacións de lecer.  

 
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Instalacións de lecer 

Áreas de natureza 2 2 2 2 1 1 1 

Xardíns 3 3 3 3 2 2 2 

Parque infantil 3 3 3 3 3 3 3 

Parque non urbano 3 3 3 3 0 0 0 

Parque urbano 9 9 9 9 8 8 8 

Zonas recreativas 3 3 3 3 3 3 3 

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais 

IGE. Instituto Galego de Estatística 

 

En relación coas dotacións de carácter asistencial, sen ser excesivas, pode considerarse que 

as necesidades están cubertas mediante garderías, centros de saúde, centros para a terceira 

idade e un centro de educación especial (Xoán XXIII).  

Espacialmente hai unha gran concentración de equipamentos no núcleo cabeceira do 

municipio, onde existen dúas claras polaridades situadas no centro urbano e no ámbito sur 

do tecido urbano, na inmediacións do barrio de San Pedro, onde se atopa o estadio de fútbol 

municipal coas súas pistas de atletismo, un dos equipamentos deportivos máis utilizados 

polas súas participación, e os centros de ensino de Sequelo  e Mestre Landín.  
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O centro de ensino San Narciso, o maior do municipio, atópase nunha altura situada entre 

Marín e Mogor, e presenta problemas de accesibilidade en modos distintos do vehículo 

privado ou o autobús escolar, e especialmente grave nos modos a pé ou en bicicleta. 

O núcleo de Seixo, aínda que de maneira espacialmente desarticulada, sería a terceira 

polaridade do municipio, centrada no centro de ensino do mesmo nome e as súas 

instalacións deportivas, o mercado e un centro cultural. 

MAPA 05: Polaridades de equipamentos. 

 

Fonte: Dirección Xeral do Catastro. EIEL 2014. Elaboración propia. 

 

3.2.4 Sistema de transportes e comunicacións 

Historicamente o núcleo de Marín desenvolveuse ao redor da estrada que desde mediados 

do s. XIX une a capital provincial con Cangas, a actuais PO-551 e PO-12. O outro eixe principal 

de crecemento é a estrada PO-313 que conecta Pontevedra con Moaña a través da capital 

municipal. Esta condición de punto de paso, aínda que outorgou a Marín un papel central 

dentro da península do Morrazo, creou tradicionalmente grandes problemas de tráfico neste 

núcleo poboacional.  
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Táboa 01: IMS NO MUNICIPIO DE MARÍN 
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PO-11 PO-107-2 
Marín 

Entrada 

30.155

6 

32.299 33.966 30.179 31.936 
21.537 24.257 21.581 s/d 

 

PO-122-3 Marín Centro s/d s/d s/d s/d s/d 22.977 35.693 17.884 s/d 

PO-

551 
PO-551-1 Seixo 14.074 12.888 12.010 12.104 11.492 11.940 8.837 7.960 7.724 

VG 4,4 
VG 4,4-

11 
N. Seixo 0 0 2.348 2.851 2.937 2.709 2.663 5.498 6.240 

Fonte: Xunta de Galicia. Ministerio de Fomento. Elaboración propia. 

MAPA 06: Rede viaria existente e proposta (Plan Move). 

 

Fonte: Tese de doutoramento O sistema urbano no noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 
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A recente apertura da circunvalación VG-4.4 reduciu o volume de tráfico que pasa polo 

centro de Marín (rúas Av. de Ourense e Concepción Arenal). Segundo o plan de aforamentos 

da Xunta a redución foi de 11 492 en 2010 a 7724 en 2014, é dicir, uns 3800 vehículos ao día, 

pero as IMD seguen sendo altas.  

En xeral, o núcleo de Marín está ben sinalizado, cos sentidos da circulación diferenciados, 

aínda que aínda quedan zonas na parte máis alta do núcleo que presentan problemas de 

acceso para os vehículos, debido ao estreito do camiño que, ademais, carece practicamente 

de sinalización. Estes camiños soportan aínda así dous sentidos de circulación. Na zona 

menos abrupta de Marín, que discorre paralela ao porto, as vías están ben definidas e con 

gran cantidade de prazas de aparcadoiro, xa sexa en liña ou en batería. 

Na zona do núcleo de Seixo, un dos máis poboados fóra do centro urbano, ocorre algo 

similar. A zona próxima á estrada PO-551 dispón de vías ben definidas e pavimentadas e os 

seus sentidos están ben sinalizados. O aparcadoiro resólvese aos dous lados das vías, 

incluída a propia estrada PO-551. En canto un se afasta desta zona, as vías estréitanse e 

prodúcense problemas de circulación, e mesmo existen lugares puntuais aos que non se 

pode chegar en coche. 

Con respecto ao resto de núcleos que forman parte do concello, as estradas PO-551 e PO-

313 son as que vertebran o territorio e o resto de estradas son vías de repartición interior do 

concello. Estas vías de repartición interior son estreitas, teñen entre catro e seis metros de 

ancho, ou menos nalgúns casos, pero non presentan grandes problemas, salvo os derivados 

das propias vías: trazado sinuoso, mal dimensionamento, pavimento en mal estado, entre 

outros. Nestas vías non existen aparcadoiros definidos e os vehículos aproveitan os lugares 

máis anchos para aparcar, aínda que en xeral non hai problemas para aparcar, xa que as 

vivendas adoitan contar con superficie nos seus terreos.  

Aparcadoiros 

No Plan de Mobilidade Urbana Sustentable do Concello de Marín, actualmente en 

desenvolvemento, analízanse de maneira detallada os aparcadoiros. Para iso, dividiuse o 

núcleo urbano en 18 zonas e nas que se controlaron un total de 1336 prazas, nas que se 

identificaron un total de 6933 vehículos. 

Un dos aspectos controlados foi a situación legal dos estacionamentos. Respecto diso, 

cómpre sinalar que o 91 % dos estacionamentos controlados foron legais, aínda que con 

diferenzas notables por zonas. Entre as zonas que rexistraron máis estacionamentos ilegais 

destacan a rúa Doutor Touriño Gamallo, cun 25 % de estacionamento en situación ilegal 

fronte ao total controlado, a zona do mercado e a avda. de Ourense. 

Por tanto, cómpre sinalar que os maiores niveis de ilegalidade detectados se concentran nas 

rúas  limítrofes sur e oeste do centro histórico de Marín, de marcado carácter comercial 

centrado fundamentalmente no Mercado da avenida da Mariña. As principais irregularidades 
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detectadas foron o estacionamento en zonas identificadas como prohibidas, así como en 

prazas reservadas para carga e descarga.  

En canto ao grao de ocupación das prazas dispoñibles en cada unha das zonas, é dicir, a 

proporción de prazas-hora ocupadas con respecto ao total de prazas-hora ofertadas ao 

longo do día, o valor obtido no ámbito de estudo é do 83 %, con diferenzas importantes 

entre cada unha das zonas consideradas 

O grao de ocupación é máximo nas zonas próximas ao mercado, así como na contorna da 

rúa Doutor Touriño. Nestas zonas o grao de ocupación medio supera o 100 %, o que implica 

que a demanda de prazas ao longo do día é superior á oferta, un dos motivos para que esta 

sexa a zona con máis aparcadoiro ilegal rexistrado.  Pola contra, na zona do porto, o grao 

medio de ocupación é baixo, xa que se utilizan menos do 60 % das prazas.  

Transporte público 

As principais liñas de autobuses que pasan polo municipio de Marín son as que unen 

Pontevedra con Bueu e Cangas (que pasa así ademais polo núcleo de Seixo) e a liña que 

conecta o núcleo de Marín á capital provincial. É de destacar neste último caso unha 

frecuencia aproximada de 20 minutos con paradas desde o centro de Marín ao centro de 

Pontevedra, aínda que nesta cidade non se achega a polaridades como as estacións de tren 

e autobuses, o hospital ou o campus universitario. 

O Plan de Mobilidade Urbana Sustentable do Concello de Marín estuda as demandas dos 

cidadáns respecto deste tema e conclúese que existe unha demanda de maior frecuencia na 

liña que une Pontevedra con Bueu (e que ademais conecta Seixo coa capital municipal) e un 

abaratamento das tarifas. Así mesmo, os cidadáns reclaman información sobre os horarios 

nas marquesiñas. Segundo este traballo, cómpre destacar que soamente o 9 % dos 

desprazamentos cara aos municipios limítrofes se realiza en transporte público. 

3.2.5 Accesibilidade  

As formas de crecemento urbano típicas das periferias das cidades galegas baseadas na 

transformación directa do parcelario agrícola en parcelas edificadas, sobre unha matriz de 

camiños rurais e estradas en moitos casos decimonónicas, deu lugar a fortes problemas de 

accesibilidade, tanto de carácter peonil como rodado. Camiños que en moitos casos apenas 

soportan o paso dun vehículo utilizáronse como acceso a novos desenvolvementos 

edificatorios, cos problemas de mobilidade que isto xera. 

A nivel urbano, aínda que en moitos casos a dimensión das vías parece suficiente para 

soportar unha accesibilidade adecuada tanto rodada como peonil, a cuestión da demanda 

de aparcadoiro e a mala distribución dos elementos que conforman a súa sección xera 

graves problemas de accesibilidade peonil a grandes áreas desta cidade. 
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MAPA 07: Accesibilidade. 

 
Fonte: elaboración propia. 
 

3.3 ANÁLISE MEDIOAMBIENTAL E DAS CONDICIÓNS CLIMÁTICAS 

3.3.1 Condicións climáticas 

O municipio de Marín presenta un clima típico oceánico, situado xeograficamente entre a 

depresión de Islandia e o anticiclón dos Azores, mostra unha temperatura temperada, 

precipitacións abundantes e humidade considerable. Este clima dáse por toda a fachada 

atlántica europea, e xunto co clima mediterráneo, é o máis abundante en Europa.  No Estado 

español este clima aparece en toda Galicia e toda a costa cantábrica ata chegar á fronteira 

con Francia, por onde segue avanzando a latitudes superiores. 

En canto a temperaturas, o sector tres, ao que pertence Marín, ten unha temperatura media 

anual de 14,2 ˚C, que non caso de Marín é de 15 ˚C, e unha amplitude térmica de 12.5-13.5 
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˚C. A precipitación anual da zona é de 1402 mm, cunha estacionalidade pluviométrica forte. 

Estas variables mostran un perfil ombrotérmico (humidade) húmido en xeral para toda a 

zona de Pontevedra, e moi húmido particularmente en Marín. Así, o balance hídrico (relación 

entre auga perdida e gañada por evaporación e precipitación) é positivo (600-1000 mm). 

3.3.2 Usos do solo 

A análise das superficies dedicadas aos distintos usos do solo mostra como máis da metade 

do municipio de Marín está ocupada por solos de monte, ben arborizado (principalmente 

piñeiral para medeira, 25,13 % da superficie) ou desarborado (matogueira, 22,09 %). Estes 

tipos de solo atópanse situados principalmente nas cotas máis altas do termo municipal, 

pero tamén en masas de distintos tamaños localizadas nos altos repartidos por todo o 

ámbito. De especial valor neste tipo de solo son os montes litorais e as masas de 

carballeiras, tanto as pequenas distribuídas por todo a área como as dúas grandes masas 

situadas nas alturas que limitan co concello de Bueu, nas inmediacións dos núcleos de 

Cabodevila e Pastoriza. 

O seguinte uso predominante en canto a superficie utilizada é o de prados ou praderías de 

regadío, cun 22,99 % da superficie. Atópase situada nos vales e nas zonas máis chairas e, 

aínda que perdeu na súa gran maioría o carácter agrícola histórico, segue achegando un 

complemento ás rendas familiares dos residentes no sistema de asentamentos secundario, 

especialmente ás persoas de idade máis avanzada. 

O uso vitícola, aínda que supón un 5,94 % do solo, distribúese en pequenas parcelas 

inseridas no solo agrícola, en moitos casos asociadas a edificacións, que mostran un patrón 

máis típico do autoconsumo que dunhas explotacións de tipo industrial. 
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MAPA 08: Usos do solo e patrimonio natural e cultural. 

 
Fonte: Dirección Xeral do Catastro. EIEL. Plan de Ordenación do Litoral de Galicia. PXOM. Elaboración propia. 

Aínda incorporadas ao uso xeral do solo de prados ou praderías de regadío ou a outras 

categorías, moitos dos solos situados nas inmediacións e os bordos dos asentamentos 

deberían incorporarse á categoría de improdutivo ou outros usos, pois nestes casos 

atopámonos en realidade con terreos en distinto grao de abandono que simplemente 

aparecen como solos á espera de ser edificados. 

3.3.3 Sistema ambiental. Patrimonio natural e cultural. Zonas degradadas 

O rico patrimonio ambiental do municipio de Marín poderíase sintetizar como un corredor 

costeiro en que se alternan pequenas praias e montes litorais, un espazo interior de monte 

nas alturas e unha serie de corredores ecolóxicos (especialmente os vinculados aos ríos 

Lameira e Loira) que cosen estes dous grandes espazos. Estes elementos forman entón unha 
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malla de gran valor ecolóxico á que poderiamos engadir espazos como Coto de Penizas e 

Sete Espadas. 

A posta en valor destes espazos e o seu mantemento e potenciación como sistema 

ambiental aparece como un dos elementos centrais das posibles estratexias territoriais do 

concello de Marín. 

A este importante patrimonio de carácter natural habería que engadirlle así mesmo un rico 

patrimonio histórico, pegada da milenaria presenza do ser humano nestas terras, entre o 

que habería que destacar os bens de interese cultural relacionados co seu rico patrimonio 

en petróglifos (grupo de petróglifos da Carrasca, grupo de petróglifos de Champás, 

petróglifo da Moreira, grupo de petróglifos de Mogor, petróglifo de Godalleira e o petróglifo 

da Laxe da Eira dous Mouros) e o Castelo de Barbudo. 

Dentro do patrimonio etnográfico é relevante sinalar a serie de muíños vinculada ao río 

Loira, na parroquia de Seixo, onde se superpón o seu valor intrínseco patrimonial co alto 

valor ambiental deste espazo. 

Zonas ambientalmente degradadas 

No concello de Marín, e concretamente no centro urbano, a contorna do río Lameira 

continúa sendo unha zona especialmente degradada. Trátase dun río con risco de 

inundación, clasificado dentro do Plan de Ordenación de Litoral de Galicia como corredor 

ecolóxico e, actualmente, a pesar de que xa se levaron a cabo actuacións de rexeneración, 

está fortemente degradado pola importante presión antrópica e antigos terreos de cultivos 

qua a día de hoxe están abandonados.  

3.3.4 Espazos libres e zonas verdes  

O rápido crecemento urbano do núcleo de Marín nos anos 50 e 60 do pasado século xerou un 

denso tecido urbano que a día de hoxe non cumpre cos estándares de m2 de zonas verdes 

por habitante, problemática que o novo Plan Xeral de Ordenación Municipal trata de 

resolver mediante un gran sistema verde vinculado ao río Lameira, un esponxamento dos 

novos crecementos para crear multitude de novos pequenos espazos libres e un parque de 

carácter metropolitano na parroquia de Mogor. 
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MAPA 09: Zonas verdes. 

 

Fonte: Dirección Xeral do Catastro. EIEL. PXOM. Elaboración propia. 

As recentes incorporacións a este tipo de espazos da zona cedida pola Atoridade Portuaria 

de Marín no propio porto ou o Parque dos Sentidos da Granxa de Briz melloraron 

substancialmente o cociente de zonas libres por habitante, pero os problemas de 

accesibilidade sinalados nunha epígrafe anterior fan que as zonas verdes aparezan 

desarticuladas entre si. 

A relación de Marín co mar, moi condicionada pola presenza do porto e a Escola Naval, 

presenta importantes oportunidades de mellora, especialmente no que se refire á conexión 
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entre a Alameda e o paseo Alcalde Branco a través do que hoxe en día é unha chaira de 

aparcadoiros en terreos da Autoridade Portuaria e a conexión da capital municipal con todo 

o sistema de praias occidental. 

Aínda que o estado das zonas verdes na zona central de Marín é bo, as afastadas do centro 

urbano, como a praza de Regueiro ou os espazos libres situados nos degradados barrios de 

San Pedro e A Cañota, mostran graves deficiencias. 

Esta desestruturación do espazo público móstrase con claridade no núcleo de Seixo, onde a 

relación entre o espazo libre adxacente ao centro cultural e o centro da poboación e o 

colexio se realiza en moitos casos por “rueiros” carentes de beirarrúas. 

3.3.5 Sistema de recollida e tratamento de residuos urbanos 

En relación cos residuos urbanos, a súa recollida afecta o total da superficie do municipio. 

Realízase mediante xestión indirecta por unha empresa que recolle e traslada os residuos ao 

centro de transferencia de Ribadumia. Segundo a Enquisa de Infraestruturas e 

Equipamentos Locais1 (EIEL), o 100 % dos núcleos, as vivendas e os habitantes teñen un 

servizo adecuado. Tamén o 100 % dos habitantes teñen á súa disposición recollida selectiva 

de orgánicos, papel, vidro e plásticos. 

O vertedoiro está parcialmente selado e a presenza de vertedoiros ilegais, respecto dos que 

non existen inventarios, relaciónase basicamente con utensilios e, sobre todo, con inertes de 

construción e demolición. Desde o Concello púxose en marcha un servizo de recollida 

semanal dos útiles que se queiran tirar para evitar os vertedoiros incontrolados. No centro 

urbano hai un claro problema de impacto de capacidade dos colectores e un funcionamento 

problemático dos subterráneos.   

3.3.6 Redes de abastecemento e saneamento 

O servizo público de abastecemento de auga está municipalizado e abarca o 100 % das 

vivendas. O abastecemento prodúcese principalmente da rede que vén de Pontevedra 

(depuradora do Lérez) e nos núcleos rurais de captacións dos montes do suroeste do termo 

municipal. A rede de distribución é de fibrocemento, fóra dos tramos máis recentes que son 

de PVC. A antigüidade da rede tradúcese nun estado de conservación que aconsella medidas 

de renovación. A potabilización alcanza o 100 % da subministración e realízase nos propios 

depósitos para as aducións desde os montes.  

A demanda de auga estival na zona de Seixo, motivada polo aumento de poboación 

estacional, fai insuficiente o sistema de abastecemento actual, polo que o Plan Xeral propón 

a construción dun novo depósito na zona. 

                                                           
1
 Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais. Ano 2010. Secretaría de Estado de Administracións Públicas. Ministerio de Facenda e 

Administracións Públicas. 
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Respecto da rede de saneamento, o Plan Xeral indica que “completala  é un dos principais 

obxectivos do plan, pois moitos dos núcleos rurais do concello contan con fosas sépticas e 

carece da devandita rede. Tamén o colector xeral presenta algúns problemas coa entrada en 

carga, o que requiriría un arranxo urxente. Proponse mellorar  materiais e servizo en todo o 

solo urbano. Estes cambios céntranse nas  áreas Cantodarea, Canteiras - Arealonga, Santa 

María do Porto e Mogor.” 

Esta entrada en carga do colector xeral, xa de por si deteriorado debido á súa antigüidade e 

materiais de construción, é en gran medida debida á ausencia de redes separativas de 

pluviais nos núcleos rurais. Este mesmo colector, ao seu paso polo río Lameira, presente 

importantes problemas de deseño, ao estar situado en moitos puntos sobre a propia canle 

do río. As avarías, verteduras e cheiros que produce este colector son cada vez máis graves e 

numerosos. A sobrecarga que experimenta a diario este colector non  soamente xera fortes 

cheiros na superficie, senón que está a provocar verteduras á ría, o que supón un grave 

problema ambiental e incumpre o obxectivo do saneamento da ría. 

MAPA 10: Redes de abastecemento e saneamento. 

 

Fonte: EIEL. Elaboración propia. 

A problemática principal dentro deste apartado, como se pode observar no mapa da rede de 

saneamento, sitúase nos núcleos do interior do municipio que carecen deste servizo, onde 
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se resolve a cuestión mediante a utilización de fosas sépticas. Outro punto conflitivo 

derívase da rede separativa no centro urbano de Marín, que verte directamente ao mar, 

onde os usos da zona portuaria e o tránsito de camións a el asociado farían conveniente a 

construción de cámaras de descarga. 

 

 

3.4 ANÁLISE ENERXÉTICA 

3.4.1 Eficiencia enerxética do parque edificatorio 

Aínda que non existen datos concretos acerca desta cuestión, a antigüidade do parque 

edificatorio (tanto residencial como industrial ou de equipamentos) así como a media-baixa 

calidade de moitas destas construcións fan pensar nunha falta de adecuación destes 

inmobles en relación coa normativa actual. É especialmente relevante o caso dos 

equipamentos públicos, polo que se considera que aquí existe unha oportunidade real de 

aforro enerxético. 

3.4.2 Eficiencia enerxética da iluminación pública 

A rede de iluminación pública en Marín está composta por diversos circuítos que se 

alimentan da rede de distribución a través do correspondente cadro de protección e danlle 

servizo a practicamente todas as vías, tanto urbanas como rurais, do termo municipal. 

As luminarias que equipan a rede de iluminación no centro urbano son, en xeral, de tipo 

pechado, de vapor de sodio de alta presión, e de vapor de mercurio en menor medida, de 

potencias comprendidas entre 125W e 400 W. Na zona rural, estas luminarias son de tipo 

aberto, con lámpada de 125 W de vapor de mercurio, aínda que se está tendendo a 

substituílas polas de vapor de sodio de alta presión. No Plan Xeral de Ordenación Municipal 

de Marín recoméndase, co fin de conseguir aforro enerxético nas novas urbanizacións e nas 

substitucións, reparacións e modernizacións das que xa existen, empregar equipos de baixo 

consumo e enerxías limpas.    

3.4.3 Balance enerxético e ambiental dos modos de transporte 

A falta de industrias especialmente contaminantes en canto a emisións de CO2 no municipio 

de Marín fai que o uso do automóbil sexa a principal fonte de emisión deste gas. 

O papel do núcleo de Marín como punto de paso das circulacións de media distancia entre 

Pontevedra e Bueu e Cangas, aínda que reducido desde a apertura da nova circunvalación, 

segue sendo importante. Con intensidade media de tráfico de máis de 20 000 vehículos ao 

día no seu acceso desde Pontevedra e case 18 000 á altura da casa consistorial, a avenida de 

Ourense soporta as máis altas intensidades de tráfico do termo municipal, coincidindo coa 

zona máis densamente poboada. 
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A análise dos modos xerais de mobilidade nas contornas do municipio de Pontevedra, 

segundo o Plan de Aparcadoiros Disuasorios da Xunta de Galicia, amosa que, aínda que o 

uso do transporte público é relevante nas relacións entre o municipio de Marín e a capital 

provincial, só un 5,2 % dos desprazamentos se realiza neste modo, o cal se pode considerar 

escaso debido á proximidade entre ambos os dous núcleos e (como se verá máis adiante) o 

modelo compacto da cidade de Pontevedra. Por outra banda, a gran maioría das viaxes en 

transporte público que se realizan con orixe/destino Marín lévanse a cabo seguindo este 

percorrido (2049 dos 2196 totais). 

Preséntase entón a clara oportunidade de mellora do balance enerxético e ambiental do 

municipio derivada dos modos de transporte mediante políticas de potenciación do 

transporte público. 

Cálculo do consumo e emisións do parque de vehículos 

Para o cálculo do balance enerxético dos modos de transporte, utilizouse o programa 

Calculadora de Emisións GEI da empresa BCN Ecoloxía. Debido á ausencia de datos a este 

nivel, só se valorou o transporte en vehículo privado, e non poden incluírse os datos 

relativos ao transporte público. 

Metodoloxicamente, implementouse o mencionado software cos datos do Anuario A Caixa 

2014 relativos ao parque de vehículos do municipio, que nesta fonte se corresponden con 

datos do ano 2012. Así mesmo, para a realización do cálculo do consumo total utilizáronse 

os valores de referencia propostos por BCN-Ecoloxía. 

 

        
DATOS DE PARQUE DE VEHÍCULOS (2012) 

DATOS DE PARQUE 
 

% combustible 

Tipo de vehículo 
 

Gasolina Gasóleo Biocarburante Híbrido Eléctrico Total 

Turismos 12.285 51% 49% 0% 0% 0% 100% 

Furgonetas (< 3,5 t) 0 13% 87% 0% 0% 0% 100% 

Camións 1.526 
 

100% 0% 
  

100% 

Autocares 2 
 

100% 0% 
  

100% 

Ciclomotores 0 100% 
   

0% 100% 

Motocicletas 1.257 100% 
   

0% 100% 

TOTAL 15.070 
      

Fonte: Anuario A Caixa 2014. Calculadora de Emisións GEI. BCN Ecoloxía. Elaboración propia. 
 

 

O parque de vehículos do municipio de Marín contaba no ano 2012 con 15 070 vehículos, dos 

cales o maior número eran do tipo turismo (un 81,5 %), seguido de camións e furgonetas cun 

10,1 %. 
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Valores de referencia da distribución do parque de vehículos 

 

 

% Antigüidade 

 

 

Tipo de vehículo Pre-euro 93-96 (Euro1) 
97-99  

(Euro 2) 

2000-04 

 (Euro 3) 
05-10 (Euro4) 

>10 

(Euro 5) 
Total 

Turismos gasolina 19% 10% 15% 30% 26% 0% 100% 

Turismos gasóleo 19% 10% 15% 30% 26% 0% 100% 

Turismos biocarburante 19% 10% 15% 30% 26% 0% 100% 

Turismos híbrido 19% 10% 15% 30% 26% 0% 100% 

Turismos eléctrico 19% 10% 15% 30% 26% 0% 100% 

Tipo de vehículo -91 (convencional) 92-94 (Euro1) 95-99 (Euro 2) 00-04 (Euro 3) 05-07 (Euro 4) 2008+ (Euro 5) Total 

Furgonetas gasolina 23% 10% 14% 27% 26% 0% 100% 

Furgonetas gasóleo 23% 10% 14% 27% 26% 0% 100% 

Furgonetas biocarburante 23% 10% 14% 27% 26% 0% 100% 

Furgonetas eléctricas 23% 10% 14% 27% 26% 0% 100% 

Tipo de vehículo -91 (convencional) 92-94 (Euro1) 95-99 (Euro 2) 00-04 (Euro 3) 05-07 (Euro 4) 2008+ (euro 5) Total 

Camións gasóleo 23% 10% 14% 27% 26% 0% 100% 

Camións biocarburante 23% 10% 14% 27% 26% 0% 100% 

Tipo de vehículo -91 (convencional) 92-94 (Euro1) 95-99 (Euro 2) 00-04 (euro 3) 05-07 (Euro 4) 2008+ (Euro 5) Total 

Autocares gasóleo 21% 12% 16% 26% 25% 0% 100% 

Autocares biocarburante 21% 12% 16% 26% 25% 0% 100% 

Tipo de vehículo -1998 (convencional) 99-02 (Euro 1) <02 (Euro 2) Euro 3 proposta 
  

Total 

Ciclomotores 43% 10% 16% 31%     100% 

Tipo de vehículo -1998 (convencional) 99-01 (Euro 1) 03-05 Euro 2 2006 + (Euro3)     Total 

Motocicletas gasolina 43% 10% 16% 31%     100% 

Motocicleta eléctrica 43% 10% 16% 31%     100% 

Fonte: Anuario A Caixa 2014. Calculadora de Emisións GEI. BCN Ecoloxía. Elaboración propia. 
 

Aínda que se utilizaron os valores de referencia en canto á porcentaxe de desprazamentos 

urbanos, interurbanos e por vías rápidas ofrecidos por BCN-Ecoloxía, as características 

propias das cidades galegas, cunha periferia difusa de media-baixa densidade, con baixos 

?
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valores de autocontención e cunha alta porcentaxe de uso do vehículo privado para ir ao 

traballo, farían necesario un estudo máis detallado destes valores para unha análise 

pormenorizada. 

Neste sentido vaise desenvolver o seguinte punto que tratará do commuting e os modos de 

transporte, que aínda que non ten unha cuantificación directa do consumo e as emisións, 

permitirá obter unha visión global desta problemática. 

 

 

 

Valores de referencia de mobilidade (estándar) 

 

 

MOBILIDADE 

 

 

Tipo de vehículo Km anuais percorridos % urbano % interurbano % vías rápidas Total 

Turismos (gasolina) 15.414 30,5% 37,7% 31,8% 100% 

Turismos (gasóleo) 23.113 30,5% 37,7% 31,8% 100% 

Furgonetas (< 3,5 t) 

gasolina 
36.210 42,0% 27,8% 30,2% 100% 

Furgonetas (< 3,5 t) gasóleo 48.280 78,0% 10,6% 11,4% 100% 

Camións 97.013 24,9% 36,0% 39,1% 100% 

Motocicletas 3.907 73,7% 14,3% 12,0% 100% 

Ciclomotor 3.907 100,0% 0,0% 0,0% 100% 

Autocares 45.062 0,0% 50,0% 50,0% 100% 

Fonte: Anuario A Caixa 2014. Calculadora de Emisións GEI. BCN Ecoloxía. Elaboración propia. 

Por consumo, van ser os camións e furgonetas os que, cun aproximado 71,2 %, supoñan 

unha maior porcentaxe, o que se vai materializar nunha porcentaxe similar respecto das 
emisións totais de tCO 2 eq. 

Consumo e emisións do parque de vehículos de Marín 

Vehículo Tipo MWh tCO2 eq 

Turismos 

Gasolina 74.099  15.026  

Gasóleo 89.446  22.791  

Biodiésel 0  0  

Híbrido 0  0  

Eléctrico 0  0  

Furgonetas       (< 3.500 kg c.ou.) 

Gasolina 0  0  

Gasóleo 0  0  

Biodiésel 0  0  

Híbrido 0  0  

Eléctrico 0  0  

Camións Gasóleo 413.158  105.276  
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Biodiésel 0  0  

Autocares 
Gasóleo 216  55  

Biodiésel 0  0  

Motocicletas 
Gasolina 2.094  425  

Eléctrica 0  0  

Ciclomotores 
Gasolina 0  0  

Eléctrico 0  0  

Total   579.012  143.573  
Fonte: Anuario A Caixa 2014. Calculadora de Emisións GEI. BCN Ecoloxía. Elaboración propia. 
 

 

 

Resumo do consumo e emisións do parque de vehículos de Marín 

Vehículo MWh tCO2 eq 

Turismos 163.544 37.818 

Furgonetas 0 0 

Camións 413.158 105.276 

Autocares 216 55 

Motocicletas 2.094 425 

Ciclomotores 0 0 

Total 579.012 143.573 
 

Fonte MWh tCO2 eq 

Gasolina 76.193 15.451 

Gasóleo 502.819 128.122 

Biocarburante 0 0 

Electricidade 0 0 

Total 579.012 143.573 
Fonte: Anuario A Caixa 2014. Calculadora de Emisións GEI. BCN Ecoloxía. Elaboración propia. 

 

3.4.4 Commuting e modos de transporte 

Dentro da análise dos desprazamentos, a análise de commuters  (desprazamentos entre 

lugar de residencia e traballo das persoas) é unha ferramenta aceptada en múltiples escalas 

de traballo, que van desde a definición das grandes áreas urbanas ao entendemento das 

localizacións da actividade económica ou de solo residencial. A inclusión dentro da epígrafe 

de análise enerxética desta “mobilidade obrigada” explícase entón por unha cuestión 

principal que é de que maneira o entendemento destes patróns de desprazamento pode 

apoiar políticas de implementación ou mellora doutros modos de transporte cun balance 
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enerxético máis favorable e con menores emisións de CO2, aínda que ás conclusións deste 

punto farase referencia noutros apartados. 

Táboa 03: Fluxos de commuters . Municipio de Marín. 2001. 

 
Traballadores residentes Postos de traballo Residen e traballan Autocontención 

2001 7.737 7.643 4.221 55,2% 

2011 8.520 4.935 2.980 60,4% 

Fonte: Censo de poboación e vivenda, 2001. Elaboración propia. 

 

Da análise dos commuter derivada dos censos do ano 2001 e 2011 despréndese, en primeiro 

lugar, un valor de autocontención (postos de traballo no municipio cubertos por residentes) 

do 55,2 % e 60,4 % respectivamente, que é un valor baixo e que mostra un importante fluxo 

de desprazamentos, tanto de traballadores que se desprazan a diario dos municipios 

limítrofes cara a Marín, como de residentes neste concello que saen a traballar fóra. Esta é 

unha característica de municipios industriais das áreas urbanas que presentan un dobre 

papel: por unha banda, son receptores netos de traballadores que prefiren residir nos 

municipios centrais ou noutros periféricos de maior calidade ambiental e, por outra, 

funcionan como barrios residenciais da cidade central. 

En canto ás principais relacións de commuting, vanse producir coa cidade de Pontevedra, 

cun fluxo total de 3530 desprazamentos diarios dos cales 2960 son no sentido Marín-

Pontevedra. Destaca como case o 22 % dos postos de traballo de Marín están cubertos por 

residentes en Pontevedra. 

MAPA 11: Commuters e modo de transporte só conducindo. 
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Fonte: Censo de poboación e vivenda, 2001. Elaboración propia. 

 

Da análise dos modos de transporte vinculados aos commuters, despréndese como é o 

vehículo particular o modo principal de desprazamento ao traballo, tanto nos percorridos 

dentro do propio municipio como entre os municipios próximos, con moi poucas viaxes en 

autobús, especialmente nos percorridos intramunicipais, e unicamente predomina o modo a 

pé nos distritos centrais do núcleo de Marín. 

 

 

Fonte: Censo de poboación e vivenda, 2011. Elaboración propia. 

Como síntese, e en relación coa posible mellora do balance enerxético derivado dos 

desprazamentos diarios ao traballo, cómpre sinalar que o municipio de Marín debería 

mellorar os seus índices de autocontención (con melloras da oferta urbana en canto a 

calidade espacial, entre outros temas) e tratar de reducir o uso do automóbil, tanto 

promovendo políticas proactivas en canto a melloras do transporte público como na 

disuasión do uso do vehículo particular como modo de desprazamento ao traballo, 

especialmente dos residentes de municipios limítrofes. 

3.5 ANÁLISE ECONÓMICA  

3.5.1 Estrutura sectorial da actividade económica 

A estrutura sectorial da actividade económica do municipio de Marín poderíase sintetizar en 

catro cuestións fundamentais: 

En primeiro lugar, o sector predominante é o sector servizos con 1033 empresas (IGE 2013), 

no que destaca a pequena empresa (998 teñen menos de 10 empregados) dedicada 

Tabla 04: COMUTTERS 2011. MODOS DE TRANSPORTE. 

 

Municipio de trabajo 

Marín Pontevedra Vigo 
Resto muni. 

Pontevedra 

Municipio de residencia: Marín Sí No N.A. Sí No Sí No Sí No 

En coche o furgoneta como conductor 1.215 825 935 1.830 560 405 115 800 150 

En autobús 85 1.955 935 235 2.155 - 490 - 935 

Andando 700 1.340 935 - 2.255 - 515 - 935 
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principalmente ao pequeno comercio e á hostalería (con 431 e 142 empresas, 

respectivamente). 

Tal e como se mostra na táboa, é a actividade comercial, tanto por xunto como polo miúdo, 

e de reparación de vehículos, a que concentra o maior número de empresas, cun 42,13 % do 

total. A seguinte actividade de servizos que conta con máis empresas, aínda que a moita 

distancia da anterior, é a hostalería, que agrupa ao 13,88 % do total das empresas do sector 

no municipio. 

 

 

Fonte: IGE. 2013 Explotación do directorio de empresas e unidades locais  

Máis concretamente, dentro da actividade comercial e de reparación de vehículos, son as 

empresas de comercio polo miúdo as máis numerosas, 293 no ano 2013,  seguidas das 

empresas de comercio por xunto, a pesar de sufrir unha pequena redución con respecto ao 

ano 2008.  

En canto á hostalería, son os servizos de comidas e bebidas os que agrupan o maior número 

de empresas, mentres que os servizos de aloxamento contan cun número moi limitado de 

establecementos, sobre todo tendo en conta o tamaño do municipio e que se trata dun 

municipio costeiro e con praias de calidade.  
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Fonte: 

IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais 

 

A única empresa do sector servizos con máis de 100 empregados (Perez Torres Maritima S.L.) 

está dedicada ao transporte e á loxística, e está vinculada estreitamente co porto de Marín, 

en cuxas instalacións realiza a súa actividade. En certa medida vai funcionar como unha 

pequena Edge City (ou cidade de bordo) que se vai beneficiar da súa posición non central na 

área urbana para ser centro de servizos dos territorios limítrofes, como a comarca do 

Morrazo neste caso. 

En segundo lugar, o porto de Marín vai ser o auténtico motor económico do municipio, 

con cuxa actividade están relacionadas as principais empresas locais en canto a volume de 

facturación, número de empregados, valor engadido bruto ou coeficientes de exportación 

(ARDAN 2013), con empresas que van desde as ramas de actividade de peixes e mariscos a 

actividades consignatarias ou a recente incorporación no ano 2006 da empresa Gonvarri 

Galicia S.A. incluída no clúster da automoción de Vigo. 

Os dous últimos, aínda que difícil de cuantificar o seu papel na economía local, van ser a 

Escola Naval de Marín (inscrita na Universidade de Vigo) e o peso do sector turístico, cunha 

importante incidencia en ambos os casos na parte do modelo económico de Marín baseado 

no pequeno comercio e a hostalería. 

3.5.2 Especialización e diversificación económica 

O modelo da estrutura sectorial descrita podería equipararse dentro do modelo económico 

de Galicia ao dunha cabeceira de comarca ou un núcleo secundario dentro dunha área 

urbana se non fose pola singularidade que achega o porto de Marín. É un modelo tradicional 

(unicamente tres empresas do municipio están inscritas no rexistro de empresas 

innovadoras do Ministerio de Economía e Competitividade), con baixo grao de 

especialización e diversificación económica (sempre fóra do relativo ao porto). 

 NÚMERO DE EMPRESAS 

SECTOR DE ACTIVIDAD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

COMERCIO POR XUNTO E AO RETALLO; REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLETAS 

480 466 447 426 426 431 

Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas 28 29 30 30 28 29 

Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo 

de vehículos de motor e motocicletas 

126 127 108 101 108 109 

Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e 

motocicletas 

326 310 309 295 290 293 

HOSTALARÍA 150 159 149 157 143 142 

Servizos de aloxamento 8 8 5 6 6 6 

Servizos de comidas e bebidas 142 151 144 151 137 136 
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3.5.3 Estrutura do emprego e paro 

No ano 2011 a taxa de actividade do concello de Marín situábase no 49,53 %, con 

porcentaxes do 53,71 % para os homes e do 45,31 % para as mulleres. Con todo, estes datos 

ocultan unha realidade do mundo laboral bastante distinta, dado que o Censo non mostra 

datos de segundas actividades ou actividades que se realizan no fogar (marisqueo, coidado 

de terras e gando...) onde a man de obra feminina alcanza valores importantes. 

Polo que se refire aos datos de ocupación no concello de Marín, desde o ano 2012 ata a 

actualidade descendeu lixeiramente o número de persoas ocupadas. O descenso foi máis 

acusado no caso dos homes, concretamente dun 3,39 %, que no caso das mulleres, onde a 

porcentaxe de ocupación caeu nun 1,24 %. O descenso da poboación ocupada nos últimos 

tres anos foi do 2,41 % do total de persoas ocupadas.  

 

 

N.º DE OCUPADOS EN MARÍN 

 Total Homes Mulleres 

2012/marzo 7.059 3.832 3.227 

2013/marzo 6.804 3.647 3.157 

2014/marzo 6.675 3.562 3.113 

2015/marzo 6.889 3.702 3.187 

Fonte: IGE. Instituto Galego de Estatística 

Afiliados á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia e o sexo.  

A taxa de paro sintética2 é, en Marín, segundo datos de marzo do 2015, do 25,64 % e é 

lixeiramente significativa a diferenza entre homes e mulleres, 22,52 % fronte ao 28,97 %. Nos 

últimos tres anos a baixada da taxa de paro foi tamén lixeiramente máis significativa no caso 

dos homes que no das mulleres, cun descenso, no primeiro caso, de 2,19 puntos e no 

segundo, de 1,39. 

 

 

                                                           
2
 A taxa de paro sintética calcúlase a partir dos datos de ocupados rexistrados no  IGE. Afiliacións á 

Seguridade Social por concello de residencia do afiliado e o paro rexistrado segundo a metodoloxía 
SISPE. 

AÑO/MES Total Homes Mulleres 

2012/Marzo 27,83% 25,55% 30,36% 

2013/Marzo 29,15% 27,58% 30,87% 

2014/Marzo 28,52% 26,59% 30,61% 

2015/Marzo 25,64% 22,52% 28,97% 

Tasa de paro sintética. 

Elaboración propia a partir de datos de IGE 



   

37 
 

Por tramos de idade, os grupos nos que o descenso da taxa de paro foi maior foron os 

tramos de 20 a 24 anos e de 30 a 34 anos; en ambos os casos, o comportamento do mercado 

laboral mellorou considerablemente. O tramo de idade que rexistra unha taxa de paro maior 

é o dos mozos de entre 16 e 19 anos, probablemente provocada pola ausencia de formación. 

 Total 

 Total 16 a 19 

anos 

20 a 24 

anos 

25 a 29 

anos 

30 a 34 

anos 

35 a 39 

anos 

40 a 44 

anos 

45 a 49 

anos 

50 a 54 

anos 

55 a 59 

anos 

60 a 64 

anos 

2012/Marzo 27,83% 59,04% 41,33% 32,33% 29,75% 26,30% 24,75% 25,91% 24,63% 25,17% 22,02% 

2013/Marzo 29,15% 61,84% 45,23% 33,56% 30,63% 28,50% 25,79% 27,15% 25,13% 29,37% 22,40% 

2014/Marzo 28,52% 75,00% 41,73% 33,20% 29,75% 25,38% 25,79% 28,32% 26,06% 30,42% 22,00% 

2015/Marzo 25,64% 56,36% 33,43% 30,52% 23,85% 24,87% 23,03% 25,32% 24,22% 27,16% 23,93% 

Taxa de paro sintética. 

Elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

3.5.4 Caracterización do mercado de traballo local 

Os datos relativos á ocupación dos traballadores que ofrece o censo do ano 2011 indican 

unha forte integración entre os mercados de traballo dos municipios de Marín e Pontevedra. 

O fluxo de traballadores entre ambos era, nese ano, de 2390 en sentido de Marín a 

Pontevedra por 1330 en sentido contrario; fronte a esta situación, había 2980 persoas que 

residían e traballaban en Marín. Tendo en conta o baixo nivel de autocontención deste 

municipio (como xa se viu na análise de commuters) e a falta de datos do último censo, a 

análise efectuada só puido chegar á caracterización de aproximadamente o 75 % do 

mercado de traballo local. 

Esta análise, coincidente coa estrutura da actividade económica de Marín descrita nunha 

epígrafe anterior, vai revelar, con todo, o elevado peso do sector público, especialmente 

defensa (forzas armadas e garda civil alcanzan case o 7 % dos traballadores residentes), e a 

educación (entre profesores de primaria e secundaria superan igualmente o 5 %), cunha 

porcentaxe de empregados administrativos con tarefas de atención ao público que chega ao 

6,4 %.  

OCUPACIÓN (a un díxito da CNO11) 

Traballadores residentes 0  1  2 3  4 5  6 7  8 9 

8.520 185 205 1.095 795 1.050 1.945 295 1.420 565 970 

Mercado de traballo local 2,17% 2,41% 12,85% 9,33% 12,32% 22,83% 3,46% 16,67% 6,63% 11,38% 

5.230 (75%) 80 90 615 120 520 840 105 800 160 535 

 
2,07% 2,33% 15,91% 3,10% 13,45% 21,73% 2,72% 20,70% 4,14% 13,84% 

 

0 - ocupacións militares, 1 - directores e xerentes, 2 - técnicos e profesionais científicos e intelectuais, 3- técnicos e profesionais 

de apoio. 4 - empregados contables, administrativos e outros empregados de oficina, 5 - traballadores dos servizos de 

restauración, persoais, protección e vendedores, 6 - traballadores cualificados no sector agrícola, gandeiro, forestal e 

pesqueiro, 7 - artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras e a construción (excepto operadores de 
instalacións e maquinaria), 8 - operadores de instalacións e maquinaria, e montadores, 9 - ocupacións elementais. 

Fonte: Censo de poboación e vivenda 2011. Elaboración propia. 
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A análise da ocupación por sectores tamén revela que é o sector servizos o que ocupa en 

Marín unha maior porcentaxe de persoas, seguido moi de lonxe da industria. A porcentaxe 

de ocupados no sector servizos en relación ao demais sectores veuse incrementando en 

Marín no últimos cinco anos, tal e como se mostra a continuación: 

DATOS DE OCUPACIÓN POR SECTORES 

ANO/MES Total Agricultura e pesca Industria Construción Servizos Non 

consta 

2009/DEC. 7850 10,70% 13,29% 9,69% 66,32% 0,00% 

2010/DEC.  7663 10,49% 12,62% 8,99% 67,90% 0,00% 

2011/DEC.  7246 9,49% 12,38% 7,56% 69,61% 0,95% 

2012/DEC. 6992 8,84% 12,81% 6,69% 71,45% 0,20% 

2013/DEC. 6842 7,73% 13,39% 6,43% 72,32% 0,13% 

2014/DEC. 6972 7,40% 13,37% 6,55% 72,59% 0,09% 

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE 

 

 

En canto ao tamaño das empresas, a estrutura empresarial de Marín caracterízase polo 

predominio das micropemes; en datos do ano 2013, o 62,67 % das empresas de Marín non 

ten asalariados e o 34,255 ten entre un e nove asalariados. Por outra banda, só seis 

empresas teñen máis de 50 asalariados e non hai empresas con máis de 250 empregados.  

 

 

Fonte: IGE 2013. Explotación do directorio de empresas e unidades locais 

 

3.5.5 Localización e distribución espacial da actividade económica e infraestruturas 

produtivas 

A distribución espacial da actividade económica no municipio de Marín vai caracterizarse 

por un moi alto grao de concentración espacial no núcleo de Marín, e máis exactamente e 
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dentro del, nos bordos do centro histórico e no porto de Marín. No centro urbano vai 

aparecer un segundo polo de actividade na avenida de Ourense, con actividade comercial, 

industrial e de oficinas, e en menor medida un terceiro na saída cara a Moaña. A “recta” de 

Seixo, xunto a industrias illadas na estrada de Moaña, completan as localizacións espaciais 

da actividade económica. 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 12: Localización da actividade económica. 
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A/ Locais industriais. B/ Locais de oficinas. C/ Locais comerciais. D/Síntese espacial da actividade económica. 
Fonte: Dirección Xeral do Catastro, 2015. Elaboración propia. 
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3.6 ANÁLISE DEMOGRÁFICA E SOCIAL 

3.6.1 Volume poboacional 

Segundo o último dato oficial do INE, a poboación total de Marín no ano 2014 era de 25 329 

habitantes.  Este valor amosa unha caída do 3,3 % sobre o máximo de poboación municipal 

do s. XX e principio do XXI alcanzada no ano 2006 con 26 190 persoas. 

 

Espacialmente, o 65,93 % da poboación municipal (16 597 habitantes) reside na capital do 

municipio. Os seguintes núcleos máis poboados son Seixo (con 770, un 3,06 %), Moledo (403, 

1,60 %), Aguete (372, 1,48 %),  Casás (306, 1,22 %), Igrexario de Mogor (297 1,10 %), 

Arealonga (274 1,09 %) e Paradavila (263 1,04 %). 

Cómpre sinalar que, a pesar de ser estatística e historicamente núcleos independentes, 

moitos deles forman continuos urbanos (como Seixo-Loira-Moledo-Montecelo-Aguete) de 

media densidade, o que incrementaría o seu peso relativo sobre o total da poboación 

municipal.  

3.6.2 Poboación estacionaria 

A poboación estacionaria de Marín implica un incremento de poboación para o municipio de 

7517 persoas (EIEL 2012), o que supón preto dun 30 % respecto da poboación residente. 

Aínda que este fenómeno se produce en todos os núcleos do municipio, é no propio Marín e 

na zona de Seixo-Aguete-Montecelo onde as porcentaxes alcanzan valores máis altos, 

chegando o núcleo de Aguete a dobrar a súa poboación durante o período estival. 

Estes valores implican, como xa se viu en apartados como redes de abastecemento e 

saneamento, a necesidade de dimensionar os elementos urbanos para unha poboación 

moito maior que a residente, cos evidentes problemas que isto leva. 
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MAPA 13: Poboación. 

 

A/ Densidade de poboación 2011. B/ Variación de poboación 2004-214 a nivel de núcleos. C/ Poboación estacionaria. 

Fonte: Censos e padrón de poboación. INE. Elaboración propia. 

 

3.6.3 Estrutura socio-demográfica. Movemento natural de poboación 

A análise comparada das pirámides de poboación dos anos 2001 e 2014 presenta a típica 

forma dos países desenvolvidos, cunha sociedade nun rápido proceso de envellecemento, 

matizado neste caso polo incremento de poboación na cohorte de 5-9 anos, cuxo 

nacemento coincide co punto álxido da burbulla económica do noso país e o momento en 

que o municipio de Marín alcanza as súas maiores porcentaxes de poboación inmigrante. 

 

A distribución espacial do índice de envellecemento e a súa evolución entre os anos 2001 e 

2011 mostra unha tendencia xeneralizada ao seu aumento en todo o termo municipal de 

Marín, con excepción das contornas dos barrios de San Pedro e A Cañota, onde se manteñen 

con valores inferiores a 100. 
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MAPA 14: Índice de envellecemento 2004-2014. 

 

Fonte: INE, padróns de poboación. Elaboración propia. 

3.6.4 Movemento natural de poboación 

En Marín a taxa de natalidade correspondente ao ano 2013 é do 7,5 ‰, un valor alto dentro 

do contexto galego, pero claramente baixa para os estándares mundiais, claro exemplo 

dunha sociedade (a galega) entre as máis envellecidas do mundo e que segue profundando 

nesta tendencia. 

Por outra banda, a taxa de mortalidade correspondente ao ano 2006 é do 8,4 ‰. Trátase, 

por tanto, dunha taxa de mortalidade baixa, pero que, comparada coa de natalidade, 

presenta unha tendencia (movemento natural de poboación) negativa. 

Na táboa que se mostra a continuación pódese ver como nos últimos anos Marín pasou de 

ter un saldo vexetativo positivo, ata o ano 2010, a un saldo vexetativo negativo de -21 no 

2013 que, ademais continua unha tendencia decrecente.  

 Nacementos Homes Mulleres Defuncións Homes Mulleres Saldo 

vexetativo 

2004 239 116 123 185 99 86 54 

2005 253 150 103 188 96 92 65 

2006 250 138 112 216 112 104 34 

2007 252 126 126 201 101 100 51 

2008 255 127 128 208 106 102 47 

2009 231 118 113 216 113 103 15 

2010 244 126 118 230 109 121 14 

2011 211 112 99 228 110 118 -17 

2012 205 109 96 225 104 121 -20 

2013 192 111 81 213 106 107 -21 

Fonte: IGE, INE. Movemento natural da poboación 
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3.6.5 Movementos migratorios 

Inmigración 

A análise dos fluxos de inmigrantes entre os anos 1998 e 2010 mostra como a inmigración 

desde o estranxeiro é a maior achega de persoas ao padrón municipal, cun total de 2148 

persoas chegadas desta procedencia (o 21 % do total). En segundo lugar, destacan os fluxos 

de carácter metropolitano e de rexión urbana, que supoñen o 34 %, e entre os que habería 

que sinalar a relación con Pontevedra (2128 inmigrantes), seguida de Bueu (404), Poio (242), 

Vigo (392) ou Cangas (187). 

A análise da inmigración desde o estranxeiro amosa un claro incremento entre os anos 2004 

e 2014, pasando de representar un 3,26 a un 4,14 % da poboación municipal. As principais 

orixes deste colectivo son África (637 persoas en 2014, das cales 256 proceden de Marrocos) 

e en menor medida América do Sur (con 199 persoas no mesmo ano).  

MAPA 15: Fluxos migratorios totais 1998-2010. 

 

Fonte: INE, padróns de poboación. Elaboración propia 

A distribución por sexos e idades deste grupo mostra un claro predominio do inmigrante 

africano, masculino e novo, mentres que no de orixe suramericana predominan as mulleres 

novas. O aumento nestes anos do grupo correspondente a menores de 16 anos e o 

incremento porcentual das mulleres indican unha tendencia á formación dun maior número 

de núcleos familiares desta procedencia, así como un aumento do número de fillos. Estes 

factores contribuíron a reducir o índice de envellecemento do municipio de Marín, así como 

a aumentar a taxa de natalidade. Esta tendencia, que ata hai tres anos ía en aumento, 

empezou a partir daquela a descender, e actualmente cada ano é menor o número de 
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inmigrantes estranxeiros que chega a Marín, o que pode condicionar estes factores nun 

futuro.  

MAPA 16: Poboación inmigrante de orixe non europea. Anos 2001 e 2014.  

 

Fonte: Censos e padróns de poboación. INE. Elaboración propia. 

Emigración 

Máis que de emigración, no caso do municipio de Marín debiamos de falar de cambios de 

localización residencial dentro da rexión urbana, xa que os principais destinos durante o 

período 1998-2010 son Pontevedra (con 2728), Vigo (477), Bueu (433), Poio (340) e Cangas 

(234), que, xunto cos 111 con destino Marín, supoñen case un 43 % dos cambios residenciais 

neses anos. 

O resto de destinos vai repartirse entre o resto das principais cidades galegas, as grandes 

cidades españolas (especialmente Madrid, con 232), detectándose nos últimos un aumento 

da emigración ao estranxeiro (13,35 % en 2013). 

 

Ano 2004 Ano 2008 Ano 2013 

Destino das persoas 

emigrantes 
nº persoas % nº persoas % nº persoas % 

Á mesma provincia 416 49,70% 511 56,59% 459 51,06% 

Á mesma comarca 68 8,12% 68 7,53% 57 6,34% 

A outra comarca da mesma 

provincia 348 41,58% 443 49,06% 402 44,72% 

A outra provincia de Galicia 117 13,98% 78 8,64% 109 12,12% 

A outra CCAA 289 34,53% 225 24,92% 211 23,47% 

Ao estranxeiro 15 1,79% 89 9,86% 120 13,35% 

TOTAL 837 100,00% 903 100,00% 899 100,00% 
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Fonte. INE. Estatística de variacións residenciais. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo 

INE. 

 

 

Saldo migratorio 

Aínda que o saldo migratorio neto entre os anos 1998 e 2010 presenta un lixeiro valor 

negativo de 179 persoas (10 111 inmigrantes fronte a 10 290 emigrantes), esta tendencia está 

a acelerarse desde esta data, con valores para o ano 2013 de 889 emigrantes e 729 

inmigrantes (- 160 netos). 

 

Fonte. INE. Estatística de variacións residenciais. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo 

INE 

 

A análise dos fluxos migratorios dentro da área urbana para este período mostra un saldo 

neto negativo de 874 persoas que abandonan Marín para ir residir a municipios desta 

contorna, especialmente a Pontevedra e Poio (con fluxos netos de -600 e -98). A tendencia 

detectada mostra un patrón de substitución de poboación nacional por poboación de orixe 

estranxeira, pero a diminución deste tipo de inmigración desde o máximo do ano 2008 puxo 

de manifesto o patrón de fondo de perda xeneralizada de poboación..  

3.6.6 Proxeccións de poboación 

Aínda que as proxeccións de poboación ofrecidas polo Instituto Galego de Estatística (IGE) 

non se axustan ao modelo de áreas urbanas senón ao de comarcas, as previsións do ano 

2013 para as de Pontevedra e O Morrazo con horizonte no ano 2024 auguran un descenso de 

poboación dunha magnitude do 1 % e do 3 % respectivamente. Son valores importantes, 

pero menores da media estimada para Galicia que se sitúa nun 5 %. 
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As estimacións en canto ao índice de envellecemento para ambas as comarcas pasan do 

98,8 ao 141,7 no primeiro caso e do 105,2 ao 144,8 no segundo, que son datos que indican un 

forte envellecemento da poboación nun breve período de tempo, estimación coherente coa 

análise da pirámide de poboación do municipio de Marín. Segundo este mesmo estudo, o 

tamaño medio do fogar na provincia de Pontevedra pasa de 2,69 a 2,64 persoas, cun 

incremento dos fogares unipersoais (3 %) e de parellas sen fillos (6 %), en consonancia co 

forte incremento do índice de envellecemento. 

3.6.7 Nivel de benestar económico 

Os datos de PIB por habitante indican que entre os anos 2010 e 2012 este reduciuse, non só 

en Marín senón tamén na comarca do Morrazo e na provincia de Pontevedra. Marín ten un 

PIB por habitante maior ao da media da comarca e inferior ao da media provincial. 

PIB (miles de euros por habitante) 

 2010 2012 

Pontevedra 19.361 18.279 

O Morrazo 13.451 12.789 

Marín 16.790 15.374 

Fonte: IGE. Produto interior bruto municipal 

 

Os datos de renda bruta dispoñible nos fogares ata o ano 2009 indican que en Marín esta é 

un pouco inferior á da media da comarca do Morrazo e substancialmente inferior á da 

provincia de Pontevedra. En datos do 2009, en Marín a renda bruta dos fogares era de 12 252 

euros, mentres que na comarca do Morrazo era de 12 706 euros e na provincia de 

Pontevedra de 14 300. 

MAPA 17: Estimación de renda familiar dispoñible, 2001. Porcentaxe de poboación activa en paro, 

2001. 
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Fonte: Censos de poboación 2001. INE. Tese de doutoramento O sistema urbano no noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 

2015. Elaboración propia.  

 

Os datos de ocupación por número de fogares, segundo datos do ano 2015, mostran que no 

36 % dos fogares de Marín non hai ningunha persoa ocupada. Só o 24,5 % dos fogares conta 

con dous ocupados, mentres que o 35,41 % só ten un ocupado. 

 

 N.º de ocupados por fogar 

  Total Ningún 1 ocupado 2 ocupados 3 ou máis ocupados 

Número de fogares 8.825 3.200 3.125 2.255 245 

% de fogares 100% 36,26% 35,41% 25,55% 2,78% 

Fonte: INE 2015. Censos de Poboación e Vivendas 2011. 

 

3.6.8 Nivel de benestar social. Bolsas de marxinación 

Aínda que moitos dos datos dispoñibles para este apartado derivan do censo do ano 2001, é 

relevante a súa análise e interpretación, sempre suxeita a matizacións debidas ao tempo 

transcorrido desde a realización deste estudo. 

Da análise da diversidade social despréndese que o maior grao desta se atopa no centro 

histórico e os espazos comprendidos entre a avenida de Ourense e a rúa Concepción Arenal, 

mentres que os menores dentro da zona urbana de Marín se van situar, en primeiro lugar, 

nas inmediacións do Parque da Igrexa e na zona da Escola Naval e en segundo lugar na 

Cañota e San Pedro. 

MAPA 18: Diversidade social e estudos de terceiro ciclo. 
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Fonte: Censos de poboación 2001. INE. Elaboración propia. 

 

 

 

MAPA 19: Calidade de vida nos fogares. Censo de 2001. 

 
A/ Ruído. B/ Contaminación. C/ Delincuencia. D/ Poucas zonas verdes. 

Fonte: Censos de poboación 2001. INE. Elaboración propia. 

 
 

Cruzando estes datos con outros como renda, nivel de estudos, inmigrantes etc., 

despréndese como na contorna da praza da Igrexa a diversidade social é baixa pero a renda 

é das máis altas e o índice de paro o máis baixo. Esta zona coincide, segundo o censo do 

2001, coas seccións onde existe unha menor percepción de ruído, contaminación e 

delincuencia. 

A fronte marítima vai presentar un alto grao de diversidade social, mesmo altos índices de 

emigración non europea, rendas altas e a porcentaxe máis alta de persoas con estudos de 

terceiro ciclo. A percepción de moito ruído e contaminación coincide coa súa situación 
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inmediata ao porto e ás vías de maior tráfico da cidade. Sería interesante matizar a diferenza 

entre a fachada marítima e a interior, así como a súa evolución, xa que foi unha das zonas 

onde máis creceu a porcentaxe de inmigrantes. 

Con características diferenciadas entre elas pero en sentido contrario, as zonas con menor 

grao de benestar social ímolas atopar nos mencionados barrios de San Pedro e A Cañota, a 

zona de Arealonga e as inmediacións das vivendas de suboficiais. Requiren unha mención á 

parte os dous asentamentos orixinais de Marín que, por ser obxecto da aplicación dun ARI 

nestes anos, son máis difícil de avaliar. 

 

3.6.9 Grao de formación do capital humano 

En datos do ano 2001, os máis recentes que se rexistran para o municipio de Marín, o nivel de 

estudos da poboación é moi similar ao da media galega, aínda que en Marín hai unha 

porcentaxe superior ao da media da comunidade autónoma de persoas que non saben ler 

nin escribir (especialmente entre as persoas xubiladas) e unha porcentaxe inferior de 

licenciados e doutores. 

Nivel de estudos (% de poboación > 16) 

NIVEL DE ESTUDOS GALICIA MARÍN 

Non sabe ler ou escribir 2,05% 2,24% 

Menos de 5 anos de escolarización 16,33% 12,21% 

Sen completar bacharelato elemental 26,60% 29,42% 

Bacharelato elemental 25,09% 29,12% 

Bacharelato superior 11,25% 11,46% 

FPI, FP Grao medio  3,33% 2,49% 

FPII, FP Grado superior  4,61% 5,38% 

Diplomatura 5,39% 4,62% 

Licenciatura 5% 2,98% 

Doutoramento 0,34% 0,07% 

Fonte: Censo 2001 

 

 

A análise do nivel de estudos fronte á actividade do ano 2011 mostra un predominio do nivel 

de estudos de segundo grao, cun 50,26 % da poboación, por unicamente un 10,7 % de 

terceiro grao. 
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  Galicia Marín 

Nivel de estudos 

(graos) 

Idade en grandes 

grupos 

Total Home Muller Total Home Muller 

Total Total 100,00% 48,42% 51,58% 100,00% 50,08% 49,94% 

Menos de 16 12,62% 6,54% 6,08% 14,95% 8,03% 6,94% 

16-64 64,85% 32,38% 32,47% 66,34% 33,88% 32,46% 

65 ou máis 22,53% 9,50% 13,03% 18,71% 8,17% 10,54% 

Analfabetos Total 1,30% 0,39% 0,91% 2,55% 0,65%* 1,90% 

16-64 0,36% 0,20% 0,17% 1,42% 0,61%* 0,83% 

65 ou máis 0,94% 0,20% 0,74% 1,13% 0,06%* 1,07% 

Sen estudos Total 10,07% 3,78% 6,29% 9,00% 3,11% 5,89% 

16-64 1,92% 0,82% 1,10% 2,31% 1,01% 1,31% 

65 ou máis 8,15% 2,96% 5,19% 6,69% 2,10% 4,59% 

Primeiro grao Total 14,86% 7,10% 7,76% 12,54% 6,15% 6,39% 

16-64 7,80% 4,13% 3,67% 7,63% 3,74% 3,90% 

65 ou máis 7,06% 2,97% 4,09% 4,91% 2,41% 2,49% 

Segundo grao Total 47,25% 24,83% 22,42% 50,26% 27,10% 23,16% 

16-64 42,08% 22,11% 19,97% 45,08% 24,05% 21,02% 

65 ou máis 5,18% 2,72% 2,46% 5,20% 3,05% 2,16% 

Terceiro grao Total 13,89% 5,79% 8,11% 10,70% 5,04% 5,66% 

16-64 12,69% 5,13% 7,56% 9,89% 4,47% 5,42% 

65 ou máis 1,20% 0,66% 0,54% 0,81% 0,57% 0,24% 

Non é aplicable Total 12,62% 6,54% 6,08% 14,95% 8,03% 6,94% 

Menos de 16 12,62% 6,54% 6,08% 14,95% 8,03% 6,94% 

 

Da análise destes últimos datos, aínda que incompletos polas carencias do censo do 2011, e 

seguindo patróns xa establecidos para España, parece desprenderse un alto grao de 

abandono escolar na primeira década do s. XXI, tema que sería coherente co dato de que un 

10,9 % dos parados que buscan o seu primeiro emprego pertence ás categorías de 

analfabetos ou sen estudos.  
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3.7 ANÁLISE DOS SISTEMAS URBANOS. A ÁREA URBANA DE PONTEVEDRA 

Segundo o comentado na introdución, o municipio de Marín pertence á área urbana de 

Pontevedra, unha das contornas máis dinámicas da comunidade autónoma galega e onde o 

núcleo de Marín é o máis importante do ámbito tras a capital provincial.  

Aínda que conformada por multitude de pequenos núcleos de poboación, esta área 

caracterízase por presentar un continuo urbano edificado que desde Portonovo, na boca 

máis setentrional da ría chega a Bueu, na máis meridional, pasando entre medias polas 

cidades de Pontevedra e Marín. 

MAPA 20: Solos estratéxicos da área urbana de Pontevedra. 

 

Fonte: Elaboración propia. 
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Os distintos municipios que a forman van presentar certos graos de especialización que os 

diferencian enormemente uns doutros. No norte, o municipio de Sanxenxo realizou nos 

últimos anos unha forte aposta por potenciar o sector turístico, que en certa medida está a 

levarlle a pasar do seu histórico turismo de calidade a un modelo máis masivo. O municipio 

de Poio, tamén situado no marxe norte da ría, foi capaz nos últimos anos de xerar gran 

cantidade de solo urbano, especialmente na zona limítrofe con Pontevedra.  

 

 

 

MAPA 21: Novas edificacións no ámbito Pontevedra- Marín no período 2001-2011 segundo tipoloxías 

edificatorias. 

Fonte: Tese de doutoramento O sistema urbano no noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 
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MAPA 22: Evolución da poboación a nivel de núcleos de poboación 2004-2014. 

 

Fonte: Padróns de poboación. INE. Elaboración propia. 

Bueu, co seu papel de núcleo secundario dentro da península do Morrazo, está moi 

condicionado pola súa proximidade a Cangas e Marín, e optou por potenciar a centralidade 

do seu núcleo central con novas vivendas na antiga fábrica de Masó. O caso de Pontevedra 

merece unha mención á parte, xa que as súas políticas de peonalización e rehabilitación 

foron premiadas en multitude de certames internacionais. Así mesmo, esta cidade foi capaz 

de xerar abundante solo urbano en continuidade coa trama urbana central. 

Desta forma, un estudo da evolución da poboación dos núcleos da área urbana de 

Pontevedra entre os anos 2004 e 2014 vai mostrar un patrón xeral onde medran os núcleos 

do marxe norte da ría, diminúen os do sur (con excepcións como o propio Marín e Bueu) e 

crecen moito a cidade de Pontevedra e os núcleos adxacentes. 

A amplamente documentada relación entre o municipio de Marín e o de Pontevedra vai 

formalizarse espacialmente mediante un continuo urbano, roto a nivel de poboación na 

costa pola presenza da grande industria papeleira de Ence, que ocupa unha enorme 

superficie de terreo gañado ao mar. A estrada que une ambos os núcleos pola parte litoral, a 

PO-11, situada entre esta industria e a costa, presenta unha sección de vía máis propia 

dunha autoestrada que dunha vía urbana ou interurbana, o cal dificulta enormemente as 

relacións peonís ou mediante a bicicleta entre ambas as cidades. A histórica estrada 

decimonónica que discorre paralela á anterior polo interior, soporte do crecemento urbano 

durante este amplo período de tempo, presenta graves carencias de accesibilidade peonil 

debido á situación da edificación tradicional pegada á estrada. Cómpre destacar como o 
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Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia propón na PO-11 a execución dun carril-

bici co nivel de corredor básico entre Pontevedra e Marín, seguindo por toda a costa do 

Morrazo. 

Dos modelos de desenvolvemento no ámbito da área urbana, derivados da aplicación das 

Directrices de Ordenación do Territorio, o Plan Move e o Plan Sectorial de Solo Empresarial 

de Galicia, despréndese un modelo territorial que aposta por un corredor interior que, 

circunvalando Pontevedra, uniría Santiago e O Salnés con Vigo, onde se situarían os novos 

solos de desenvolvemento industrial (incluída a Plataforma Loxística do Porto de Marín). 

De igual maneira e mediante similares ferramentas, exponse unha maior integración entre a 

área urbana de Pontevedra e Vilagarcía de Arousa coa localización de solos para novos 

desenvolvementos empresariais na zona intermedia entre ambas as cidades. Mentres, no 

Morrazo, exponse unicamente a expansión do polígono industrial de Cangas-Bueu e un 

pequeno solo empresarial (aínda en estudo) entre Marín e Moaña. 
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Mapa 23: Índices de actividade A/ Industrial. B/ Comercial.. C/ Turístico. D/Restauración. E/ Actividade económica. F/ Variación IAE 

2006-2011. Fonte: Anuario La Caixa, 2013. IGN. Elaboración propia. 



   

57 
 

3.8 ANÁLISE DO MARCO COMPETENCIAL 

O marco competencial municipal de Marín vén condicionado principalmente pola seguinte 

normativa xurídica, sen prexuízo do previsto en leis sectoriais estatais ou autonómicas: 

 Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. 

 Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da 

Administración local. 

 Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 

27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da 

Administración local. 

 Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de Autonomía de Galicia 

 Lei 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira 

 Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia 

A autonomía municipal fai alusión ao dereito e á capacidade recoñecidos pola Constitución 

aos municipios de xestionar os seus propios intereses, o que lles permite actuar con plena 

personalidade xurídica e responsabilidade, ser titular de competencias, conformar unha 

política municipal propia e diferenciada e participar na configuración das sectoriais de 

ámbitos territoriais superiores, e organizar as súas estrutura administrativas internas para 

adaptarse ás súas necesidades específicas. 

O  artigo 7 da Lei RBRL do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, na redacción 

modificada pola Lei 27/2013 de racionalización e sustentabilidade da Administración local, 

clasifica as competencias dos concellos nos seguintes tipos: as competencias propias (art. 

7.2, 25,26 e 36), as competencias delegadas (art. 7.3, 27 e 37), as competencias asumidas 

(art. 7.4) e as competencias propias atribuídas pola lexislación sectorial e autonómica.  

Competencias asumidas, “que son, en ocasións, asumidas ou complementadas polos 

concellos atendendo a situacións de especial necesidade por ser a administración máis 

próxima ao cidadán”. 

Competencias delegadas, “exércense nos termos da delegación, que pode incluír técnicas de 

dirección e de control de oportunidade, e que, en calquera caso, debe respectar a potestade de 

auto-organización dos servizos da Entidade Local.”. 

Competencias propias, “exércense en réxime de autonomía e baixo a propia responsabilidade, 

atendendo á debida programación e execución coas demais Administracións públicas. Á súa 

vez tamén se debe mencionar as competencias propias atribuídas por dereito insular, de 

aplicación preferente no seu territorio sobre calquera outro, tendo nestes casos o dereito 

estatal carácter supletorio”. 

Tamén a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local no seu artigo 25 

establece as competencias dos municipios; este artigo foi modificado pola Lei 27/2013 de 

racionalización e sustentabilidade da Administración local no seu artigo primeiro e queda 

redactado nos termos seguintes: 
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«1. O municipio, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode 

promover actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades 

e aspiracións da comunidade veciñal nos termos previstos neste artigo. 

2. O municipio exercerá en todo caso como competencias propias, nos termos da lexislación do 

Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias: 

a) Urbanismo: plan, xestión, execución e disciplina urbanística. Protección e xestión do 

patrimonio histórico. Promoción e xestión da vivenda de protección pública con 

criterios de sustentabilidade financeira. Conservación e rehabilitación da edificación. 

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques e xardíns públicos, xestión dos 

residuos sólidos urbanos e protección contra a contaminación acústica, lumínica e 

atmosférica nas zonas urbanas. 

c) Abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas 

residuais. 

d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade. 

e) Avaliación e información de situacións de necesidade social e a atención inmediata 

a persoas en situación ou risco de exclusión social. 

f) Policía local, protección civil, prevención e extinción de incendios. 

g) Tráfico, estacionamento de vehículos e mobilidade. Transporte colectivo urbano. 

h) Información e promoción da actividade turística de interese e ámbito local 

i) Feiras, abastos, mercados, lonxas e comercio ambulante. 

j) Protección da salubridade pública. 

k) Cemiterios e actividades funerarias 

l) Promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre. 

m) Promoción da cultura e equipamentos culturais. 

n) Participar na vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria e cooperar 

coas administracións educativas correspondentes na obtención dos solares necesarios 

para a construción de novos centros docentes. A conservación, mantemento e 

vixilancia dos edificios de titularidade local destinados a centros públicos de educación 

infantil, de educación primaria ou de educación especial 

ñ) Promoción no seu termo municipal da participación dos cidadáns no uso eficiente e 

sustentable das tecnoloxías da información e as comunicacións. 
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En canto ás competencias atribuídas pola lexislación autonómica, A Lei 5/1997, do 22 de 

xullo, reguladora da Administración local de Galicia no seu artigo 80.2. establece como 

competencias propias dos municipios en Galicia as seguintes: 

“O municipio exercerá, en todo caso, competencias nos termos da lexislación do Estado e da 

Comunidade Autónoma nas seguintes materias 

 A seguridade en lugares públicos 

 A ordenación do tráfico de vehículos e persoas nas vías urbanas. 

 A protección civil e a prevención e extinción de incendios. 

 A ordenación, xestión, execución e disciplina urbanística; a promoción e xestión de 

vivendas; os parques e xardíns; a pavimentación de vías públicas urbanas e a 

conservación de camiños e vías rurais 

 O patrimonio histórico-artístico. 

 A protección do medio ambiente. 

 Abastos, matadoiros, feiras, mercados e a defensa de usuarios e consumidores. 

 A protección da salubridade pública. 

 A participación na xestión da atención primaria da saúde. 

 Os cemiterios e servizos funerarios. 

 A prestación dos servizos sociais e a promoción e reinserción sociais. 

 A subministración de auga, a iluminación pública, os servizos de limpeza viaria, a 

recollida e o tratamento de residuos, a rede de sumidoiros e o tratamento de augas 

residuais. 

 O transporte público de viaxeiros. 

 As actividades e instalacións culturais e deportivas, a ocupación do tempo libre e o 

turismo. 

 A participación na programación do ensino e a cooperación coa administración 

educativa na creación, construción e mantemento dos centros docentes públicos, a 

intervención nos órganos de xestión dos centros docentes e a participación na 

vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria. 

 A execución de programas propios destinados á infancia, mocidade, muller e terceira 

idade. 

 A participación na formación de activos e desempregados.” 

En relación cos obxectivos temáticos, podemos profundar no seu réxime de competencias, 

sinalando os fundamentos normativos por cada un deles: 

Obxectivo temático 2 (OT2): mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información 

e comunicación e o acceso a estas. 

A Lei de bases de réxime local, na redacción dada pola Lei 27/2013 do 27 de decembro de 

racionalización e sustentabilidade da Administración local (en diante LRSAL), establece,  en 

relación con este obxectivo temático no artigo 25.2 ñ), a competencia propia relativa á 
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“promoción no seu termo municipal da participación dos cidadáns no uso eficiente e 

sustentable das tecnoloxías da información e as comunicacións”. 

Este aspecto novo quere incidir na necesidade dun aumento da participación cidadá nos 

asuntos públicos, que ten nas novas tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) un 

instrumento moi potente para facela eficaz, que ademais redunde nunha mellora dos 

servizos públicos de interese xeral: mobilidade urbana, calidade do aire, información e 

comunicación á cidadanía, participación cidadá, mellora do benestar de determinados 

colectivos etc. 

Obxectivo temático 4 (OT4): favorecer a transición a unha economía baixa en carbono 

en todos os sectores. 

A Lei de bases de réxime local, na redacción dada pola Lei 27/2013 do 27 de decembro de 

racionalización e sustentabilidade da Administración local (en diante LRSAL), establece  en 

relación con este obxectivo temático no artigo 25.2,  as seguintes competencias propias: 

 b) Medio ambiente urbano, en particular a protección contra a contaminación 

lumínica e atmosférica nas zonas urbanas. 

 g) Tráfico, estacionamento de vehículos e mobilidade. Transporte colectivo urbano. 

Son múltiples as estratexias de redución de emisións de carbono que pode promover a 

entidade local, favorecendo unha mobilidade sustentable, actuando sobre transporte 

colectivo urbano tanto na vertente de eficiencia enerxética como na promoción de 

transportes non contaminantes, actuando no seu propio parque de edificios para mellorar a 

eficiencia enerxética deste (edificios municipais, pavillóns de deporte, sistemas viarios e de 

tráfico etc.), promovendo a utilización de enerxías renovables como fontes de produción de 

enerxía para infraestruturas públicas e reducindo o consumo enerxético ineficiente. 

Obxectivo temático 6: conservar e protexer o medio natural e promover a eficacia dos 

recursos 

A Lei de bases de réxime local, na redacción dada pola Lei 27/2013 do 27 de decembro de 

racionalización e sustentabilidade da Administración local (en diante LRSAL), establece  en 

relación con este obxectivo temático no artigo 25.2,  as seguintes competencias propias: 

 b) Medio ambiente urbano: parques e xardíns públicos, xestión de residuos sólidos 

urbanos e protección contra a contaminación acústica, lumínica e atmosférica   

 c) Tratamento de augas residuais 

 f) Prevención e extinción de incendios 

 g) Tráfico e transporte colectivo urbano 

 j) Protección da salubridade pública 

Doutra banda, como servizos mínimos a prestar polo Concello (obrigatorios) podemos citar 

segundo o art. 26 da LBRL: 
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 Limpeza viaria 

Obxectivo temático 9: promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera 

forma de discriminación. 

A Lei de bases de réxime local, na redacción dada pola Lei 27/2013 do 27 de decembro de 

racionalización e sustentabilidade da Administración local (en diante LRSAL), establece en 

relación con este obxectivo temático no artigo 25.2,  as seguintes competencias propias: 

 a) Xestión da vivenda de protección pública 

 e) Avaliación e información de situacións de necesidade social e a atención 

inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social  

 m) Promoción da cultura e equipamentos culturais 

 n) participar na vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria  

Como se desprende da nova redacción da norma, as competencias das entidades locais en 

materia de servizos sociais foi amputada, quedando unicamente a avaliación e información 

de situacións de necesidade social, así como a atención urxente. Neste sentido, reduciuse de 

forma notable o campo dos servizos comunitarios básicos.  

Neste sentido, a reforma local provocou unha transferencia de competencias básicas, isto é, 

educación, sanidade e servizos sociais, que aínda conservaban parcialmente as entidades 

locais, ás comunidades autónomas, aínda que sen prever o sistema de financiamento. Todo 

isto sen prexuízo de recoñecerlle ao concello o dereito para participar nestas competencias, 

sempre dentro dun marco de cooperación e de actuación complementaria dentro de cada 

municipio. 

Esta normativa vén desenvolvida en Galicia pola Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, 

que estrutura o sistema de servizos sociais en dous niveis competenciais, o autonómico e o 

local. Concretamente no ámbito local, diferénciase entre servizos mínimos e outros 

complementarios que as administracións locais poden exercer. Así podemos citar: 

 Servizos mínimos: 
o Os servizos sociais comunitarios básicos 

 Servizos complementarios: 

o Os servizos específicos, cando non teñan un alcance supramunicipal  
o Colaboración e coordinación con entidades de iniciativa social 
o Estudos e investigación, e análise de necesidades no ámbito local 

o Plans e programas locais 

o Fomento da  solidariedade e participación.  
o Coordinación cos restantes servizos municipais  

En todo caso, a LRSAL regula na súa disposición transitoria segunda, a asunción polas 
comunidades autónomas das competencias relativas a servizos sociais, da seguinte forma: 
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“1. Con data 31 de decembro de 2015, nos termos previstos nas normas reguladoras do sistema 

de financiamento autonómico e das facendas locais, as comunidades autónomas asumirán a 

titularidade das competencias que se prevían como propias do municipio, relativas á 

prestación dos servizos sociais e de promoción e reinserción social. 

As comunidades autónomas asumirán a titularidade destas competencias, con independencia 

de que o seu exercicio se veu realizando por municipios, deputacións provinciais ou entidades 

equivalentes, ou calquera outra entidade local. 

2. No prazo máximo sinalado no apartado anterior, e previa elaboración dun plan para a 

avaliación, reestruturación e implantación dos servizos, as comunidades autónomas, no 

ámbito das súas competencias, terán que asumir a cobertura inmediata da devandita 

prestación. 

3. En todo caso, a xestión polas comunidades autónomas dos servizos anteriormente citados 

non poderá supoñer un maior gasto para o conxunto das Administracións Públicas. 

4. O disposto nos apartados anteriores enténdese sen prexuízo da posibilidade das 

comunidades autónomas de delegar as devanditas competencias nos municipios, deputacións 

provinciais ou entidades equivalentes, de conformidade co artigo 27 da Lei 7/1985, do 2 de 

abril, reguladora das bases do réxime local. 

5. Se na data citada no apartado 1 desta disposición, nos termos previstos nas normas 

reguladoras do sistema de financiamento das comunidades autónomas e das facendas locais, 

as comunidades autónomas non asumisen o desenvolvemento dos servizos da súa 

competencia prestados polos municipios, deputacións provinciais ou entidades equivalentes, 

entidades locais, ou no seu caso, non acordasen a súa delegación, os servizos seguiranse 

prestando polo municipio con cargo á comunidade autónoma. Se a comunidade autónoma 

non transferise as contías precisas para iso, aplicaranse retencións nas transferencias que lles 

correspondan por aplicación do seu sistema de financiamento, tendo en conta o que dispoña a 

súa normativa reguladora.” 

Con esta situación, e debido a que esta norma depende da aprobación do novo sistema de 

financiamento das comunidades autónomas e das facendas locais para despregar a súa 

eficacia, o Parlamento de Galicia procedeu a aprobar a Lei 5/2014, do 27 de maio, de 

medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de 

racionalización e sustentabilidade da Administración local. Esta lei establece, na súa 

disposición adicional cuarta, relativa á asunción pola comunidade autónoma das 

competencias relativas á educación, saúde e servizos sociais, o seguinte: 

“1. As competencias que debe asumir a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia 

en materia de educación, saúde e servizos sociais en cumprimento das disposicións da Lei 

27/2013, de racionalización e sustentabilidade da Administración local, continuarán sendo 

prestadas polos municipios en tanto non se dean as condicións previstas para o seu 
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traspaso na normativa básica e, en particular, o establecemento do novo sistema de 

financiamento autonómico e das facendas locais previsto nesta. 

2. No marco do que dispoñan as normas reguladoras do sistema de financiamento das 

comunidades autónomas e das facendas locais, o Consello da Xunta de Galicia regulará as 

condicións do correspondente traspaso de medios económicos, materiais e persoais, sen que a 

xestión polas comunidades autónomas dos servizos anteriormente citados poida supoñer un 

maior gasto para o conxunto das administracións públicas.” 

Neste sentido, establécese o mantemento do status quo sempre que non se estableza o 

novo sistema de financiamento autonómico e local.  
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3.9 ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) 

As vixentes DOT sinalan con relación a Marín como existen “posibilidades e proxectos para 

mellorar a integración urbana porto-cidade”, así como obxectivos como “un maior 

aproveitamento para usos cidadáns das instalacións da escola naval de Marín e a creación da 

estación marítima das Corbaceiras”. Destaca tamén a idea dunha “integración dos modos de 

mobilidade alternativa nas conexións entre Vigo-Baiona, Pontevedra-Marín” . 

Plan de Ordenación do Litoral (POL)  

O POL expón cinco unidades de paisaxe no municipio de Marín: a primeira, no propio núcleo 

e as seguintes catro abarcan desde a costa de Mogor ata Lapamán. Toda a costa oeste de 

Marín, que destaca pola calidade ecolóxica das súas praias e contornas, está protexida polo 

POL. Á súa vez, unha zona máis interior require unha mellora ambiental e paisaxística.  

Expóñense, ademais, tres corredores ecolóxicos a través das tres principais canles e varios 

espazos de interese. 

Plan de Infraestruturas , Transporte e Vivenda (PITVI) 

As actuacións propostas dentro deste documento dentro do porto de Marín limítanse á 

supresión de pasos a nivel para o acceso ao porto (realmente no municipio de Pontevedra). 

Plan AUGA 

Este plan recolle uns obxectivos xerais sobre as redes de abastecemento e a súa xestión e 

planifica as infraestruturas de captación, regulación, transporte, tratamento e distribución, 

o que garante a subministración mesmo en períodos de seca. Segundo o plan, a rede de 

abastecemento de Pontevedra, que alimenta o porto de Marín, ten unha capacidade 

insuficiente, polo que se propoñen actuacións de mellora na devandita rede. 

Plan de Mobilidade  e Ordenación Viaria Estratéxica (MOVE) 

O plan MOVE ten, entre outros, como principais obxectivos, os de completar a articulación 

da rede de infraestruturas de transporte de Galicia. Dentro do programa de vías de altas 

prestacións e con horizonte temporal do 2013 sitúa a actuación da variante de Marín (treito 

1: variante da PO-546 no termo municipal de Pontevedra entre O Regueiriño e a PO-11) 

cunha lonxitude de 4,4 km e un investimento de 25.447.385 euros. 

Plan Director de Mobilidade  Alternativa de Galicia   

O mapa da Rede Básica de Vías Ciclistas de Galicia está constituído por corredores ou eixes 

principais e eixes complementarios. A rede principal ou arterial une os núcleos de maior 
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demanda potencial en Galicia. O plan articúlase mediante seis corredores básicos, entre os 

que está o A4-Costa do Morrazo (Pontevedra - Marín - Cangas - Vigo). Exponse o deseño e 

execución de carrís-bici nos referidos itinerarios (Vigo-Baiona pola PO-325 e a PO-552; 

Pontevedra-Marín pola PO-11 e a PO-12), apoiándose nas DOT xa mencionadas 

anteriormente. 

Plan Sectorial de Solo  Empresarial de Galicia  2014 (PSOAEG) 

O PSOAEG pretende regular a implantación de preparación de solo para actividades 

empresariais/industriais. No ámbito de estudo exponse o polígono empresarial de Marín-

Moaña. Así mesmo, exponse a necesidade dunha plataforma loxística para o porto de Marín.  

INSTRUMENTOS DE ORDENACION MUNICIPAL 

Plan Xeral de Ordenación Municipal (2012)  

Os puntos destacables do plan son a minuciosa clasificación de solo, a formulación dun 

importante parque de vivendas e a articulación de novos espazos de aproveitamento social 

mediante espazos verdes e equipamentos. A finalización e a regularización das redes de 

abastecemento  é tamén unha tarefa proposta para o medio prazo. Procédese a clasificar 

todo o ámbito municipal nas seguintes categorías, cubrindo todos os requisitos esixidos 

pola LOUGA (solo urbano, solo urbanizable, solo rústico e núcleo de zona de expansión). 

Exponse un parque de vivendas, baseándose nun estudo de crecemento que dá como 

resultado a cantidade de 24 093 habitantes máis nos próximos 25 anos, que dobraría o 

parque de vivendas existente no momento da redacción do plan. A cifra ascende a 6885 

vivendas novas en solo urbano e urbanizable e 2768 en solo rústico, en total 9653 vivendas 

sobre un parque inicial de 10 203. As tipoloxías de vivenda colectiva propostas en solo 

urbano e urbanizable son principalmente bloque illado lineal e vivenda en quinteiro. Como 

excepción, temos as zonas de Santa María, onde o plan remite a PEPRI do devandito núcleo 

e en zonas lindeiras propón reformas de vías e aliñacións coidadosas coa contorna urbana. 

O solo de núcleo rural de expansión caracterízase pola exclusiva tipoloxía de vivenda 

unifamiliar, integrándose así na paisaxe.  

A maior parte dos espazos e o uso do dominio público especifícanse no Coto de Penizas, 

Sete Espadas e as praias  (Cidrás  e Mogor), seguindo ata as marxes do río Lameira e río Loira. 

O coidado con estes sistemas xerais segundo o plan debe ser moi exhaustivo polo seu alto 

valor ecolóxico e social. Na zona de praias prevese respectar o ecosistema propio da zona e 

potencialo con sendas e espazos libres de uso cidadán, así como a eliminación de 

edificacións que non respecten a paisaxe. Nos ríos prevese unha estrutura circundante de 

pasos peonís, así como un carril-bici a beiras do río Lameira.  
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3.10 ANÁLISE DE RISCOS  

A xestión do risco implica usar ferramentas para identificar, analizar e avaliar os riscos na 

posta en marcha da estratexia, é dicir, sobre aqueles sucesos que poden prexudicar ou 

provocar incerteza sobre a consecución dos obxectivos acordados na DUSI. 

A proposta de xestión inclúe a realización dun plan de riscos específico, que se levará a cabo 

nos primeiros tres meses de execución do proxecto, a través das seguintes fases: 

- Establecemento dun marco organizativo cos implicados: inclúe a selección das 

persoas que van intervir na elaboración do plan e na propia xestión de riscos, e que terán 

en conta os organigramas de execución previstos na estratexia (ver apartado de 

capacidade administrativa). 

- Establecemento do contexto: supón clarificar os obxectivos do programa así como  o 

seu alcance. Tamén se deben definir e delimitar outros parámetros internos e externos 

(factores do contexto) nos que se desenvolverá a estratexia e o plan de implementación 

e que deberán ser tidos en consideración na xestión do risco. 

- Identificación do risco: consiste en obter unha lista dos riscos que poden afectar o 

programa, é dicir, aqueles sucesos que poidan danar, degradar, atrasar, previr, crear, 

mellorar ou acelerar o logro dos obxectivos, considerando, ademais, todas as súas 

causas e consecuencias. Como resultado débese obter unha táboa cos seguintes 

elementos: nome do risco, descrición do risco, impacto que causa, probabilidade de 

ocorrencia, responsable do risco. Con carácter previo, identifícanse as seguintes 

tipoloxías de riscos: 

 De carácter temporal, relativos ao cumprimento do calendario de traballo previsto 

no desenvolvemento das liñas de actuación e do cumprimento da senda financeira. 

 De implementación, relativos ao cumprimento dos indicadores de execución do 

proxecto, e que poden obrigar á reprogramación destes. Tamén se inclúen riscos 

derivados dunha incorrecta execución das actuacións en base aos procedementos 

de licitación previstos. 

 De comunicación,  relativos a fallos na comunicación nos avances da estratexia ou 

no proceso de participación. 

 De avaliación, relativos a imprecisións no seguimento e control da estratexia, tanto a 

nivel de persoas como de procesos. 

 Económicos, en base a potenciais desviacións nas dotacións económicas das liñas 

de actuación para alcanzar os obxectivos previstos, ou no deseño das operacións 

concretas 

 Administrativos, tanto nos procedementos internos dentro do órgano executor 

como na coordinación con outras administracións naquelas liñas de actuación ou 

operacións que así o requiran, en especial permisos, cesións, convenios previos ou 

estudos de impacto. 

 

- Análise do risco: o obxectivo desta etapa é valorar e darlles prioridade aos riscos, que 

foron obtidos con anterioridade na etapa de identificación. Desta forma, clasifícanse 
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estes riscos, o que nos dará información para establecer os distintos niveis dos riscos  

existentes (por exemplo: extremo, alto, moderado, baixo). Para realizar a análise destes,  

consideraranse dous factores: a) o impacto (as consecuencias que pode ocasionar á 

estratexia, a materialización do risco analizado) e b) a probabilidade (a posibilidade/ 

frecuencia de ocorrencia do risco). Estes dous factores valoraranse segundo unha escala 

de gradación de cinco niveis (de 5 moi alto a 1 moi baixo) e as diferentes combinacións 

dos factores asígnase un nivel de risco determinado en catro niveis (nivel extremo, alto, 

moderado, baixo). Ademais, cada nivel de risco debe levar asociada unha serie de 

controis e respostas.  

 

- Avaliación do risco: ten por obxectivo  axudar a decidir que riscos se deben ter en conta 

para realizar o seu tratamento e cal é a orde de prioridade para levala a cabo. Para iso 

débense considerar todos os datos extraídos da análise, en especial o valor do nivel de 

risco.  

A priori establécese a seguinte clasificación en base ao impacto na posta en marcha de 

estratexia: 

- Nivel de impacto 1 (baixo): sen efecto significativo, non necesita medidas 

correctoras. 

- Nivel de impacto 2 (moderado): impacto menor nos resultados xerados, pero 

non afecta ao cumprimento de obxectivos nin indicadores de produtividade de 

forma significativa. 

- Nivel de impacto 3 (alto): perda de resultados obtidos nas operacións, e aos 

indicadores de produtividade de forma significativa. Afecta á estratexia 

parcialmente, no cumprimento dalgún dos obxectivos desta, pero non ao seu 

éxito global. Son suficientes medidas correctoras de carácter interno. 

- Nivel de impacto 4: neste caso pode verse afectado o éxito global da estratexia, 

e aféctase mais dun obxectivo específico a través dun conxunto de operacións 

nucleares ou críticas. Non son suficientes as medidas correctoras internas e é 

necesario iniciar un proceso de reprogramación.  

 

- Tratamento do risco: persegue en última instancia establecer as accións que permitan 

o manexo e control daqueles riscos que non son tolerables pola estratexia DUSI e que 

foron identificados, analizados e priorizados na etapa anterior. Nesta etapa estrutúrase 

e ordénase a forma de obter as accións máis adecuadas e efectivas, para que unha vez 
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postas en práctica produzan unha redución do nivel risco. Unha vez obtidas as posibles 

accións, débense considerar os custos e os beneficios a fin de determinar se é factible 

para a estratexia poñelas en práctica.  

A modo de proposta inicial, que poderá ser complementada no plan de riscos definitivo, 

móstranse a continuación algúns exemplos de riscos identificados e o tratamento 

previsto: 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS MEDIDAS E SOLUCIÓNS PROPOSTAS 

Falta de priorización nas operacións 

correspondentes a cada unha das 

liñas de actuación 

 

Cada liña de actuación contará cun estudo ou proxecto 

previo no que se establecerán prioridades e se 

describirán e tamén se fará un orzamento de cada unha 

das liñas de actuación. 

Atrasos nos procedementos de 

iniciación dos proxectos 

Reunións periódicas para o cumprimento do 

cronograma establecido na DUSI. 

Problemas de financiamento A posta en marcha de operacións realizarase en 

función do financiamento con que se conte. 

Falta de liquidez ou tesourería Recorrerase a instrumentos financeiros como 

préstamos ou descontos da axuda cando sexa 

necesario. O orzamento anualizararase en función das 

posibilidades de financiamento do concello. 

Sobrecusto do proxecto O deseño do proxecto revisarase. 

Erros na certificación e seguimento da 

estratexia 

Establecemento de controis de verificación do gasto 

verificado e avaliación das liñas estratéxicas 

implementadas. 

Falta de comunicación Establecemento dun plan de comunicación. 

Escaso impacto das liñas de 

actuación 

Elaboración de plans, proxectos e estudos onde se lles 

dea prioridade ás accións cun maior impacto. 

Imposibilidade de execución material 

dunhas liñas previstas na DUSI 

Na DUSI deseñouse un conxunto de liñas nas cales é 

posible a súa implantación desde o punto de vista 

técnico, económico e financeiro. 

Imposibilidade de comezo dunha liña 

de actuación de acorde ao 

cronograma da DUSI 

En caso de ter que atrasar a execución dunha liña de 

actuación, estudarase adiantar a implementación 

doutra liña DUSI no seu lugar, co obxecto de garantir a 

execución financeira do proxecto. 

Supervisión inadecuada da estratexia O proceso da implementación da estratexia será 

completamente transparente e someterase a 

avaliación pública, tomándose as medidas máis 

pertinentes en cada caso. 

 

A execución destas actuacións levarase a cabo mediante procesos continuos para ter en 

conta o control da súa eficacia. Ademais, deberase manter unha comunicación e 

coordinación que fomente a implicación de todas as partes participantes na execución da 

estratexia. 
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En todo caso, ao non estar determinadas previamente as operacións na estratexia, con cada 

aprobación individual das operacións realizarase unha análise de riscos específico de cada 

unha delas. 
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4 DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN DO MUNICIPIO. DEFINICIÓN DE 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

4.1 MATRIZ DAFO 

Tras realizar a análise integrada do conxunto da área urbana, preséntase a continuación o 

diagnóstico no que se identifican tanto as debilidades e as ameazas, que son as que dan 

conta dos principais problemas e necesidades de Marín, como as oportunidades e fortalezas, 

que concretan os seus activos e potencialidades. 

DEBILIDADES AMEAZAS 
 Perda de poboación nos últimos anos, 

especialmente emigrantes a municipios 

limítrofes da mesma área urbana; 

envellecemento desta. 

 Existencia de bolsas de poboación marxinal 

e en risco de exclusión social. Barrios 

degradados. 

 Problemas de aparcadoiro e  tráfico pasante 

que xera desarticulación do espazo público e 

escasa presenza de espazos de calidade 

urbana, especialmente no referido a 

conexións entre os espazos libres. 

 Parte do parque de vivendas e 

equipamentos moi antigo e de baixa 

calidade. 

 Falta de articulación espacial en Seixo e nos 

núcleos rurais en xeral. Carencias de zonas 

verdes. 

 Falta de solo industrial. 

 Grao de formación do capital humano 

medio, con tendencia a descender nos 

últimos anos. 

 Poucas empresas innovadoras e estrutura 

tradicional empresarial de pequeno 

comercio. 

 Poucas zonas verdes.  

 A imaxe global da cidade de Marín dentro da 

área urbana de Pontevedra. 

 As políticas de calidade urbana de Pontevedra e 

de xeración de solo residencial desta e do 

municipio de Poio están a restar poboación 

neta a Marín. 

 O modelo de crecemento industrial e viario 

previsto potencian a zona interior da área 

urbana.  

 Envellecemento da poboación. 

 Excesiva dependencia  da capital provincial. O 

modelo de Pontevedra de cidade 

administrativa pode presentar riscos para o 

municipio de Marín. 

 Aumento das bolsas de poboación en risco de 

exclusión social e degradación das xa 

existentes. 

 Crecemento en sprawl.  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Situación nun dos ámbitos máis dinámicos 

de Galicia, a área urbana de Pontevedra, e 

no Eixo Atlántico que une Ferrol co Porto (xa 

en Portugal). 

 A presenza do porto e a Escola Naval. 

 Alto valor ambiental, paisaxístico e 

patrimonial, tanto da costa como no 

interior. 

 Diversidade social. 

 Edge City: dobre pertenza, á área urbana de 

 O modelo de cidade compacta en Marín 

presenta importantes oportunidades de 

mellora en canto á súa calidade espacial. 

 A substancial mellora da imaxe urbana de 

Pontevedra presenta (ademais dunha ameaza) 

unha oportunidade para Marín. 

 Concentración espacial, tanto en Marín como 

en Pontevedra, dos lugares de residencia e 

traballo. 

 Posta en valor do patrimonio ambiental e 
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Pontevedra por unha banda e á comarca do 

Morrazo por outra. 

 Modelo de cidade compacto. 

 Proximidade á cidade de Pontevedra e boa 

comunicación en transporte público con ela. 

paisaxístico. 

 Integración dos inmigrantes. 

 Fronte á masificación turística da marxe norte 

da ría de Pontevedra (en especial o municipio 

de Sanxenxo), existe a oportunidade de atraer 

turismo de calidade. 

 A empresa ENCE, forte barreira física para a 

continuidade espacial con Pontevedra e que 

actualmente solicitou a prórroga da súa 

concesión, presentou varios proxectos de 

mellora da súa imaxe. 

 O núcleo de Marín presenta a oportunidade de 

mellorar a súa relación espacial co mar nas 

inmediacións do centro histórico.  

 Oportunidade de mellora do espazo público e 

imaxe urbana xeral. 

 Potenciar políticas comúns co resto de 

municipios da área urbana co obxectivo de 

mellorar. 

 

Tal e como se detalla no DAFO, unha das principais fortalezas de Marín é a súa situación 

nunha das áreas máis dinámicas de Galicia, o Eixo Atlántico, moi preto da cidade de 

Pontevedra, coa que o centro urbano conforma un continuo, e moi próxima tamén á cidade 

de Vigo. Outra das fortalezas de Marín é que a súa economía está baseada nas industrias do 

mar e nun sector servizos, principalmente comercio e hostalería, que dá ocupación a unha 

boa parte da poboación. Marín ten tamén potencial turístico, non só polas súas marabillosas 

praias senón tamén polo seu amplo patrimonio natural, etnográfico e cultural. A posición 

privilexiada de Marín, que forma parte da área urbana de Pontevedra e da comarca do 

Morrazo, permítelle ao centro urbano do concello situarse como Edge City. Outra das 

fortalezas de Marín é que a súa configuración de cidade compacta, que require unha menor 

cantidade de enerxía para desenvolver as súas funcións urbanas, permitirá deseñar un 

modelo de mobilidade e servizos máis eficiente. 

En canto ás debilidades, Marín presenta graves problemas de mobilidade, que afectan tanto 

ao aparcadoiro como ao tráfico pasante. Esta é unha das principais causas de 

desarticulación do espazo público e da escasa presenza de espazos de calidade urbana, 

especialmente no que se refire a conexións entre os espazos libres. Os problemas de 

mobilidade, ademais das súas repercusións ambientais, son, sen dúbida, un freo para o 

desenvolvemento económico de Marín. A antigüidade dos equipamentos e do parque das 

vivendas, así como a escaseza de zonas verdes, conforman un espazo público de baixa 

calidade que ademais dificulta a cohesión social. Polo que respecta ao desenvolvemento 

económico, o porto de Marín está ao límite da súa capacidade, non ten potencial de 

crecemento, ao non contar con espazo físico adicional; o comercio e a hostalería, que son a 

base do sector servizos, denotan unha certa falta de especialización e capacidade de 

adaptación ao cambio para competir con centros comerciais e de servizos moi próximos, 

como poden ser Pontevedra ou outros concellos do norte da ría cunha maior orientación 
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turística. Marín está a perder poboación nos últimos anos, parte da cal se está instalando en 

municipios próximos, no norte da ría de Pontevedra. 

En canto á análise da contorna, ao municipio de Marín preséntanselle unha serie de 

oportunidades que non pode deixar de aproveitar. Por unha banda, a mellora  substancial 

da imaxe urbana de Pontevedra, cidade coa que Marín conforma un continuo urbano, 

preséntase como unha oportunidade de mellora para Marín, tanto do seu espazo público 

como da súa imaxe urbana en xeral. A aprobación do PXOM no ano 2012 e o Plan especial do 

porto, que prevé a cesión dun espazo para uso cidadán nas inmediacións do centro 

histórico, permitiralle a Marín empezar a recuperar a súa tradicional relación co mar. O 

modelo de cidade compacta é tamén unha oportunidade para mellorar a xestión da 

mobilidade e a accesibilidade, recuperando na cidade espazos públicos para a cidadanía, o 

que influirá nunha mellora da calidade de vida e o medio natural. Os recursos naturais e o 

patrimonio ambiental e paisaxístico de Marín son unha oportunidade para que o municipio 

se sitúe como destino turístico de calidade. En canto ás ameazas, nos últimos anos Marín 

empezou a perder poboación, xa que se reduciu o número de inmigrantes que recibe e 

aumentou o número de mozos que se decantan por outro concello próximo para fixar a súa 

residencia. Así, a tendencia é a un progresivo envellecemento da poboación. Así mesmo, a 

crise económica  trouxo como consecuencia un incremento da poboación en risco de 

exclusión social. Por último, outra das ameazas de Marín é, fronte ao actual modelo de 

cidade compacta, o crecemento en sprawl  que dificulta notablemente a posta en marcha de 

accións orientadas a favorecer a mobilidade, articular o espazo público e recuperar espazos 

para o uso da cidadanía. 

Tendo en conta este diagnóstico, a estratexia de desenvolvemento urbano sustentable 

integrado Marín2020 focalízase tanto no corredor costeiro, que concentra a maior parte do 

patrimonio paisaxístico e ambiental de Marín, como no centro urbano, co obxecto de 

recuperar a cohesión e sustentabilidade, mellorar a mobilidade e a accesibilidade e 

incrementar a superficie e a calidade do espazo público, poñer en valor os recursos e 

dinamizar a economía do municipio. 
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4.2 RESULTADOS ESPERADOS 

Atendendo ao diagnóstico anterior, coa aplicación da estratexia Marín2020, preténdense alcanzar os seguintes resultados, que se relacionan por 

obxectivo temático e específico na táboa que se mostra a continuación, e vincúlanse  aos indicadores de resultado: 

RESULTADO ESPERADO INDICADOR DE RESULTADO OBXECTIVO 

TEMÁTICO 

PRIORIDADE 

INVESTIMENTO E 

OBXECTIVO 

ESPECÍFICO 

Un municipio que aproveita as NTIC para lograr 

unha xestión máis eficiente dos trámites 

administrativos 

Referencia Indicador Unidade de 

medida 

Resultado OT2 PI2c 

OE.2.3.3 

R025 Trámites e xestións a través de 

internet de empresas e cidadáns 

% 25% 

Un municipio que aposta pola mobilidade 

intelixente 

Referencia Indicador Unidade de 

medida 

Resultado OT2 PI2c 

OE.2.3.3 

R023M Cidades de máis de 20 000 habitantes 

transformadas en Smart Cities 

Número  1 

Un municipio no que cada ano se incrementan os 

desprazamentos a pé, en bicicleta e o uso do 

transporte público 

Referencia Indicador Unidade de 

medida 

Resultado OT4 PI4e 

OE.4.5.1 

R045C Viaxes/ano en transporte público 

urbano 

Número 101.790 

Un municipio que cada ano reduce o seu consumo 

enerxético 

Referencia Indicador Unidade de 

medida 

Resultado OT4 PI4e 

OE.4.5.3 

R045D Consumo de enerxía final pola 

edificación, infraestruturas e servizos 

Ktep/ano 0,261 
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públicos 

Un municipio que valora o seu patrimonio 

ambiental, paisaxístico e etnográfico e o adecúa 

para a súa conservación e goce por parte da 

cidadanía e os visitantes 

Referencia Indicador Unidade de 

medida 

Resultado OT6 PI6c 

OE 6.3.4 

R063L Visitantes/ano que se senten atraídos 

por Marín 

Número 5.000 

Un lugar atractivo para vivir con espazos públicos 

de calidade 

Referencia Indicador Unidade de 

medida 

Resultado OT6 PI6e 

OE. 6.5.2 

R065P Superficies de solo urbano 

rehabilitadas 

Ha 6 ha 

Un municipio que aposta polos emprendedores, a 

formación e o emprego 

Referencia Indicador Unidade de 

medida 

Resultado OT9 PI9b 

OE 9.8.2 

R098A Persoas con acceso aos servizos 

sociais de ámbito local ofertados 

% 80% 

Un municipio con servizos  e equipamentos 

públicos de calidade, de toda a cidadanía e para 

toda a cidadanía 
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5 DELIMITACIÓN DO ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Á hora de identificar os problemas e retos de Marín considerouse unha dimensión global e 
integral do municipio e realizouse desde as diferentes variables de índole social, 

demográfica, ambiental, climática e económica. Tamén o diagnóstico integrado, no que se 

puxeron de manifesto as debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades, se realizou 
desde a perspectiva global de todo o municipio.  

 
MAPA 24: Síntese da análise do municipio de Marín 
Fonte: Elaboración propia. 
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No mapa de síntese do diagnóstico, pódese apreciar claramente como é no núcleo 
compacto e Marín onde se concentran as principais polaridades, tanto residenciais como 

comerciais, de oficinas e industriais, e a maior parte dos equipamentos, así como as zonas 
ou barrios máis degradados, incluíndo aqueles que se atopan hoxe en día en proceso de 
transformación, como é o caso da zona vella ou o de Cantodarea . Así mesmo, é no núcleo 
urbano onde se percibe unha presenza menor de zonas verdes.  

Ademais das variables analizadas que se reflicten no mapa anterior, á hora de delimitar o 

ámbito de intervención, hai que ter en conta as seguintes: 

 Por unha banda, o tamaño do municipio e a concentración da poboación deste en 
dous núcleos, o núcleo urbano, no que reside o 65,93 % da poboación municipal, e o 
núcleo de Seixo, no que reside o 3,06 % da poboación. 

 Doutra banda, aínda que tal e como se puxo de manifesto no diagnóstico e se pode 

visualizar no plano anterior, malia que si existen no núcleo urbano de Marín zonas 
ambientalmente, económica e socialmente máis degradadas, non son espazos 
urbanos relevantes de dimensión significativa que xustifiquen a posta en marcha 

dunha estratexia urbana diferenciada e específica exclusiva para estas zonas. 

 Desde o punto de vista da social, é o núcleo urbano o que conta cunha maior 

presenza de poboación en potencial risco de exclusión, ao situarse nel unha maior 
porcentaxe de poboación inmigrante de procedencia estranxeira non europea e  
unha maior taxa de paro. 

 Desde o punto de vista ambiental, aínda que é a zona que concentra menos 

recursos, si ten unha das áreas máis degradadas ambientalmente, que é a contorna 
do río Lameira ao seu paso polo centro urbano. Ademais, este ten tamén unha 
carencia importante de zonas de lecer e de espazos públicos de calidade para uso e 

goce do cidadán.  

 É o centro urbano, e máis concretamente a avenida de Ourense, o que soporta un 
maior peso no que a mobilidade se refire. Presenta, ademais, elevados índices de 

ocupación do estacionamento na vía pública. 

 Desde o punto de vista físico, o centro urbano presenta un peor estado de 

edificación e antigüidade do parque edificatorio, ademais de carencias en temas 

como antigüidade de equipamentos, carencias de espazos públicos e zonas verdes 
de calidade. 

Por tanto, todas estas variables xustifican que a intervención no concello de Marín se vaia 
levar a cabo, sobre todo, no centro urbano, aínda que cómpre sinalar que hai certas 

intervencións que requiren dun ámbito de intervención maior, que abarcarán todo o 
municipio. 

O concello de Marín conta na actualidade, en datos do 2014, con 25 329,00 habitantes, dos 
que o 65,93 % reside no núcleo urbano. O 24,07 % restante reside, por tanto, noutros 

núcleos de poboación, dos que o de maior tamaño é Seixo, cun 3,06 % da poboación. Polas 
súas características, o núcleo urbano de Marín permite o desenvolvemento dun modelo de 
cidade compacto, unha cidade con cohesión social, con espazos de sustentabilidade; por 

tanto, para favorecer a creación dun territorio con proximidade aos servizos, que propicie o 
encontro de actividades e o desenvolvemento de vida en común entre a cidadanía, é moi 

importante favorecer a conexión sustentable entre o núcleo urbano e os demais núcleos. 
Neste sentido, o Plan de Mobilidade Urbana Sustentable de Marín, que está actualmente en 
fase de desenvolvemento, presta especial atención a este aspecto e, por tanto, esta vai ser 
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unha parte relevante na implementación da estratexia Marín 2020. Do mesmo xeito, todas as 
liñas de actuación orientadas á implementación da Administración electrónica e a posta en 
marcha dunha sede dixital do Concello están orientadas na mesma liña, para favorecer a 

conexión de toda a cidadanía, especialmente a que habita en núcleos de poboación fóra da 
cidade. 

A estratexia Marín2020, coa selección deste ámbito de actuación, pretende reforzar o 
carácter compacto, urbano e as potencialidades do núcleo central, de forma que as 

intervencións previstas, en combinación coa implantación de medidas de mobilidade e de 

aplicación das NTIC, orientadas a favorecer a conexión dos núcleos máis pequenos co 
núcleo principal, xeren efectos tamén sobre o resto do termo municipal e, por tanto, sobre a 
totalidade da poboación. 

 



   

78 
 

 

6 ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE 

INTEGRADO DE MARÍN. MARÍN 2020  
 

6.1 OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS, OBXECTIVOS OPERATIVOS E LIÑAS DE 

ACTUACIÓN DA ESTRATEXIA DUSI MARÍN 2020 

Tendo en conta cales son os principais retos aos que Marín ten que facer fronte nos 

próximos anos, na Estratexia Marín 2020 defínense cinco grandes obxectivos estratéxicos, un 
por cada un dos ámbitos temáticos que a DUSI pretende abordar: 

OBXECTIVO SOCIAL: garantir un elevado índice de cohesión social no municipio. 

OBXECTIVO DEMOGRÁFICO: asegurar a ancoraxe da poboación ao municipio así como atraer 
poboación nova. 

OBXECTIVO CLIMÁTICO: facer de Marín un concello sustentable comprometido coa redución 
das emisións de carbono á atmosfera. 

OBXECTIVO AMBIENTAL: recuperar e poñer en valor e a disposición da cidadanía e os 
visitantes o rico patrimonio ambiental, paisaxístico e etnográfico de Marín. 

OBXECTIVO ECONÓMICO: apoiar o emprendemento e o emprego e apostar pola 
diversificación económica. 

Por cada un dos obxectivos estratéxicos defínense unha serie de obxectivos operativos, dos 

que sairán as liñas de actuación da Estratexia Marín 2020. Así mesmo, estas liñas de 
actuación e, por tanto, os obxectivos estratéxicos e operativos da DUSI, teñen unha 
correspondencia cos obxectivos temáticos e específicos do Programa Operativo de 
Crecemento Sustentable. 

 

OBXECTIVOS 

ESTRATÉXICOS 

MARÍN2020 

OBXECTIVOS 

OPERATIVOS MARÍN2020 

LIÑAS DE ACTUACIÓN DUSI OBXECTIVO 

TEMÁTICO 

(POCS) 

OBXECTIVO 

ESPECÍFICO 

(POCS) 

 

OE1.Garantir un 

elevado índice de 

cohesión social no 

municipio 

 

OP.1.1. Rexenerar e integrar 

os espazos e zonas urbanas 

degradadas. 

Recuperación do espazo público de 
zonas degradadas na cidade.  

OT9 OE 9.8.2 

OP.1.2. Construír, rehabilitar 

e modernizar equipamentos 

deportivos, sanitarios, 

sociais, educativos e 

culturais. 

Construción dun equipamento 
sociocultural. 

 

OT9 OE. 9.8.2 

Construción, rehabilitación e 

modernización de equipamentos 

sociais, deportivos e sanitarios. 

OT9 OE 9.8.2 

OP. 1.3. Revitalizar o espazo 

público a través da iniciativa 

social e cultural. 

Dinamización económica e social 
de Marín,  a través do comercio, a 

hostalería, o lecer e a cultura. 

OT9 OE 9.8.2 

OE.2Asegurar a OP.2.1.Crear espazos Recuperación e mellora integral da OT6 OE.6.5.2 



   

79 
 

ancoraxe da 

poboación ao 

municipio así 

como atraer 

poboación nova 

públicos de calidade para 

uso e goce da cidadanía 

contorna dos espazos públicos. 

OP.2.2.Facer accesible o 

espazo público para as 

persoas con mobilidade 

reducida. 

Mellorar a mobilidade e a 

accesibilidade  no conxunto do 

concello a través da implantación 

dun plan de mobilidade urbana 

sustentable. 

OT4  OE 4.5.1 

OP.2.3.Fomentar a 

participación e a 

transparencia na xestión 

pública a través da 

implantación da e-

gobernanza. 

Favorecer a progresiva 

implantación da Administración 

electrónica e de mecanismos de 

participación e transparencia. 

OT2 OE 2.3.3 

OE3. Facer de 

Marín un concello 

sustentable 

comprometido coa 

redución das 

emisións de 

carbono á 

atmosfera 

OP.3.1.Mellorar os índices de 

consumo de enerxía nas 

vías, infraestruturas e 

edificios públicos. 

Mellorar os índices de consumo de 

enerxía nas vías, infraestruturas e 

edificios públicos. 

OT4 OE 4.5.3 

OP.3.2.Utilizar os 

mecanismos da Smart 

Mobility para favorecer unha 

mobilidade máis eficiente e 

con menos emisións á 

atmosfera. 

Converter progresivamente o 
concello de Marín nun territorio 

Smart, centrado na Mobilidade 

Smart  

OT2 OE 2.3.3 

OP.3.3.Mellorar a mobilidade 

e a accesibilidade  no 

conxunto do concello a 

través da implantación dun 

plan de mobilidade urbana 

sustentable. 

Mellorar a mobilidade e a 

accesibilidade  no conxunto do 

concello a través da implantación 

dun plan de mobilidade urbana 

sustentable. 

OT4 OE 4.5.1 

OE4. Recuperar, 

poñer en valor e a 

disposición da 

cidadanía e os 

visitantes o rico 

patrimonio 

ambiental, 

paisaxístico e 

etnográfico de 

Marín. 

OP.4.1. Xerar espazos e 

zonas verdes de uso público 

ao redor dos principais 

activos ambientais do 

municipio. 

Rehabilitación de espazos 

degradados e infrautilizados nas 

marxes dos ríos Lameira e Loira. 

OT6 OE. 6.5.2 

OP.4.2.Rehabilitar e poñer 

en valor o patrimonio 

histórico e etnográfico do 

municipio. 

Plan de valorización do patrimonio 

histórico, arqueolóxico e 
etnográfico de Marín. 

OT6 OE 6.3.4 

OP.4.3. Conectar o corredor 

costeiro, no que se alternan 

praias e montes litorais, cos 

corredores ecolóxicos e o 

núcleo urbano. 

Rehabilitación de espazos 

degradados e infrautilizados nas 

marxes dos ríos Lameira e Loira. 

OT6 OE. 6.5.2 

OE5. Apoiar o 

emprendemento, o 

emprego e apostar 

pola 

diversificación 

económica  

OP.5.1.Garantir a 

competitividade do pequeno 

comercio e a hostalería no 

municipio. 

Dinamización económica de Marín,  
a través do comercio, a hostalería, 

o lecer e a cultura. 

OT9 OE. 9.8.2 

OP.5.2 Dotación de espazos 

e recursos para a formación, 

o emprego e o autoemprego. 

Habilitación de espazos para a 

formación, o emprego  e o 
autoemprego 

OT9 Ou3. 9.8.2 

OP.5.3.Utilizar mecanismos 

dos Smart destinos para 

atraer visitantes a Marín. 

Converter progresivamente o 

concello de Marín nun territorio 
Smart, centrado no Turismo 

Smart. 

OT2 OE 2.3.3 
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6.2 LIÑAS DE ACTUACIÓN DA ESTRATEXIA MARÍN2020 POR CADA 

OBXECTIVO  ESPECÍFICOS DO EIXE 12 DO PROGRAMA OPERATIVO 

FEDER DE CRECEMENTO SUSTENTABLE  

Para facilitar o posterior desenvolvemento do plan de implementación, preséntase a 

continuación unha táboa por cada un dos obxectivos temáticos do Programa Operativo de 
Crecemento Sustentable na que se detallan as liñas de actuación anteriormente expostas  e 
a súa vinculación cos obxectivos estratéxicos e  operativos  de Marín  2020.  

OBXECTIVOS POCS 

Liñas de actuación 
OE Marín 

2020 

O.OP. 

MARÍN2020 Obxectivo 

temático 

Obxectivos específicos 

OT 2. Mellorar o 

uso e a calidade 

das TIC e 

mellorase o 

acceso a estas 

OE 2.3.3 Promover as TIC en 

estratexias de 

desenvolvemento urbano 

integrado a través de 

actuacións en Administración 

electrónica local e Smart 

Cities. 

L.A. 1. Favorecer a progresiva 

implantación da Administración 

electrónica e dos mecanismos de 

participación e transparencia. 

Reforzo dos trámites e servizos 

públicos de ámbito municipal 

baseados en TIC. Para iso, 

acometeranse plans de 

modernización e lanzamento de 

prestacións. 

Impulso á participación cidadá, 

transparencia e resposta ao cidadán 

con novos formatos e apoiados en 

ferramentas tecnolóxicas. 

OE2 OP.2.3 

 

L.A. 2. Converter progresivamente 

o concello de Marín nun territorio 

Smart, centrado na Mobilidade 

Smart.  

O concello de Marín conta cun plan 

de mobilidade urbana sustentable 

que recolle unha serie de 

ferramentas TIC que lle permitirán 

alcanzar un maior nivel de eficiencia 

na  mobilidade, tanto intramunicipal 

como cos municipios próximos. 

OE3 
OP.3.2. 

OP.3.3 

 

L.A. 3. Converter progresivamente 

o concello de Marín nun territorio 

Smart, centrado no Turismo Smart. 

Marín botará man das NTIC para 

mellorar o seu posicionamento 

turístico a través da catalogación 

dixital do seu patrimonio ambiental, 

paisaxístico, histórico, arqueolóxico e 

etnográfico e a creación dunha app 

que permita poñelo en valor. 

OE5 

OE4 

OP 5.3 

OP.4.2 
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OT 4. 
Favorecer a 
transición a 

unha 
economía 

baixa en 
carbono 

 

OE 4.5.1 Fomento da 

mobilidade urbana 

sustentable: transporte 

urbano limpo, transporte 

colectivo, conexión urbana-

rural, melloras na rede viaria, 

transporte ciclista, peonil, 

mobilidade eléctrica e 

desenvolvemento de 

sistemas de subministración 

de enerxías limpas. 

L.A. 4. Mellorar a mobilidade e a 

accesibilidade  no conxunto do 

concello a través da implantación 

dun plan de mobilidade urbana 

sustentable. 
Preténdese mellorar a mobilidade e 

accesibilidade de forma eficiente e 

sustentable no núcleo urbano, na 
conexión deste cos demais núcleos de 

poboación do municipio, así como con 

Pontevedra, cidade coa que Marín 

conforma practicamente un continuo. 

OE3 

OE2 

OP.3.3 

OP.2.2 

OE 4.5.3 Mellora da eficiencia 

enerxética e aumento de 

enerxía renovable nas áreas 

urbanas. 

L.A. 5. Mellorar os índices de 

consumo de enerxía nas vías, 

infraestruturas e edificios públicos. 

Actuacións en materia de eficiencia e 

uso de enerxías limpas: sistema de 

iluminación, sistemas de regulación 

do fluxo luminoso e rehabilitación de 

edificios e instalacións públicas para 

garantir un consumo máis eficiente. 

OE3 OP.3.1. 

OT 6. 
Protexer o 

medio 

natural e 
promover a 

eficiencia de 
recursos 

OE 6.3.4 Promover a 

protección, fomento e 

desenvolvemento do 

patrimonio cultural e natural 

das áreas urbanas, en 

particular a de interese 

turístico. 

L.A. 6 Plan de valorización do 

patrimonio histórico, arqueolóxico 

e etnográfico de Marín. 

Posta en valor do patrimonio 

histórico, arqueolóxico e etnográfico 

de Marín.  

OE4 OP.4.2. 

OE 6.5.2 Accións integradas 

de revitalización de cidades, 

de mellora da contorna 

urbana e o seu medio natural. 

 

L.A. 7. Rehabilitación de espazos 

degradados e infrautilizados ao 

redor dos ríos Lameira e Loira. 

Creación de zonas verdes e espazos 

de encontro e lecer nestas áreas 

degradadas e terreos baleiros con 

capacidade para revitalizar e 

mellorar o espazo público de Marín. 

Mellora de áreas circundantes e 

accesos peonís desde os barrios 

periféricos. 

 

OE4 

OE2 

OP.4.1 

OP. 4.3.  

OP.2.1 

L.A. 8. Recuperación e mellora 

integral da contorna dos espazos 

públicos. 

Humanización da avenida de 

Ourense, porta de entrada a Marín e 

principal conexión coa cidade de 

Pontevedra, de maneira que esta 

poida transformarse nunha vía 

urbana con espazos amplos para o 

uso peonil. 

Así mesmo, crearase un espazo 

público que integre a avenida de 

Ourense coa Alameda, praza de 

España e o paseo Alcalde Branco a 

través do que hoxe en día é unha 

chaira de aparcadoiros no terreo 

cedido polo porto. 

OE2 OP.2.1 

A9. Recuperación do espazo 

público de zonas degradadas na 

cidade.  
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Actuacións de humanización, mellora 

do espazo público e a contorna, 

iluminación etc. para recuperar os 

barrios ou zonas máis degradadas da 

cidade.  

OE1 

 

OP.1.1 

OT 9. 
Promover a 

inclusión 
social e 
loitar contra 

a pobreza 

OE 9.8.2 Rexeneración física, 

económica e social da 

contorna urbana en áreas 

urbanas desfavorecidas a 

través de estratexias urbanas 

integradas. 

 

A 10. Habilitación de espazos para a 

formación, o emprego  e o 

autoemprego. 

Centro adecuado para desenvolver 

capacidades de xestión, formación e 

permitan a xeración de iniciativas 

empresariais que impulsen o 

desenvolvemento económico e social 

de Marín. Plans específicos para 

xeración e relanzamento de 

iniciativas emprendedoras. 

 

OE5 OP.5.2 

A.11. Dinamización económica e 

social de Marín,  a través do 

comercio, a hostalería, o lecer e a 

cultura. 

Apoio ao desenvolvemento 

económico de Marín  mediante 

actuacións específicas en materia de 

promoción e apoio a iniciativas que 

xeren actividade económica na zona: 

Comercio, servizos, lecer e cultura. 

Dinamización de colectivos e 

asociacións do municipio, así como 

plans específicos para maiores e 

novos. 

OE5 

OE1 

OP.5.1 

OP. 1.3 

A.12.Construción dun equipamento 

sociocultural. 

Trátase dunha actividade orientada a 

mellorar os servizos e dotacións do 

municipio de Marín. Pero tamén se 

entende como un novo elemento de 

referencia que permitirá mellorar a 

imaxe da cidade de forma explícita. 

Xeración de espazos e programas de 

actividades para o asociacionismo e 

a revitalización da vida cidadá.  

OE1 
OP.1.2. 

OP. 1.3 

A.13. Construción, rehabilitación e 

modernización de equipamentos 

sociais, deportivos e sanitarios. 

Atenderanse as demandas e 

necesidades da poboación en 

materia de equipamentos a través 

de:  

-Rehabilitación e construción de 

novos equipamentos deportivos. 

-Reforma do actual centro de saúde, 

unha vez que estea construído o 

novo,  para convertelo en centro de 

día. 

-Escola infantil de Seixo. 

OE1 OP.1.2. 
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6.3 ORZAMENTO DA ESTRATEXIA MARÍN 2020 POR LIÑA DE ACTUACIÓN 

Para a posta en marcha da estratexia Marín 2020, o Concello de Marín conta na actualidade 

coa seguinte previsión, tendo en conta  os fondos propios do concello ata o ano 2020, a 
previsión de fondos procedentes doutras administracións e a axuda Feder que se solicitará 
acompañando á presentación da presente estratexia e para a execución das liñas de 

actuación que se detallan a continuación no plan de implementación. 
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7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
O plan de implementación da estratexia DUSI Marín 2020 detalla as liñas de actuación para 

cuxa posta en marcha o concello solicita axuda Feder do Programa Operativo de 

Crecemento Sustentable no marco do eixe 12 de Desenvolvemento Urbano. 

Neste sentido, neste apartado van desenvolverse as seguintes liñas de actuación por cada 

obxectivo temático e obxectivo específico do POCS: 

OT OE Liñas de actuación estratexia DUSI MARÍN 

OT 2 OE 2.3.3 

L.A. 1. Favorecer a progresiva implantación da Administración electrónica e de 
mecanismos de participación e transparencia. 

L.A. 2. Converter progresivamente o concello de Marín nun territorio Smart, 

centrado na Mobilidade Smart. 

OT 4 

OE 4.5.1 
L.A. 4. Mellorar a mobilidade e a accesibilidade  no conxunto do concello a 

través da implantación dun plan de mobilidade urbana sustentable. 

OE 4.5.3 
L.A. 5. Mellorar os índices de consumo de enerxía nas vías, infraestruturas e 
edificios públicos. 

OT 6 
OE 6.5.2 L.A. 8. Recuperación e mellora integral da contorna dos espazos públicos. 

OT 9 OE 9.8.2 

A.11. Dinamización económica de Marín,  a través do comercio, a hostalería, o 

lecer e a cultura. 

A.12.Construción dun equipamento sociocultural. 
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7.1 LIÑAS DE ACTUACIÓN 

OBXECTIVO TEMÁTICO 2 

L.A.1. FAVORECER A PROGRESIVA IMPLANTACIÓN DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E 

DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN E TRANSPARENCIA 
 

1.Marco estratéxico da liña de actuación 

Dimensión estratéxica Mellorar a dimensión económica e a competitividade: cidade intelixente. 

Obxectivo temático do 

POCS 

OT 2. Mellorar o uso e a calidade das TIC e mellorar o acceso a estas. 

Prioridade de 

investimento do POCS 

2c Reforzo das aplicacións das TIC para a Administración electrónica, a 

aprendizaxe electrónica, a cultura electrónica e a sanidade electrónica. 

Obxectivo específico 

POCS 

OE 2.3.3 Promover as TIC en estratexias de desenvolvemento urbano 

integrado a través de actuacións en Administración electrónica local e 

Smart Cities. 

Obxectivo operativo 

da DUSI 

OP.2.3.Fomentar a participación e a transparencia na xestión pública. 

2.Descrición da liña de actuación 

Antecedentes e 

xustificación da 

necesidade 

 

A aprobación da Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos 

públicos supuxo un grande avance para a Administración electrónica. A 

aprobación da normativa para a reforma do funcionamento das 

administracións públicas en outubro de 2015 tamén contribúe a reforzar a 

necesidade da implantación dunha administración totalmente electrónica, 

interconectada e transparente.  

A Administración do século XXI debe promover o uso das novas tecnoloxías 

en beneficio da cidadanía. As novas tecnoloxías permitirán que a cidadanía 

conte cunha administración máis eficaz e accesible para todas as persoas. A 

e-Administración é tamén unha forma de eliminación de barreiras, tanto con 

respecto á distancia á que hai que desprazarse para realizar trámites coa 

administración e o tempo que hai que dedicar, como tamén con respecto a 

que as NTIC facilitan, sobre todo, o acceso aos servizos públicos a aquelas 

persoas que antes tiñan grandes dificultades para chegar ás oficinas públicas, 

por motivos de localización xeográfica, de condicións físicas de mobilidade 

ou outros condicionantes. Neste contexto, o Concello de Marín pretende 

implantar de forma progresiva a e-Administración, coa finalidade de dar un 

paso transcendental para facilitar, en igualdade de condicións, a plena 

integración destas persoas na vida pública, social, laboral e cultural e tamén 

co fin de ofrecer un servizo público máis eficiente a toda a cidadanía. 

Descrición da liña 

de actuación 

 

O Concello de Marín, no ámbito das súas competencias, implantará 

progresivamente a Administración electrónica a partir da posta en marcha de 

distintas actuacións orientadas a simplificar os procedementos 

administrativos, aumentar a eficiencia mediante a diminución do gasto 

público, mellorar a proximidade e transparencia ante os cidadáns, contribuír 

ao desenvolvemento da sociedade da información, contribuír ao 

desenvolvemento da igualdade de oportunidades e incrementar a 

transparencia administrativa e a gobernanza. 

A primeira das actuacións para implementar será a análise da situación 

actual e o estado de madurez en Administración electrónica do municipio e o 

deseño dunha axenda dixital para este. A partir de aí definiranse e priorizarán 

a tipoloxía de funcionalidades e servizos que se van poñer en marcha, que 
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poderían ser tales como: 

 Servizos de interacción coa cidadadanía/empresa 

 Cartafol cidadán 

 Xestión de representantes 

 Rexistro de entrada/saída 

 Sede electrónica 

 Avisos e alarmas 

 Consulta de documentos 

 Xestión de formularios electrónicos 

 Servizos básicos e de soporte á tramitación 

 Arquivo electrónico de documentos 

 Anexado de documentos 

 Xestión de autorizacións 

 Pasarela de pagos 

 Notificacións telemáticas 

 Xestor documental 

 Procesos de dixitalización certificada 

 Servizos de integración 

 Interoperabilidade con outras Administracións públicas 
 

3. Organismo executor e axentes implicados 
O organismo executor da actuación é o Concello de Marín 

4. Beneficiarios da liña de actuación 
Toda a cidadanía e as empresas de Marín 

5. Indicador de produtividade 

Referencia Indicador Unidade de medida Valor estimado 

E016 Número de usuarios 

que están cubertos por 

un determinado 

servizo público 

electrónico de Smart 

cities 

Número de usuarios 8.846 

E024 Número de usuarios 

que teñen acceso ou 

cubertos por 

aplicacións / servizos 

de Administración 

electrónica 

Número de visitas/ano 20.000 

6. Resultados esperados 

 Servizo público máis eficiente 

 Contribución á igualdade de oportunidades 

 Contribución á sociedade da información 

 Incremento da transparencia 

 Incremento da participación e gobernanza cidadá 

 Simplificación de procedementos administrativos 

7.Orzamento 

385.000,00 euros 

8.Cronograma 
1º trimestre de 2017-4º trimestre de 2019 

9.Criterios e procedementos de selección de operacións 
Todas as operacións que se definan a partir no marco da DUSI Marín 2020 deberán cumprir cun 
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conxunto de criterios xerais e cunha serie de requisitos específicos que dependerán das 

características propias da actuación así como do obxectivo temático no que se enmarque: 

a) Criterios xerais: 

Os criterios  para a selección de operacións respectarán os principios xerais definidos nos artigos 7 e 

8 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 (non discriminación, igualdade de xénero e desenvolvemento 

sustentable) e cumprirán a lexislación da Unión e nacional (artigo 6 do citado regulamento). En xeral, 

a selección de operacións estará rexida polos principios de igualdade, eficiencia, eficacia e 

sustentabilidade das operacións, transparencia dos criterios de selección, capacidade para a súa 

implementación e aliñamento estratéxico con outras operacións e instrumentos. 

Ademais, as operacións deberán: 

 Estar xustificadas no diagnóstico socioeconómico da DUSI Marín 2020. 

 Contribuír á estratexia DUSI Marín 2020. 

 Contribuír ao programa operativo de Crecemento Sustentable FEDER 2014-2020. 

 Abordar os problemas dunha forma integrada e mostrar vínculos claros con outras 

intervencións ou operacións coexistentes. 

 Contar co apoio da poboación e os axentes locais. 

 Medirse a través dos indicadores de produtividade da estratexia DUSI Marín 2020. 

 

b) Criterios específicos: 

Ademais dos criterios xerais, seleccionaranse as actuacións de acordo cos seguintes criterios e 

procedementos específicos: 

 Contratación a través de convocatoria pública, no marco da Lei de contratos do sector 

público: oferta economicamente máis vantaxosa e calidade da solución técnica.  

 Deberán estar incluídas na Axenda Dixital de Marín. 

 Deberán contribuír a alcanzar os resultados previstos na liña de actuación. 

 Unha vez seleccionada a DUSI, elaborarase unha proposta de criterios de selección de 

operacións máis detallada seguindo as indicacións da Autoridade de Xestión. 

 As operacións seleccionadas serán publicadas na web da DUSI do Concello, 

www.Marin2020.org, co fin de fomentar a participación e permitir a consulta pública da 

cidadanía. 
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A.2. CONVERTER PROGRESIVAMENTE O CONCELLO DE MARÍN NUN TERRITORIO SMART, 

APLICANDO OS MECANISMOS DE SMART MOBILITY 

1.Marco estratéxico da liña de actuación 

Dimensión estratéxica Mellorar a dimensión económica e a competitividade: cidade intelixente 

Obxectivo temático do 

POCS 

OT 2. Mellorar o uso e a calidade das TIC e mellorase o acceso a estas. 

Prioridade de 

investimento do POCS 

2c Reforzo das aplicacións das TIC para a Administración electrónica, a 

aprendizaxe electrónica, a cultura electrónica e a sanidade electrónica. 

Obxectivo específico 

POCS 

OE 2.3.3 Promover as TIC en estratexias de desenvolvemento urbano 

integrado a través de actuacións en Administración electrónica local e 

Smart Cities. 

Obxectivo operativo 

da DUSI 

OP.3.2.Utilizar os mecanismos da Smart Mobility para favorecer unha 

mobilidade máis eficiente e con menos emisións á atmosfera. 

2.Descrición da liña de actuación 

Antecedentes e 

xustificación da 

necesidade 

 

O Concello de Marín conta actualmente cun plan de mobilidade e 

accesibilidade do centro urbano e actualmente ten en fase de elaboración un 

plan de mobilidade urbana sustentable do municipio de Marín. 

O Plan de Mobilidade do Concello de Marín, elaborado no ano 2009 no marco 

do proxecto ARELA, pon de manifesto os problemas de aparcadoiro que ten o 

centro urbano de Marín, debido en boa parte ao volume de vehículos 

circulando que soporta. As persoas residentes en Marín realizan unha boa 

parte dos seus desprazamentos diarios dentro do municipio en vehículo 

particular. Así mesmo, os desprazamentos aos municipios próximos por 

motivos laborais tamén se realizan en coche e de forma individual. A 

demanda de aparcadoiro, por tanto, en Marín é elevadísima, polo que, a 

pesar de ser este un municipio formado principalmente por rúas estreitas, se 

habilitaron prazas de aparcadoiro a ambos os dous lados das vías, o que 

provoca que o espazo público para o cidadán se vexa reducido á mínima 

expresión. 

Marín ten, por tanto, o reto de tratar de reducir o uso particular do vehículo 

nos desprazamentos tanto dentro do centro urbano como entre este e os 

municipios ou núcleos próximos e a necesidade de ordenar e reducir o 

volume de tráfico na cidade co fin de mellorar a mobilidade. 

Descrición da liña 

de actuación 

 

Ademais da implantación das medidas recollidas no Plan de Mobilidade 

Urbana Sustentable, para favorecer a mobilidade, a accesibilidade e ordenar 

o tráfico rodado, o Concello de Marín empregará os mecanismo que ofrece a 

Smart Mobility para alcanzar os devanditos obxectivos de forma máis 

eficiente e satisfactoria. 

Neste sentido, esta liña de actuación recolle a posta en marcha de 

operacións, apoiadas no uso das NTIC, orientadas a: 

- Conseguir un estacionamento máis eficiente, reducindo os tempos 

de procura de praza e os percorridos pola cidade con este fin. 

- Ofrecerlle ao cidadán un transporte público máis eficiente, con 

información en tempo real de horarios, chegadas, saídas, esperas, 

duracións dos traxectos. 

- Reducir o nivel de tráfico na cidade. 

- Mellorar a conexión do centro urbano cos demais núcleos do 

municipio e con outros núcleos próximos como Pontevedra. 

3. Organismo executor e axentes implicados 
O organismo executor é o Concello de Marín 
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4. Beneficiarios da liña de actuación 
Os beneficiarios desta liña de actuación serán, non só a totalidade dos habitantes do municipio de 

Marín, senón tamén as persoas residentes noutros municipios que cada día se desprazan a Marín a 

traballar e os visitantes. 

5. Indicador de produtividade 

Referencia Indicador Unidade de medida Valor estimado 

E016 Número de usuarios 

que están cubertos por 

un determinado 

servizo público 

electrónico de Smart 

cities 

Número 12.285 

6. Resultados esperados 

 Servizos públicos máis eficientes 

 Redución do uso do vehículo particular 

 Redución das emisións de gases efecto invernadoiro á atmosfera  

 Contribución á igualdade de oportunidades 

 Contribución á sociedade da información 

 Mellora na xestión do tráfico rodado 

7.Orzamento 
250.000,00 euros 

8.Cronograma 
3º trimestre de 2017-4º trimestre de 2018 

9.Criterios e procedementos de selección de operacións 
Todas as operacións que se definan a partir no marco da DUSI Marín 2020 deberán cumprir cun 

conxunto de criterios xerais e cunha serie de requisitos específicos que dependerán das 

características propias da actuación así como do obxectivo temático no que se enmarque: 

a) Criterios xerais: 

Os criterios  para a selección de operacións respectarán os principios xerais definidos nos artigos 7 e 

8 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 (non discriminación, igualdade de xénero e desenvolvemento 

sustentable) e cumprirán a lexislación da Unión e nacional (artigo 6 do citado regulamento). En xeral, 

a selección de operacións estará rexida polos principios de igualdade, eficiencia, eficacia e 

sustentabilidade das operacións, transparencia dos criterios de selección, capacidade para a súa 

implementación e aliñamento estratéxico con outras operacións e instrumentos. 

Ademais, as operacións deberán: 

 Estar xustificadas no diagnóstico socioeconómico da DUSI Marín 2020. 

 Contribuír á estratexia DUSI Marín 2020. 

 Contribuír ao programa operativo de Crecemento Sustentable FEDER 2014-2020. 

 Abordar os problemas dunha forma integrada e mostrar vínculos claros con outras 

intervencións ou operacións coexistentes. 

 Contar co apoio da poboación e os axentes locais 

 Medirse a través dos indicadores de produtividade da estratexia DUSI Marín 2020. 

 

b) Criterios específicos: 

Ademais dos criterios xerais, seleccionaranse as actuacións de acordo cos seguintes criterios e 

procedementos específicos: 

 Contratación a través de convocatoria pública, no marco da Lei de contratos do sector 

público: oferta economicamente máis vantaxosa e calidade da solución técnica. 

 Deberán estar incluídas no PMUS de Marín. 

 Deberán contribuír a alcanzar os resultados previstos na liña de actuación. 

 Unha vez seleccionada a DUSI, elaborarase unha proposta de criterios de selección de 

operacións máis detallada seguindo as indicacións da Autoridade de Xestión. 
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 As operacións seleccionadas serán publicadas na web da DUSI do Concello, 

www.Marin2020.org, co fin de fomentar a participación e permitir a consulta pública da 

cidadanía. 
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OBXECTIVO TEMÁTICO 4 

L.A.4. MELLORAR A MOBILIDADE E A ACCESIBILIDADE  NO CONXUNTO DO CONCELLO A 
TRAVÉS DA IMPLANTACIÓN DUN PLAN DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTABLE 
 

1.Marco estratéxico da liña de actuación 

Dimensión 

estratéxica 

Mellora da dimensión física e ambiental: cidade sustentable 

Obxectivo 

temático do 

POCS 

OT4. Apoiar a transición a unha economía baixa en carbono en todos os sectores 

Prioridade de 

investimento 

do POCS 

4e Fomento de estratexias de redución do carbono para todo tipo de territorio, 

especialmente en zonas urbanas, incluíndo o fomento da mobilidade urbana 

multimodal sustentable e as medidas de adaptación á mitigación 

Obxectivo 

específico 

POCS 

O.E 4.5.1 Fomento da mobilidade urbana sustentable: transporte urbano limpo, 

transporte colectivo, conexión urbana-rural, melloras na rede viaria, transporte 

ciclista, peonil, mobilidade eléctrica e desenvolvemento de sistemas de provisión de 

enerxías limpas 

Obxectivo 

operativo da 

DUSI 

OP.3.3.Mellorar a mobilidade e a accesibilidade  no conxunto do concello a través da 

implantación dun plan de mobilidade urbana sustentable 

2.Descrición da liña de actuación 

Antecedentes 

e 

xustificación 

da 

necesidade 

 

No marco do proxecto ARELA, aprobado no ano 2007 na primeira convocatoria de 

proxectos de Desenvolvemento Local e Urbano do Eixe 5 do Programa Operativo 

Feder 2007-2013, elaborouse en Marín un plan de mobilidade e accesibilidade do 

centro urbano de Marín. Partindo da base deste plan de mobilidade e 

accesibilidade, está actualmente en fase de elaboración un plan de mobilidade 

urbana sustentable do municipio de Marín. 

Tal e como se desprende do diagnóstico, no municipio de Marín, a pesar de ter un 

núcleo urbano compacto e de pequena dimensión, no que reside a maior parte da 

poboación do municipio, unha boa parte dos desprazamentos internos realízase en 

coche. Así mesmo, os desprazamentos ao traballo das persoas que residen en Marín 

e traballan en municipios próximos como Pontevedra ou Vigo realízanse 

maioritariamente en coche particular e de forma individual. Da análise de 

commuters despréndese tamén que as persoas que residen noutros municipios, 

principalmente Pontevedra, e traballan en Marín, tamén realizan, de forma 

maioritaria, os seus desprazamentos en coche individual. Este excesivo uso do 

vehículo particular nun municipio de rúas estreitas e onde as vías principais son, á 

súa vez, vías de acceso a municipios próximos e á zona de praias do propio 

municipio de Marín, xera verdadeiros problemas de tráfico rodado no núcleo 

urbano, sobre todo na época estival. 

Por outra banda, Marín ten tamén graves problemas de accesibilidade, tanto de 

carácter peonil como rodado, derivados dunha forma de crecemento urbano, típica 

nas periferias das cidades galegas, baseada na transformación directa do parcelario 

agrícola en parcelas edificadas, sobre unha matriz de camiños rurais e estradas en 

moitos casos decimonónicas. Camiños que en moitos casos apenas soportan o paso 

dun vehículo utilizáronse como acceso a novos desenvolvementos edificatorios, cos 

problemas de mobilidade que isto xera. 
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A nivel urbano, aínda que en moitos casos a dimensión das vías parece suficiente 

para soportar unha accesibilidade adecuada tanto rodada como peonil, a cuestión 

da demanda de aparcadoiro polo excesivo uso do vehículo e a mala distribución dos 

elementos que conforman a súa sección, xera graves problemas de accesibilidade 

peonil a grandes áreas da cidade. 

MAPA: Mobilidade e accesibilidade. 

 
Fonte: elaboración propia. 

O sector servizos, e máis concretamente o pequeno comercio e a hostalería, é un 

importante xerador de emprego no municipio. As áreas comerciais, para ser 

competitivas, necesitan non só dunha configuración urbana de calidade e coidada, 

senón tamén dun alto grao de accesibilidade, co cal, nelas deben converxer as 

principais vías de acceso. Non hai dúbida de que nas principais zonas comerciais de 

Marín se rexistra unha elevada intensidade de tráfico rodado, o cal ten que facer 

fronte a un conxunto de obstáculos: a falta de aparcadoiros, a falta de organización 

dos espazos dispoñibles e unha sinalización, ás veces, inadecuada. 

Así, un cambio da problemática actual causada polo tráfico rodado é vital para o 

futuro do sector comercial e para mellorar a súa competitividade fronte a grandes 

superficies. 

Descrición da 

liña de 

actuación 

 

Coa implantación das accións do Plan de mobilidade urbana sustentable, o 

Concello de Marín pretende gañar en sustentabilidade, en accesibilidade, en 

seguridade, en amabilidade e en competitividade.  Marín será máis sustentable 

diminuíndo as emisións de gases efecto invernadoiro á atmosfera;  máis accesible 

fomentando os desprazamentos en transporte público, en bicicleta e a pé; máis 

seguro adaptando a velocidade á contorna urbana; máis amable reducindo as 

barreiras viarias para o peón, aumentando a accesibilidade, reducindo a 

contaminación atmosférica e acústica e destinando máis espazo aos modos 

sustentables; por último, Marín será máis competitivo ao reducir os tempos da 

mobilidade turística, os tempos de traxecto en vehículo privado da mobilidade 

esencial e os tempos de traxecto do transporte público. 

As liñas estratéxicas do plan de mobilidade urbana sustentable de Marín apostan 

polas seguintes medidas, de entre as que se seleccionarán as operacións para 

implementar: 

- Definir unha rede básica para peóns, incluíndo polo menos unha das 

beirarrúas da avenida de Ourense, así como completar as peonalizacións 

iniciadas en Arela que pretenden conectar as principais polaridades do 

municipio. 

- Dotar de conectividade os percorridos peonalizados e definir zonas de 

prioridade peonil. 
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- Mellorar a información nas paradas e a accesibilidade do transporte 

colectivo. 

- Promover o taxi compartido e/ou a demanda, sobre todo para mellorar a 

conexión do centro urbano cos demais núcleos do municipio. 

- Poñer en valor a vía ciclista ás praias, ampliar a rede existente e definir 

itinerarios. Mellorar a sinalización informativa. 

- Implantar aparcadoiros de bicicletas nos centros de actividade terciaria e 

equipamentos do centro urbano. 

- Promover a bicicleta como acceso aos centros escolares de ensino 

secundario e bacharelato.  

- Instalar pavimento sonoreductor nas principais vías da cidade. 

- Instalar pavimentos accesibles. 

- Favorecer hábitos de mobilidade máis sustentables, como os camiños 

escolares.  

3. Organismo executor e axentes implicados 
O organismo executor é o Concello de Marín e como axente implicado estará a Mesa de Mobilidade do 

PMUS. 

4. Beneficiarios da liña de actuación 

Os beneficiarios desta liña de actuación serán, non só a totalidade dos habitantes do municipio de 

Marín, senón tamén as persoas residentes noutros municipios que cada día se desprazan a Marín para 

traballar e os visitantes. 

5. Indicador de produtividade 
Referencia Indicador Unidade de medida Valor estimado 

C034 Redución anual 

estimada de gases de 

efecto invernadoiro 

Teq CO2/ano 164,25 

EU01 Plans de mobilidade 

urbana sustentable 

dos que xorden 

actuacións 

cofinanciadas co Feder 

de estratexias urbanas 

integradas: 1 

Número 1 

6. Resultados esperados 
-Impulso e mellora da mobilidade sustentable 

-Mellora da conexión do centro urbano cos demais núcleos de poboación 

-Mellora da accesibilidade  

-Reordenamento e optimización do tráfico no centro urbano 

-Mellora da participación cidadá 

-Redución da pegada de carbono do concello e da emisión de GEI do municipio 

7.Orzamento 
O orzamento previsto para esta liña de actuación será de 1.240.000,00€. 

8.Cronograma 

2ºtrimestre de 2015-1ºtrimestre de 2019 

9.Criterios e procedementos de selección de operacións 
Todas as operacións que se definan a partir no marco da DUSI Marín 2020 deberán cumprir cun 

conxunto de criterios xerais e cunha serie de requisitos específicos que dependerán das 

características propias da actuación así como do obxectivo temático no que se enmarque: 

a) Criterios xerais: 

Os criterios  para a selección de operacións respectarán os principios xerais definidos nos artigos 7 e 8 

do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 (non discriminación, igualdade de xénero e desenvolvemento 

sustentable) e cumprirán a lexislación da Unión e nacional (artigo 6 do citado regulamento). En xeral, 

a selección de operacións estará rexida polos principios de igualdade, eficiencia, eficacia e 
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sustentabilidade das operacións, transparencia dos criterios de selección, capacidade para a súa 

posta en marcha e aliñamento estratéxico con outras operacións e instrumentos. 

Ademais, as operacións deberán: 

 Estar xustificadas no diagnóstico socioeconómico da DUSI Marín 2020. 

 Contribuír á estratexia DUSI Marín 2020. 

 Contribuír ao programa operativo de Crecemento Sustentable Feder 2014-2020. 

 Abordar os problemas dunha forma integrada e mostrar vínculos claros con outras 

intervencións ou operacións coexistentes. 

 Contar co apoio da poboación e os axentes locais. 

 Medirse a través dos indicadores de produtividade da estratexia DUSI Marín 2020. 

 

b) Criterios específicos. 

Ademais dos criterios xerais, seleccionaranse as actuacións de acordo cos seguintes criterios e 

procedementos específicos: 

 Contratación a través de convocatoria pública, no marco da Lei de contratos do sector 

público: oferta economicamente máis vantaxosa e calidade da solución técnica. 

 Deberán estar incluídas no Plan de Mobilidade Urbana Sustentable de Marín. 

 Deberán contribuír a alcanzar os resultados previstos na liña de actuación. 

 Unha vez seleccionada a DUSI, elaborarase unha proposta de criterios de selección de 

operacións máis detallada seguindo as indicacións da Autoridade de Xestión. 

 As operacións seleccionadas serán publicadas na web da DUSI do Concello, 

www.Marin2020.org, co fin de fomentar a participación e permitir a consulta pública da 

cidadanía. 
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L.A. 5. MELLORAR OS ÍNDICES DE CONSUMO DE ENERXÍA NAS VÍAS, INFRAESTRUTURAS 
E EDIFICIOS PÚBLICOS 
 

1.Marco estratéxico da liña de actuación 
Dimensión estratéxica Mellora da dimensión física e ambiental: cidade sustentable 

Obxectivo temático do 

POCS 

OT4. Apoiar a transición a unha economía baixa en carbono en todos os 

sectores 

Prioridade de 

investimento do POCS 

4e Fomento de estratexias de redución do carbono para todo tipo de 

territorio, especialmente en zonas urbanas, incluíndo o fomento da 

mobilidade urbana multimodal sustentable e as medidas de adaptación á 

mitigación 

Obxectivo específico 

POCS 

OE 4.5.3 Mellora da eficiencia enerxética e aumento de enerxía renovable 

nas áreas urbanas 

Obxectivo operativo 

da DUSI 

OP.3.1.Mellorar os índices de consumo de enerxía nas vías, infraestruturas 

e edificios públicos 

2.Descrición da liña de actuación 

Antecedentes e 

xustificación da 

necesidade 

 

A rede de iluminación pública en Marín está composta por diversos circuítos 

que se alimentan da rede de distribución a través do correspondente cadro 

de protección e que lles dan servizo a practicamente todas as vías, tanto 

urbanas como rurais, do termo municipal. 

As luminarias que equipan a rede de iluminación no centro urbano son, en 

xeral, de tipo pechado, de vapor de sodio de alta presión, e de vapor de 

mercurio en menor medida, de potencias comprendidas entre 125W e 400 W. 

Na zona rural, estas luminarias son de tipo aberto, con lámpada de 125 W de 

vapor de mercurio, aínda que se está tendendo a substituílas polas de vapor 

de sodio de alta presión. No Plan Xeral de Ordenación Municipal de Marín 

recoméndase, co fin de conseguir aforro enerxético nas novas urbanizacións 

e nas substitucións, reparacións e modernizacións das que xa existen, 

empregar equipos de baixo consumo e enerxías limpas. 

 

Descrición da liña 

de actuación 

 

O Concello de Marín proponse continuar coa liña de traballo xa iniciada de 

substituír todas as lámpadas de iluminación pública por outras de consumo 

enerxético máis eficiente. Á redución do consumo enerxético contribuirá á 

implantación de sensores que permitan regular o fluxo e a intensidade 

lumínica. 

No marco desta liña de actuación,  tras realizar unha análise de consumos 

enerxéticos previos, as intervencións centraranse principalmente na mellora 

da eficiencia na iluminación pública e nos equipamentos deportivos do 

municipio.   

Prioritariamente traballarase na substitución de puntos de luz por outros 

novos máis eficientes, con sistema de regulación  de fluxo, cadros de mando 

de telexestión e infraestruturas eléctricas complementarias. Así mesmo, 

preténdese manter unha cidade segura, ampliando a rede lumínica nas zonas  

identificadas como menos seguras na cidade (iluminación cunha distribución 

estratéxica, intensidade suficiente, visibilidade da persoa a pé, lugares 

estratéxicos). 

3.Organismo executor e axentes implicados 
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O organismo executor é o Concello de Marín e como axente implicado estará a Mesa de Mobilidade, 

órgano de participación do PMUS.  

4. Beneficiarios da liña de actuación 
Os beneficiarios desta liña de actuación serán, tanto o propio Concello de Marín, que verá reducido o 

seu consumo enerxético e, por tanto, o seu gasto enerxético, como a propia cidadanía do municipio, 

que poderá contar cun sistema de iluminación en vías, edificios e infraestruturas públicas máis 

eficiente. 

5. Indicador de produtividade 
Referencia Indicador Unidade de medida Valor estimado 

C034 Redución anual 

estimada de gases de 

efecto invernadoiro 

Teq CO2/ano 420,01 

C032 Redución do consumo 

anual de enerxía 

primaria en edificios 

públicos 

Kwh/ano 26.718,15 

E001 Redución do consumo 

final en infraestruturas 

públicas ou empresas 

Ktep/ano 0,04596 

6. Resultados esperados 

 Instalación dun sistema de regulación do fluxo e a intensidade lumínica que atenda as 

principais vías da cidade. 

 60 % das luminarias de vías e equipamentos deportivos substituídas por outras de consumo 

máis eficiente. 

 Aforro de ata un 10 % en iluminación municipal. 

7.Orzamento 
O orzamento previsto para esta liña de actuación será de 250.000,00€. 

8.Cronograma 
3ºtrimestre de 2016-3ºtrimestre de 2017 

9.Criterios e procedementos de selección de operacións 
Todas as operacións que se definan a partir no marco da DUSI Marín 2020 deberán cumprir cun 

conxunto de criterios xerais e cunha serie de requisitos específicos que dependerán das 

características propias da actuación así como do obxectivo temático no que se enmarque: 

a) Criterios xerais: 

Os criterios  para a selección de operacións respectarán os principios xerais definidos nos artigos 7 e 

8 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 (non discriminación, igualdade de xénero e desenvolvemento 

sustentable) e cumprirán a lexislación da Unión e nacional (artigo 6 do citado regulamento). En xeral, 

a selección de operacións estará rexida polos principios de igualdade, eficiencia, eficacia e 

sustentabilidade das operacións, transparencia dos criterios de selección, capacidade para a súa 

implementación e aliñamento estratéxico con outras operacións e instrumentos. 

Ademais, as operacións deberán: 

 Estar xustificadas no diagnóstico socioeconómico da DUSI Marín 2020. 

 Contribuír á estratexia DUSI Marín 2020. 

 Contribuír ao programa operativo de Crecemento Sustentable FEDER 2014-2020. 

 Abordar os problemas dunha forma integrada e mostrar vínculos claros con outras 

intervencións ou operacións coexistentes. 

 Contar co apoio da poboación e os axentes locais 

 Medirse a través dos indicadores de produtividade da estratexia DUSI Marín 2020. 

 

b) Criterios específicos: 

Ademais dos criterios xerais, seleccionaranse as actuacións de acordo cos seguintes criterios e 

procedementos específicos: 
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 Contratación a través de convocatoria pública, no marco da Lei de contratos do sector 

público: oferta economicamente máis vantaxosa e calidade da solución técnica. 

 Asegurarase o cumprimento do artigo 61 do Regulamento (UE) 1303/2013 relativo ás 

operacións xeradoras de ingresos. 

 Deberán contribuír a alcanzar os resultados previstos na actividade. 

 Unha vez seleccionada a DUSI, elaborarase unha proposta de criterios de selección de 

operacións máis detallada seguindo as indicacións da Autoridade de Xestión. 
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OBXECTIVO TEMÁTICO 6 

L.A. 8. RECUPERACIÓN E MELLORA INTEGRAL DA CONTORNA DOS ESPAZOS PÚBLICOS 

 

1.Marco estratéxico da liña de actuación 

Dimensión 

estratéxica 

Mellora da dimensión física e ambiental: cidade sustentable 

Obxectivo 

temático do 

POCS 

OT6. Preservar e protexer o medio natural e promover a eficiencia dos recursos 

Prioridade 

de 

investimento 

do POCS 

6e Accións dirixidas a mellorar a contorna urbana, revitalizar as cidades, rehabilitar e 

descontaminar vellas zonas industriais (incluídas zonas de reconversión), reducir a 

contaminación atmosférica e promover medidas de redución do ruído. 

Obxectivo 

específico 

POCS 

OE 6.5.2 Accións integradas de revitalización de cidades, de mellora da contorna 

urbana e o seu medio natural. 

Obxectivo 

operativo da 

DUSI 

OP.2.1.Crear espazos públicos de calidade para uso e goce da cidadanía. 

2.Descrición da liña de actuación 

Antecedentes e 

xustificación da 

necesidade 

 

O municipio de Marín desenvolveuse, ata hai relativamente poucos anos, sen un 

plan xeral de ordenación municipal, o que provocou que este desenvolvemento 

fose difuso e desordenado. Esta ausencia de plan tivo como resultado unha 

cidade caracterizada pola ausencia de espazos públicos de calidade para uso e 

goce do cidadán. 

No caso de Marín, esta característica vese agravada pola comparativa con 

municipios limítrofes, como Pontevedra, que apostaron por un modelo de 

transformación urbana sustentable e de calidade, centrado nas persoas, que se 

caracteriza por conseguir espazos urbanos máis amables, seguros, cómodos e 

accesibles. Marín empezou a sufrir a perda de poboación en favor de Pontevedra 

e outros municipios do norte da ría. Tal e como se pon de manifesto no 

diagnóstico, incluso as persoas que traballan en Marín están a elixir Pontevedra 

para vivir. Marín ten por diante un importante reto demográfico, que é fixar e 

atraer poboación nova, e para iso é consciente de que ten que subirse ao carro de 

apostar polo desenvolvemento urbano amable, de calidade e centrado nas 

persoas. Doutra forma, non poderá competir con outros municipios próximos e 

corre o risco de converterse na cidade dormitorio de baixa calidade de 

Pontevedra. 

Por outra banda, a actividade comercial está intimamente ligada á configuración 

urbana. Hoxe en día demándase máis un comercio de calidade encadrado nunha 

paisaxe urbana coidada. Así, por exemplo, resulta máis agradable comprar en 

áreas peonalizadas ou en espazos onde os comercios coidan minuciosamente a 

súa imaxe (fachada, letreiros, escaparates etc.) e contan cun mobiliario urbano 

atractivo, plantas ou pequenos espazos axardinados. 

Conscientes de que a calidade dos espazos públicos, das paisaxes urbanas de 

creación humana e da arquitectura e desenvolvemento urbanos desempeña un 

papel fundamental nas condicións de vida da poboación, Marín 2020 aposta pola 
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recuperación sustentable, accesible  e de calidade dos espazos públicos.  

Descrición da 

liña de 

actuación 

 

Con esta actuación preténdese recuperar espazos públicos urbanos e mellorar a 

contorna e o medio natural urbano. 

A avenida de Ourense de Marín é a principal porta de entrada ao núcleo urbano e 

principal vía de comunicación coa cidade de Pontevedra. O tradicional modelo de 

crecemento do centro urbano de Marín provocou que ao longo desta avenida se 

concentre hoxe en día unha parte importante da poboación, o comercio  e boa 

parte dos servizos públicos, tales como o propio Concello, os xulgados ou a 

policía. 

Por este motivo, considérase moi importante acometer unha reforma urbana 

nesta vía, que transcorre paralela ao porto e é a máis ampla de todo o centro 

urbano de Marín. A avenida de Ourense está actualmente dedicada case en 

exclusiva ao tránsito vehicular ou ao aparcadoiro de vehículos, polo que se fai 

necesario xerar nela máis espazos públicos para a cidadanía, creando zonas máis 

accesibles, mellor comunicadas, con máis seguridade viaria, ordenando os 

aparcadoiros e mellorando a calidade urbana.  

Así mesmo, crearase un espazo público que integre a avenida de Ourense coa 

Alameda, a praza de España e o paseo Alcalde Branco a través da humanización 

de toda a zona comprendida entre estes puntos, que hoxe en día é unha chaira de 

aparcadoiros nun terreo cedido polo porto á cidade e que, xunto coa avenida 

Alcalde Branco, é o único desde onde o centro urbano de Marín pode conectarse 

co mar. 

 Zona de intervención: ******** Avenida de Ourense, ***Alameda, **Praza de España, ******* 

Paseo Alcalde Branco, *****Terreo portuario cedido á cidade 

 

3.Organismo executor e axentes implicados 
O organismo executor da actuación será o Concello de Marín. Tamén estarán implicados a Autoridade 

*******

** 

** ***** 
******** **** 
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Portuaria e o Ministerio de Fomento, titular da estrada PO-11, por onde transcorre a avenida de 

Ourense  

4. Beneficiarios da liña de actuación 

Os beneficiarios desta liña de actuación serán todas as persoas habitantes no municipio. 

5. Indicador de produtividade 

Referencia Indicador Unidade de medida Valor estimado 
C022 Superficie total de solo 

rehabilitado 

Hectáreas 2,5 ha 

6. Resultados esperados 
-Mellorar o medio n urbano na súa dimensión ambiental, paisaxística e urbanística, co  consecuente 

impacto no benestar da poboación, a promoción da cohesión social e territorial e a competitividade. 

- Mitigar problemas de declive urbano e ambiental. 

- Mellorar o estado do solo urbano, recuperándoo para usos públicos amables co medio natural. 

7.Orzamento 
1.800.000,00 euros 

8.Cronograma 
3º trimestre de 2016-4º trimestre de 2019 

9.Criterios e procedementos de selección de operacións 
Todas as operacións que se definan a partir no marco da DUSI Marín 2020 deberán cumprir cun 

conxunto de criterios xerais e cunha serie de requisitos específicos que dependerán das 

características propias da actuación así como do obxectivo temático no que se enmarque: 

a) Criterios xerais: 

Os criterios  para a selección de operacións respectarán os principios xerais definidos nos artigos 7 e 8 

do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 (non discriminación, igualdade de xénero e desenvolvemento 

sustentable) e cumprirán a lexislación da Unión e nacional (artigo 6 do citado regulamento). En xeral, 

a selección de operacións estará rexida polos principios de igualdade, eficiencia, eficacia e 

sustentabilidade das operacións, transparencia dos criterios de selección, capacidade para a súa 

implementación e aliñamento estratéxico con outras operacións e instrumentos. 

Ademais, as operacións deberán: 

 Estar xustificadas no diagnóstico socioeconómico da DUSI Marín 2020. 

 Contribuír á estratexia DUSI Marín 2020. 

 Contribuír ao programa operativo de Crecemento Sustentable FEDER 2014-2020. 

 Abordar os problemas dunha forma integrada e mostrar vínculos claros con outras 

intervencións ou operacións coexistentes. 

 Contar co apoio da poboación e os axentes locais. 

 Medirse a través dos indicadores de produtividade da estratexia DUSI Marín 2020. 

 

b) Criterios específicos: 

Ademais dos criterios xerais, seleccionaranse as actuacións de acordo cos seguintes criterios e 

procedementos específicos: 

 Contratación a través de convocatoria pública, no marco da Lei de contratos do sector 

público: oferta economicamente máis vantaxosa e calidade da solución técnica. 

 Deberán contribuír a alcanzar os resultados previstos na actividade. 

 Unha vez seleccionada a DUSI, elaborarase unha proposta de criterios de selección de 

operacións máis detallada seguindo as indicacións da Autoridade de Xestión. 
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OBXECTIVO TEMÁTICO 9 

L.A.11.DINAMIZACIÓN ECONÓMICA E SOCIAL DE MARÍN,  A TRAVÉS DO COMERCIO, A 
HOSTALERÍA, O LECER E A CULTURA 
 

1.Marco estratéxico da liña de actuación 

Dimensión estratéxica Mellora da dimensión social: cidade integradora 

Obxectivo temático do 

POCS 

OT9. Inclusión social e loita contra a pobreza 

Prioridade de 

investimento do POCS 

9b. Apoio á rexeneración física, económica e social das comunidades das 

zonas urbanas e rurais desfavorecidas 

Obxectivo específico 

POCS 

OE 9.8.2 Rexeneración física, económica e social da contorna urbana en 

áreas urbanas desfavorecidas a través de estratexias urbanas integradas 

Obxectivo operativo 

da DUSI 

OP.5.1.Garantir a competitividade do pequeno comercio e a hostalería no 

municipio. 

OP. 1.3. Revitalizar o espazo público a través da iniciativa social e cultural. 

 

2.Descrición da liña de actuación 

Antecedentes e 

xustificación da 

necesidade 

 

Tal e como se pon de manifesto na análise integrada e no diagnóstico, o 

sector servizos proporciona no municipio unha boa parte do emprego total 

que se ofrece nel, concretamente, o pequeno comercio e a hostalería. Con 

todo, no centro urbano predomina un comercio baseado en tendas 

tradicionais, que seguiron dúas pautas: uns incrementaron o seu tamaño e 

modernizáronse, mentres que outros foron pechando debido a unha falta de 

vontade de seguir no negocio ante a difícil situación que supón a 

competitividade exercida polas grandes áreas comerciais ou os novos 

establecementos de marcas recoñecidas que se implantan noutras cidades 

próximas como Pontevedra ou Vigo. E é que moitos empresarios carecen 

dunha formación que facilite a súa adaptabilidade aos novos tempos en 

materia de xestión comercial e uso de novas tecnoloxías.  

Por outra banda, a hostalería, a pesar de ter potencial en Marín, tanto pola 

localización do concello, nun prezado enclave costeiro,  como polos seus 

recursos naturais e a súa gastronomía, é unha actividade que tampouco 

evolucionou e os principais establecementos de Marín, salvo excepcións, non 

se adaptaron ás demandas actuais da poboación. 

Tamén é importante sinalar que a hostalería, ou de forma máis xeral o sector 

do lecer, xunto coa cultura, son actividades que poden contribuír a cambiar a 

configuración urbana das zonas deprimidas nas cidades. A arte e a cultura 

desempeñan un importante papel como xeradores de revitalización urbana.  

Descrición da liña 

de actuación 

 

Esta liña de actuación pretende apostar pola innovación no sector comercial, 

a través dun plan de formación e asesoramento personalizado in situ ao 

pequeno comercio e a hostalería da cidade, a posta en marcha de actuacións 

innovadoras orientadas á dinamización comercial e dos establecementos de 

hostalería, accións que incentiven a apertura/traslado de establecementos a 

determinadas zonas da cidade máis dinámicas ou que se queiran dinamizar. 

Tamén se desenvolverán actividades sociais e culturais para dinamizar a vida 

das distintas zonas. Esta programación de actividades reivindicará o uso do 

espazo público para a celebración de actos culturais de ámbito local. 

3.Organismo executor e axentes implicados 

O organismo executor é o Concello de Marín. 

4. Beneficiarios da liña de actuación 
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Os beneficiarios desta liña de actuación serán todas as cidadás e cidadáns de Marín. 

5. Indicador de produtividade 
Referencia Indicador Unidade de medida Valor estimado 

E059 Persoas beneficiadas 

por operacións de 

rexeneración física, 

económica e social da 

contorna urbana, 

incluídas en proxectos 

pertencentes a 

estratexias urbanas 

integradas. 

Número de persoas 143 

6. Resultados esperados 

 Mellorar a competitividade do comercio e a hostalería de Marín  

 Mellorar a calidade no servizo ofrecido polo sector comercial e hostaleiro 

 Favorecer o dinamismo do comercio e a hostalería, o espírito emprendedor e o emprego 

 Dinamizar social e culturalmente as zonas máis deprimidas da cidade 

7.Orzamento 

O orzamento previsto para esta liña de actuación será de 110.000,00 €. 

8.Cronograma 
3ºtrimestre de 2019-3ºtrimestre de 2020 

9.Criterios e procedementos de selección de operacións 
Todas as operacións que se definan a partir no marco da DUSI Marín 2020 deberán cumprir cun 

conxunto de criterios xerais e cunha serie de requisitos específicos que dependerán das 

características propias da actuación así como do obxectivo temático no que se enmarque: 

a) Criterios xerais: 

Os criterios  para a selección de operacións respectarán os principios xerais definidos nos artigos 7 e 

8 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 (non discriminación, igualdade de xénero e desenvolvemento 

sustentable) e cumprirán a lexislación da Unión e nacional (artigo 6 do citado regulamento). En xeral, 

a selección de operacións estará rexida polos principios de igualdade, eficiencia, eficacia e 

sustentabilidade das operacións, transparencia dos criterios de selección, capacidade para a súa 

implementación e aliñamento estratéxico con outras operacións e instrumentos. 

Ademais, as operacións deberán: 

 Estar xustificadas no diagnóstico socioeconómico da DUSI Marín 2020. 

 Contribuír á estratexia DUSI Marín 2020. 

 Contribuír ao programa operativo de Crecemento Sustentable Feder 2014-2020. 

 Abordar os problemas dunha forma integrada e mostrar vínculos claros con outras 

intervencións ou operacións coexistentes. 

 Contar co apoio da poboación e os axentes locais. 

 Medirse a través dos indicadores de produtividade da estratexia DUSI Marín 2020. 

 

b) Criterios específicos: 

Ademais dos criterios xerais, seleccionaranse as actuacións de acordo cos seguintes criterios e 

procedementos específicos: 

 Contratación a través de convocatoria pública, no marco da Lei de contratos do sector 

público: oferta economicamente máis vantaxosa e calidade da solución técnica. 

 Deberán contribuír a alcanzar os resultados previstos na actividade. 

 Unha vez seleccionada a DUSI, elaborarase unha proposta de criterios de selección de 

operacións máis detallada seguindo as indicacións da Autoridade de Xestión. 

  



   

103 
 

 

A.12.CONSTRUCIÓN DUN EQUIPAMENTO SOCIOCULTURAL 
 

1.Marco estratéxico da liña de actuación 

Dimensión estratéxica Mellora da dimensión social: cidade integradora 

Obxectivo temático do 

POCS 

OT9. Inclusión social e loita contra a pobreza 

Prioridade de 

investimento do POCS 

9b Apoio á rexeneración física, económica e social das comunidades das 

zonas urbanas e rurais desfavorecidas 

Obxectivo específico 

POCS 

OE 9.8.2 Rexeneración física, económica e social da contorna urbana en 

áreas urbanas desfavorecidas a través de estratexias urbanas integradas 

Obxectivo operativo da 

DUSI 

OP.1.2. Construír, rehabilitar e modernizar equipamentos deportivos, 

sanitarios, sociais, educativos e culturais 

2.Descrición da liña de actuación 

Antecedentes e 

xustificación da 

necesidade 

 

Tal e como se pon de manifesto no diagnóstico, segundo a memoria do Plan 

Xeral de Ordenación Municipal do ano 2012, o municipio de Marín presenta 

graves carencias de equipamentos socioculturais. 

Así, a través da construción dun equipamento público de calidade 

arquitectónica e con dotacións que permitan revitalizar a vida social e 

cultural da cidade, preténdese, ademais de abordar unha carencia expresa do 

municipio, mellorar a imaxe do núcleo urbano de Marín.   

Os obxectivos específicos da construción e posta en marcha deste 

equipamento son: 

 Fomentar a reunión e a participación de toda a cidadanía e 

promover a súa integración no tecido urbano e social da súa 

contorna. 

 Mellorar a oferta de equipamentos sociais e culturais nun núcleo 

urbano con déficit neste tipo de dotacións. 

 Rexenerar económica, social e ambientalmente unha zona 

desfavorecida por estar situada nas inmediacións da única zona 

industrial de Marín, o porto.   

 Dinamizar a vida social e cultural do municipio 

 
Descrición da liña de 
actuación 

 

Trátase dunha actividade orientada a mellorar os servizos e dotacións do 

municipio de Marín. Tamén se entende como un novo elemento de referencia 

que permitirá mellorar a imaxe da cidade de forma explícita. A actividade 

consiste na creación dun equipamento sociocultural de especial relevancia 

arquitectónica e urbanística. Esta última é unha característica que lle confire 

a localización prevista para este. Trátase dun espazo cedido polo porto á 

cidade de Marín, actualmente usado como zona de aparcadoiro e que é a 

antesala do paseo Alcalde Branco, único punto de conexión, a día de hoxe, do 

centro urbano co mar, tal e como se pode apreciar no plano. 
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Fig. 1. Vista de plano xeral da área portuaria de Marín, avenida de Ourense, paseo Alcalde Branco, praza de España, Escola Naval 

Militar e, sinalada no interior da liña vermella, a zona prevista para a creación do equipamento sociocultural. 

 

 
Fig. 2. Vista máis próxima do espazo de intervención, no interior da liña vermella. 

 

Sobre este espazo dispóñense diferentes dotacións sociais e culturais, cunha 

arquitectura proxectada con criterios de sustentabilidade enerxética, social, 

paisaxística e icnográfica, que terá como máxima favorecer o contacto co 

mar, con obxecto de preservar os valores da súa contorna. 

3.Organismo executor e axentes implicados 

O organismo executor desta liña de actuación é o Concello de Marín e como axente implicado estará 

tamén a Autoridade Portuaria. 

4. Beneficiarios da liña de actuación 

Toda a cidadanía do concello de Marín 

5. Indicador de produtividade 

Referencia Indicador Unidade de medida Valor estimado 

E059 Persoas beneficiadas 

por operacións de 

rexeneración física, 

económica e social da 

contorna urbana. 

Número de persoas 7.599 

E036 Poboación beneficiada 

pola actuación de 

infraestrutura (ou 

equipamento) social 

Número de persoas 200 

6. Resultados esperados 
 Un equipamento sociocultural de referencia en Marín 
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 Un espazo de reunión, participación e integración da cidadanía 

 Mellora da imaxe da cidade  

 Rexeneración e revitalización dunha zona desfavorecida 

7.Orzamento 
2.000.000,00 euros 

8.Cronograma 
4º trimestre de 2018-4º trimestre de 2020 

9.Criterios e procedementos de selección de operacións 
Todas as operacións que se definan a partir no marco da DUSI Marín 2020 deberán cumprir cun 

conxunto de criterios xerais e cunha serie de requisitos específicos que dependerán das 

características propias da actuación así como do obxectivo temático no que se enmarque: 

a) Criterios xerais: 

Os criterios  para a selección de operacións respectarán os principios xerais definidos nos artigos 7 e 

8 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 (non discriminación, igualdade de xénero e desenvolvemento 

sustentable) e cumprirán a lexislación da Unión e nacional (artigo 6 do citado regulamento). En xeral, 

a selección de operacións estará rexida polos principios de igualdade, eficiencia, eficacia e 

sustentabilidade das operacións, transparencia dos criterios de selección, capacidade para a súa 

implementación e aliñamento estratéxico con outras operacións e instrumentos. 

Ademais, as operacións deberán: 

 Estar xustificadas no diagnóstico socioeconómico da DUSI Marín 2020. 

 Contribuír á estratexia DUSI Marín 2020. 

 Contribuír ao programa operativo de Crecemento Sustentable Feder 2014-2020. 

 Abordar os problemas dunha forma integrada e mostrar vínculos claros con outras 

intervencións ou operacións coexistentes. 

 Contar co apoio da poboación e os axentes locais. 

 Medirse a través dos indicadores de produtividade da estratexia DUSI Marín 2020. 

 

b) Criterios específicos: 

Ademais dos criterios xerais, seleccionaranse as actuacións de acordo cos seguintes criterios e 

procedementos específicos: 

 Contratación, a través de convocatoria pública, no marco da Lei de contratos do sector 

público: oferta economicamente máis vantaxosa e calidade da solución técnica. 

 Deberán contribuír a alcanzar os resultados previstos na actividade. 

 Unha vez seleccionada a DUSI, elaborarase unha proposta de criterios de selección de 

operacións máis detallada seguindo as indicacións da Autoridade de Xestión. 
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7.2 CADRO-RESUMO DE INDICADORES DE PRODUTIVIDADE 

 

OBXECTIVO 

TEMÁTICO 

LIÑA 

ACT. 
INDICADORES DE PRODUTIVIDADE 

Ref. Indicador Unidade de 

medida 

Valor 

estimado 

OT2 

A1 E016 Número de usuarios que están cubertos 

por un determinado servizo público 

electrónico de Smart Cities 

Número 8.846 

E024 Número de usuarios que teñen acceso ou 

cubertos por aplicacións / servizos de 

Administración electrónica 

Número 

visitas/ano 

20.000 

A2 E016 Número de usuarios que están cubertos 

por un determinado servizo público 

electrónico de Smart Cities 

Número 12.285 

OT4 

A4 C034 Redución anual estimada de gases de 

efecto invernadoiro 

Teq 

CO2/ano 

164,25 

EU01 Plans de mobilidade urbana sustentable 

dos que xorden actuacións cofinanciadas 

co Feder de estratexias urbanas 

integradas: 1 

Número 1 

A5 C034 Redución anual estimada de gases efecto 

invernadoiro 

Teq 

CO2/ano 

420,01 

C032 Redución do consumo anual de enerxía 

primaria en edificios públicos 

Kwh/ano 26.718,15 

E001 Redución do consumo final en 

infraestruturas públicas ou empresas 

Ktep/ano 0,04596 

OT6 A8 C022 Superficie total de solo rehabilitado Hectáreas 2,5 ha 

OT9 

A11 E059 Persoas beneficiadas por operacións de 

rexeneración física, económica e social 

da contorna urbana 

Número de 

persoas 

143 

A12 E059 Persoas beneficiadas por operacións de 

rexeneración física, económica e social 

da contorna urbana. 

Número de 

persoas 

7.599 

E036 Poboación beneficiada pola actuación de 

infraestrutura (ou equipamento) social  

Numero 

persoas 

200 
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7.3 CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN 
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7.4 ORZAMENTO E SENDA FINANCEIRA 

 

7.4.1 Orzamento do Plan de implementación e distribución por obxectivo específico 

do POCS 
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7.4.2  Senda financeira do Plan de implementación 
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7.5 Fontes de financiamento do Plan de implementación 
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8 PARTICIPACIÓN DOS AXENTES SOCIAIS 

8.1 PARTICIPACIÓN DOS AXENTES SOCIAIS NA FASE DE DEFINICIÓN E 

ELABORACIÓN DA ESTRATEXIA DUSI MARÍN 2020  

Un dos aspectos clave no desenvolvemento da estratexia DUSI de Marín foi a participación 

cidadá, que se puxo en marcha desde o inicio, establecendo mecanismos efectivos de 

información e consulta aos cidadáns e aos principais axentes sociais, económicos e 

institucionais da cidade. 

Dada a importancia do porto de Marín no municipio, desde o Concello quíxose iniciar o 

proceso de participación mantendo reunións coa Autoridade Portuaria, que se celebraron o 

22/07/2015 e o 31/07/2015 e nas que, ademais de informar os dirixentes da Autoridade 

Portuaria dos traballos que se estaban empezando a desenvolver en Marín para o deseño da 

estratexia, se recolleu distinta documentación de interese para o desenvolvemento desta, 

como o Plan Especial de Ordenación da Zona de Servizo do Porto de Marín do ano 2013 ou o 

Estudo de ruídos do Plan Especial de Ordenación da Zona de Servizo do Porto de Marín e a 

Ría de Pontevedra ou o estudo de aforamentos no porto. Recolléronse, ademais, nestas 

reunións as distintas apreciacións e suxestións realizadas polos directivos da Autoridade 

Portuaria. 

Para canalizar a participación da cidadanía, creáronse e consolidáronse distintas canles de 

comunicación a través das cales se orientaron boa parte da achegas. O 19 de outubro de 

2015 púxose en marcha un sitio web específico para a DUSI de Marín  www.marin2020.org. 

Neste sitio web, ademais de incluír toda a documentación de partida para o deseño da 

estratexia, abriuse un espazo específico para recoller as achegas e suxestións da cidadanía.  

  

http://www.marin2020.org/
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A presentación do sitio web www.marín2020.org realizada pola alcaldesa de Marín tivo unha 

importante repercusión nos principais diarios da provincia, o que facilitou que 

posteriormente a participación a través deste medio fose elevada. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ademais, habilitouse unha conta en twitter @Marin_2020 e un espazo en twitter #Marin2020 

para que as entidades interesadas puidesen manterse informadas e facilitar o debate nas 

redes sociais sobre as propostas presentadas. 

Por outra banda, o día 07 de novembro de 2013, mantívose unha reunión con todos os 

grupos políticos municipais, convocada polo Goberno municipal, co fin de dar a coñecer os 

pormenores da convocatoria, a orientación que terá a iniciativa e recoller as propostas que 

poidan encaixar no proxecto. 

 
Reunión cos grupos políticos municipais 

Unha vez celebrada esta reunión, o día 16 de novembro o Concello convocou os colectivos 

do municipio relacionados cos ámbitos veciñais, culturais e deportivos para presentarlles os 

traballos que se estaban levando a cabo para a elaboración da estratexia DUSI Marín2020 e 

explicar as liñas xerais desta. Así mesmo, nesta reunión lembráronse as distintas vías a 

http://www.marín2020.org/
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través das que toda a cidadanía de Marín podería presentar as súas achegas á devandita 

estratexia e recolléronse xa as primeiras achegas das asociacións veciñais presentes. 

 

 
Primeira reunión cos colectivos do concello 

 

As entidades asistentes á reunión foron as seguintes: 

 Club de Remo 

 Asociación Cultural Ateneo Santa Cecilia 

 Ronsel 

 Artesás de Marín 

 Asociación de Mulleres O Abeiro 

 Asociación de Taxistas Rías Baixas 

 Intercambio do Saber 

 Colexio San Narciso 

 Asociación Kalos 

 Asociación Sor Elvira 

 Asociación Monte Pituco 

 Asociación Gharaboto 

 Asociación Amas de Casa 

 Asociación de Veciños San José de Cantodarea 

 Asociación de Veciños Camiño Vello e Comarca 

 Asociación de Veciños Río Loira 

 Asociación de Veciños Labirinto de Mogor 

 Asociación de Veciños Penizas 

 Asociación de Veciños da Moreira 

 Asociación de Veciños Ardán e Comarca 

 Federación de veciños Ría de Marín 

 Asociación Folclórica Pousos da Área 

 Club Deportivo Ancoradouro 
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 Comunidade de Montes de San Xulián 

 Cañota na Memoria 

 Asociación Memoria Histórica 

 Asociación Pescadores Chilreu 

 Asociación Chaneiros 

 Coro Thalassa 

Unha vez máis, a reunión tivo unha importante repercusión en distintos medios de 

comunicación. 

 

O pasado día 30 de decembro o Concello de Marín organizou unha nova reunión cos 

colectivos veciñais co fin de presentar as liñas mestras da estratexia Marín2020, nas que se 

tratou de recoller a maior parte das achegas que foron realizadas pola cidadanía e os 

colectivos veciñais, tanto a través das reunións, como da páxina web, onde as achegas 

alcanzaron  a cifra de 275, como a través da conta de twitter, o correo electrónico ou mesmo 

as que foron presentadas por escrito no propio municipio.  

 
Segunda reunión cos colectivos municipais 

 
Imaxe do espazo de participación www.marin2020.org con parte das 

achegas recibidas 

http://www.marin2020.org/
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A esta segunda reunión de participación as entidades asistentes foron as seguintes: 

 Asociación  O Tombo 

 Plataforma Veciñal de Macenlle 

 Federación AA.VV. Ría de Marín  

 AA.VV. San José de Cantodarea 

 AA.MM. Virxe do Porto de Cantodarea 

 Asociación de Veciños Ardán e Comarca 

 Asociación Xuntanza Rio Loira 

 Asociación de xubilados e pensionistas de Marín e Comarca, Camiño Vello 

 Real Club Náutico de Aguete 

 Ronsel 

 Ateneo Santa Cecilia 

 Comunidade de Montes de San Xulián 

 Asociación de Veciños de Pardavila  

 Asociación de Patróns do Taxi de Pontevedra 

 Asociación Intercambio do Saber de Marín 

 Asociación de Xubilados de Mogor 

 Bolymar 

 Prote- Marín 

 Coral Lembranzas 

 Asociación Chaneiros 

 Asociación Kalos 

 Asociación Monte Pituco 

Nesta reunión, desde o Concello púxose de manifesto que o proceso de participación non 

finalizaría coa presentación da estratexia DUSI de Marín, senón que o Concello manterá 

aberto o sitio web www.marin2020.org ademais da conta de twitter @marin_2020 para 

seguir recollendo propostas e achegas da cidadanía, ademais de para informar da evolución 

do proceso de implementación da estratexia. Ademais, o Concello articulará outro 

mecanismo de consulta e participación para a selección de operacións e o seguimento da 

execución da estratexia unha vez aprobada, o Grupo de Participación Cidadá (GPC). 

8.2 ARTICULACIÓN DA PARTICIPACIÓN  DURANTE O PERÍODO DE 

EXECUCIÓN DA DUSI 

8.2.1 O Grupo de Participación Cidadá (GPC) 

O GPC será o órgano de consulta, participación e coordinación social da estratexia DUSI 

Marín 2020. Entre as súas funcións atópanse todas aquelas que teñan un marcado carácter 
estratéxico para unha correcta execución da DUSI, tales como: 

http://www.marin2020.org/
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 Asesoramento aos órganos de goberno da DUSI na selección de operacións. 
 Aprobación de memorias/informes anuais de execución da DUSI. 
 Comunicación social das actividades da DUSI ao tecido asociativo de Marín..  

 Organización de xornadas técnicas (incluídas no plan de comunicación). 
 Velar polo cumprimento de principios transversais, e en particular polo 

cumprimento da igualdade de oportunidades e non discriminación. 

Os seus órganos de goberno serán o Comité de Dirección, a Presidencia e a Secretaría Xeral. 
O Comité de Dirección estará integrado polos concelleiros do Concello que representan as 
diferentes áreas de goberno implicadas nas liñas de actuación propostas así como polos 

representantes das diferentes entidades interesadas que participaron no proceso de 

elaboración da DUSI, podéndose adherir durante a execución desta novas entidades, por 
acordo con maioría simple de Comité de Dirección.  

Ademais do Comité de Dirección do GPC, existirá unha Presidencia cuxas funcións serán as 
de convocar e moderar as sesións, así como actuar en representación do GPC ante terceiros 
e executar os acordos adoptados no seu seo. Esta Presidencia recaerá nun dos/as 

representantes do Concello. Tamén existirá unha secretaría xeral, que estará representada 
pola persoa que asuma a xerencia da estratexia DUSI e as súas funcións serán apoiar á 

Presidencia, coordinando e dinamizando as relacións dentro do grupo e no desempeño das 
funcións administrativas necesarias para o seu correcto funcionamento. Será, ademais, o 

responsable da coordinación xeral das actividades do Comité de Dirección e de preparar 
todas as reunións deste. 

No marco do GPC tamén se crearán comisións técnicas de carácter específico que se 

encargarán de reflexionar, coordinar e desenvolver tarefas operativas no marco de ámbitos 
temáticos específicos. Estableceranse  comisións nas seguintes áreas: 

- Comisión de Igualdade de Oportunidades: será a encargada de velar polo cumprimento dos 
obxectivos da DUSI en materia de igualdade de oportunidades. A presidencia da comisión, 
que será asumida polo Concello, encargarase de poñer en marcha un procedemento de 

seguimento e avaliación en materia de igualdade de oportunidades que finalizará coa 
elaboración dun informe específico. Os informes de avaliación presentaranse  anualmente 

no marco da Comisión de Igualdade e, en función das conclusións deste, esta poderá instar 
o Concello, como promotor da DUSI, a tomar medidas correctoras. 

Para a súa consecución, responderase ás seguintes preguntas de seguimento e avaliación: 

PREGUNTA INDICADOR 

Quen é a poboación beneficiaria da intervención? 

Mulleres, homes, ambos? 

Número de total de mulleres na área da 

estratexia / n.º total de homes na área da 

estratexia 

 

 

Cóntase con mulleres e homes na definición do 

Opinión das usuarias sobre a 

accesibilidade dos servizos (información, 

asesoramento etc.) 

Número de mulleres que forman parte 

activamente na toma de decisións 

(Concello, GPC…)  
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problema e na proposta de solución? Accións paritarias: “Como medida de 

acción positiva, a composición das persoas 

representantes no GPC será paritaria” 

Que mecanismos se adoptan para fortalecer a 

participación das mulleres na intervención tendo en 

conta a súa tradicional localización no ámbito 

doméstico? 

N.º de accións levadas a cabo con relación 

á facilitación de tarefas para que as 

mulleres desa zona poidan deixar os seus 

fillos en garderías, comedores etc. 

Cambiou o funcionariado ou persoal implicado o seu 

comportamento ou proceder como consecuencia das 

accións de igualdade de oportunidades? 

Cambios observados no persoal (formais e 

informais) 

Téñense en conta o desigual acceso a recursos 

económicos, políticos e culturais por parte de mulleres 

e homes? E o desigual control sobre estes? 

Análise das dificultades no acceso aos 

recursos económicos, políticos e culturais 

Existe recoñecemento da existencia de problemas 

específicos de mulleres e homes que son resultado das 

relacións de xénero existentes? 

N.º de accións levadas a cabo con relación  

ao desigual acceso do mercado de traballo 

entre mulleres 

Que resultados tiveron as accións que se apoiaron? Logros e produtos alcanzados 

Realizáronse accións formativas ao persoal 

relacionado coa DUSI? 

Número de accións formativas a 

técnicos/as e políticas/relacionar coa DUSI 

Como evolucionaron os servizos e as actividades 

centradas na consecución de igualdade de 

oportunidades? 

Grao de satisfacción estimada da 

poboación beneficiaria da DUSI 

Cambios percibidos polas persoas que 

forman parte dos GPC 

 

Emprégase unha linguaxe non sexista no marco da 

DUSI? 

Análise do uso de linguaxe nos materiais 

de información e publicidade, no Plan de 

comunicación e demais documentos 

relacionados coa DUSI 

 

Están a realizarse outras actividades/acciones para 

impulsar ou complementar os resultados de 

consecución de igualdade de oportunidades na DUSI? 

N.º de novas actividades/acciones/tarefas 

que complementan as destinadas á 

consecución de igualdade de 

oportunidades na DUSI 

Realizouse unha presentación dos 

resultados a unha audiencia ampla, 

composta por diferentes axentes. 

Existencia doutras accións dirixidas a 

favorecer a consolidación dos resultados e 

a súa transferencia 

- Comisión de Información e Publicidade: velará polo cumprimento dos requisitos de 

información e publicidade establecidos nos artigos 115 a 117 do regulamento 1303/2013 e o 

Regulamento de Execución n.º 821/2014; así mesmo, será o órgano encargado de supervisar 

a execución do plan de comunicación da DUSI elaborado polo órgano de xestión do Concello 
de Marín.  

Ademais, o Comité de Información e Publicidade terá en conta os problemas concretos con 
relación aos indicadores de información e publicidade detectados no período de 
programación anterior (2007-2013), polo Ministerio de Economía e Facenda. 
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O obxectivo deste grupo de traballo é dobre: 

 Por unha banda, continuar coa misión de control e recompilación das medidas de 
información e publicidade levadas a cabo. 

 Por outro, deixar un espazo aberto a GPC  para que propoñan accións de 
comunicación para dar a coñecer a DUSI á cidadanía, pois, como parte deste, teñen 
unha visión moi importante e poden detectar novas vías de difusión.  

Algunhas das actuacións que se levarán a cabo para lograr superar as debilidades son: 

 Seguimento das noticias que aparecen nos medios de comunicación (prensa) e que 

en todas elas apareza a mención á Unión Europea e se poida ler claramente que a 
DUSI Marín 2020 está cofinanciado por fondos Feder. 

 Evidenciar que nas reunións /encontros /foros se reparten os panfletos ou dípticos 
que se previron repartir (co logo e a cofinanciación de Feder). 

 Acudir ás obras para controlar que están presentes os carteis da obra e ver se teñen 
o logo da UE, Feder, así como a porcentaxe de cofinanciamento (precisar se o logo 

presenta o tamaño adecuado e se os materiais de valo/cartel son os homologados). 
 Existencia dun fluxo de comunicación interna fluída. 

Cómpre destacar, por último, e en relación co proceso de toma de decisións dentro do GPC, 
que se primará o consenso como procedemento no proceso de adopción de decisións e, 

neste sentido, a Presidencia realizará cantos esforzos sexan necesarios para alcanzalo. 
Cando non sexa posible alcanzar un consenso total, as decisións adoptaranse por maioría 
cualificada. 

Todos os aspectos anteriormente expostos quedarán recollidos nun convenio que será 

asinado ao comezo da DUSI por todas as entidades que forman parte do GPC e que será o 
referente para regular as relacións entre elas durante o período de tempo de execución. 

8.2.2 Outras vías de participación cidadá  

A Oficina de Información do Concello poñerá a disposición da cidadanía, tanto en medios de 

comunicación (prensa e TV), web da DUSI e do Concello, redes sociais,  e outros medios en 
función das operacións para desenvolver, diferentes instrumentos para mostrar os avances 
da DUSI e as súas liñas de actuación, así como canles de participación para que a cidadanía 
contribúa na definición de actuacións. Así, entre outras potenciais vías de participación a 

disposición da cidadanía, tanto a web www.marin2020.org como @marin_2020 continuarán 
a disposición da cidadanía durante a posta en marcha da estratexia Marín 2020. 

  

http://www.marin2020.org/
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9 CAPACIDADE ADMINISTRATIVA 

Dentro do organigrama institucional do proxecto é necesario distinguir o organigrama 
político e o organigrama técnico. Ademais, hai que ter en conta que o proxecto ten unha 

xestión desconcentrada na execución das actividades, isto é, a execución material das 

actuacións descansará nas concellerías con competencias temáticas do ámbito de 
intervención que se trate: vías e obras, urbanismo, emprego etc. A coordinación entre os 
distintos departamentos realizarase a través da oficina de xestión da iniciativa. 

Con respecto ao organigrama político, o proxecto depende organicamente da Alcaldía do 

Concello, coas delegacións ordinarias nos membros do equipo de Goberno. Ademais desta 

dependencia orgánica e en función do departamento específico que participe na tramitación 
ou xestión dun proxecto, existirá a delegación e competencias ordinarias nos 
concelleiros/as. 

Con respecto á estrutura técnica, as persoas con competencia na tramitación e execución de 

expedientes serán os responsables ao máximo nivel de cada un dos departamentos 
sectoriais implicados, obedecendo á temática da actuación.  

A estrutura de xestión da estratexia DUSI Marín 2020 garante ademais o principio de 

separación de funcións, de maneira que a responsabilidade de xestión e a responsabilidade 

de control recaen en áreas separadas dentro do organigrama municipal e contan, por tanto, 
con responsables e equipos distintos.  

A OFICINA DE XESTIÓN DA ESTRATEXIA 

A Oficina de Xestión da Estratexia DUSI contará cunha persoa responsable da xerencia ou  

coordinación técnica desta. Esta persoa será a responsable última das decisións, informes e 

tramitacións administrativas necesarias na xestión da DUSI. Así, da xerencia dependerán, 
funcionalmente, as seccións técnica e administrativa previstas para a xestión da estratexia. 

Funcións da xerencia: 

 Supervisión e coordinación xeral de todas as actuacións e, organizativamente, das 
seccións técnica e administrativa. 

 Coordinación e xestión do GPC. 

 Elaboración dos informes de xustificación a través da información facilitada polas 
seccións técnica e administrativa, así como a remisión das certificacións de gasto e 
solicitudes de pago á autoridade de xestión do programa. 

 Elaboración e posta en marcha do Plan de comunicación da estratexia Marín 2020. 

 Elaboración do Manual de procedemento interno. 

 Xestión documental do proxecto (custodia centralizada de expedientes) para 
garantir a pista de auditoría. 

 Seguimento xeral das actuacións previstas. 

 Supervisión do sistema de contabilidade diferenciada do proxecto. 

 Establecemento dos mecanismos oportunos para a corrección de irregularidades, en 
caso de ser detectadas. 
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SECCIÓN TÉCNICA 

A Sección Técnica será a encargada de garantir que as operacións se executan de 
conformidade co previsto na estratexia aprobada e que as devanditas operacións se ateñen 

ás normas comunitarias e nacionais aplicables na materia durante todo o período de 
execución. Esta sección técnica respecta o organigrama existente no Concello e estará 

integrado polos responsables dos diferentes departamentos/servizos con competencias na 
materia.  

SECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Forman parte da Sección Administrativa tanto o Servizo de Contratación como o Servizo de 
Tesourería e Contabilidade.  

As funcións da Sección Administrativa son as seguintes: 

 Levar a cabo as contratacións externas que sexan necesarias para a execución das 
actividades do proxecto, conforme á normativa nacional e comunitaria de 

contratación pública e comprobará que se levou a cabo a entrega dos bens ou a 
prestación dos servizos necesarios, que se efectuou realmente o gasto declarado en 
relación coas actividades, e que este cumpre as normas comunitarias e nacionais 

aplicables na materia.  

 Garantir a posta a disposición dun sistema informatizado e diferenciado de 
contabilidade do proxecto e procederá á recompilación dos datos sobre a execución, 
necesarios para a xestión financeira, o seguimento, as verificacións, as auditorías e a 

avaliación. 

 Garantir que no Concello se dispón de todos os documentos sobre o gasto 
necesarios para contar cunha pista de auditoría apropiada.  

 Asegurar que o órgano de control dispón de toda a información necesaria sobre os 
procedementos e verificacións efectuados en relación co gasto a efectos da súa 

certificación.  

 Elaborar e remitirlle á Autoridade de Xestión do programa as certificacións das 
declaracións de gastos e as solicitudes de pago. 

 Facilitarlle á Autoridade de Xestión do programa operativo Feder a información que 
lle permita avaliar o proxecto. 

 Calquera outra función que sexa necesaria para garantir a adecuada xestión do 
proxecto en materia de contabilidade e pagos. 

A xerencia da iniciativa urbana contará cunha asistencia técnica de apoio para o 
desenvolvemento das súas  funcións. 

A OFICINA DE SEGUIMENTO E CONTROL DA ESTRATEXIA 

A Oficina de Xestión da DUSI ten o seu contrapunto na Oficina de Seguimento e Control 
dentro do Concello. Este labor recaerá nun departamento municipal que non estea 

implicado directamente en ningún aspecto da xestión da estratexia. Esta oficina encargarase 
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do seguimento e control do avance da estratexia, asegurándose da eficacia e a calidade da 
execución das operacións, garantindo a adecuación e elixibilidade do gasto e dos procesos 
administrativos, á vixente normativa comunitaria, estatal e autonómica. 

Con fin de garantir a independencia deste departamento para o control e auditoría do 
proxecto, como así esixe a normativa comunitaria respecto diso, este non participará 

directamente na tramitación e execución dos diferentes expedientes administrativos 

necesarios para a execución da DUSI, sendo por tanto as súas funcións principais as 
seguintes: 

 Certificar que as declaracións de gastos son exactas, que se realizaron aplicando 

sistemas de contabilidade fiables e que e basean en xustificantes verificables.  
 Controlar que o gasto declarado se atén ás normas nacionais e comunitarias 

aplicables na materia e que se realizou en relación coas actividades previstas no 
proxecto, de conformidade cos criterios aplicables ao programa operativo e en 
cumprimento das disposicións nacionais e comunitarias. 

 Velar que foi convenientemente informado polo órgano de xestión dos 

procedementos levados a cabo en relación co gasto incluído nas declaracións.  
 Tomar nota, para efectos de certificación, dos resultados de todas as auditorías 

levadas a cabo ou a auditoría realizada baixo a súa responsabilidade.  
 Comprobar a posta en marcha das medidas correctoras das irregularidades 

detectadas, no seu caso. 
 Garantir que a execución do programa responda a criterios de calidade. 

 Garantir o seguimento da execución do proxecto en base a indicadores 
obxectivamente verificables, estudando e aprobando a planificación da execución 
das operacións e as revisións que sexan necesarias destas atendendo ás necesidades 

do proxecto.  

 Analizar e aprobar os informes de execución anual e final e calquera outros que sexa 
preceptivo presentar á Autoridade de Xestión do Programa Operativo. 

 Pode propoñer ao órgano de xestión do Concello calquera revisión ou exame do 

proxecto que puidese ser necesaria para lograr os obxectivos deste, ou mellorar a 
súa xestión, incluída a xestión financeira. 

Esta oficina estará apoiada por empresas especializadas de auditoría e avaliación externa 
para levar a cabo as verificacións administrativas e verificacións in situ das operacións e 
para a elaboración dos informes de avaliación intermedios e final que lle permiten ao 

responsable da Oficina de Control supervisar a execución da DUSI conforme ao previsto no 

proxecto aprobado, asegurándose do cumprimento de obxectivos e indicadores con 
criterios de calidade, eficacia e eficiencia, entre outros. 

O servizo de auditoría externa de apoio ao responsable de control do Concello encargarase 

da realización das pertinentes verificacións de acordo co Regulamento 1303/2013 (Título V-
Seguimento e Avaliación, capítulo I), sobre as operacións executadas polo Concello no 
marco do período de execución da DUSI.  

En canto ao servizo de avaliación externa, o obxecto de análise do devandito servizo de 
avaliación será a análise de todas as etapas da execución da estratexia e as súas liñas de 

actuación, desde que se decide intervir ata que se manifestan os seus impactos. Ten como 
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finalidade o incremento da calidade dos efectos da axuda mediante un axuizamento 
sistemático do deseño, a implementación, os resultados e os efectos ou impactos. 

Os traballos levaranse a cabo en tres fases: 

 

Primeira fase: Procedementos e sistema de información da DUSI e as súas liñas de 
actuación. 

Nesta primeira fase analizaranse os procedementos e documentación da DUSI e as súas liñas 
de actuación para poder identificar as fontes de información, técnicas de recollida de datos 
e, alí onde sexa necesario, proporcionar ferramentas de rexistro.  

Ademais e en liña coas recomendacións da Comisión para o novo período de programación, 
as avaliacións das novas intervencións dos Fondos Estruturais deben xerar indicadores 

cunha clara orientación á medición de resultados en todos os niveis. 

Por todo iso procederase a realizar as seguintes tarefas: 

 Elaboración e entrega dos Termos de referencia. Neste documento recollerase 

información detallada do proceso de avaliación externa que se vai aplicar, en concreto: 
criterios e metodoloxía para desenvolver durante o proceso avaliador (que se avalía e 

como?), soportes e instrumentos (fontes de información), técnicas que se van utilizar e 
calendario detallado con entregables do proceso. 

 Recompilación e revisión de fontes de información: análise documental da información 

xerada na DUSI e as súas liñas de actuación e o seu rexistro, existencia de procedementos de 

seguimento interno, memorias e informes periódicos, reunións do equipo de traballo, 
revisión de produtos. 

 Definición da batería de indicadores, tendo especialmente en conta a tipoloxía de 
actividades por cada fase e os indicadores que se estableceron na estratexia e na medida do 
posible nas liñas de actuación e no marco do Programa Operativo. 

 Deseño e desenvolvemento de técnicas de recollida de información cualitativas e 
cuantitativas, co fin de obter información non recollida no sistema de seguimento. Alí onde 

se detectaron carencias, proporcionaranse ferramentas de recollida de datos e medición de 
valores polos socios, adaptadas ao programa de traballo. 

 Segunda fase: Informe de avaliación intermedia 

Como segunda fase no proceso de avaliación considéranse as tarefas enfocadas á 
elaboración do primeiro informe, o informe intermedio de avaliación. 

A avaliación intermedia permitirá detectar posibles desviacións respecto da planificación 
prevista e posibilitar a adopción de medidas correctoras e redefinición do programa e 
operacións en función das recomendacións ou propostas de mellora que se deriven deste. 
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Para a elaboración do informe de avaliación intermedia levaranse a cabo os seguintes 
traballos: 

 Verificación da realización das actividades, materiais ou inmateriais, programadas ata a 
data. Recompilación de datos de execución física e financeira. 

 Exame do grao de execución orzamentaria da axuda outorgada e da senda programada 
para cada exercicio orzamentario. 

 Contraste do cronograma. 

 Análise mostral do cumprimento dos requisitos de información, publicidade. 

 Desenvolvemento dun grupo de discusión cos representantes do GPC. 

 Entrevista en profundidade a representantes dos equipos técnicos do Concello. 

Avaliación criterial (como mínimo incluíndo os criterios de eficacia, eficiencia, relevancia, 
coherencia e valor engadido comunitario). 

Terceira fase: Avaliación final 

A terceira fase no proceso de avaliación abarca os traballos enfocados á elaboración do 
segundo informe, o Informe de avaliación final.  

Este informe emitirá un xuízo sobre o rendemento do conxunto de intervencións 

desenvolvidas pola DUSI e as súas liñas de actuación. Ademais de valorar a eficacia e 

eficiencia na xeración de produtos e consecución de resultados, analizarase a percepción do 

impacto, así como unha análise da sustentabilidade das actuacións unha vez desapareza a 
axuda financeira do programa. 

Para a elaboración do informe de avaliación final levaranse a cabo os seguintes traballos: 

 Verificación da realización das actividades previstas no marco da DUSI e as súas liñas de 
actuación. Recompilación de datos de execución física e financeira. 

 Exame do grao de execución orzamentaria. 

 Contraste do cronograma.  

 Análise dos criterios de avaliación. 

Revisión do cumprimento dos requisitos de información, publicidade. 

 Desenvolvemento dun grupo de discusión cos representantes do GPC. 

 Entrevista en profundidade a representantes dos equipos técnicos do Concello. 
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 Enquisa ao público destinatario da actuación e beneficiarios finais da operación. 

Procederase a realizar un contraste de indicadores que permitan avaliar directamente a 
execución, facendo seguimento da primeira cadea de efectos que vai desde as realizacións-
produtos aos resultados inmediatos e directos sobre a poboación beneficiaria.  

Máis aló de efectos directos, analízase o impacto a curto prazo ou percepción de impacto 
por parte dos actores implicados, polo que se propón a celebración dun grupo de discusión 

xunto con entrevistas presenciais realizadas aos actores implicados na execución da 
estratexia e as súas liñas de actuación, no que se identifiquen os efectos. 

Ademais destas dúas técnicas dirixidas aos actores implicados, proponse a administración 
dunha enquisa que, sen carácter representativo, permita capturar a visibilidade do valor 

engadido europeo da estratexia, a percepción do impacto e a satisfacción da poboación 
obxectivo da estratexia coas accións implementadas. 

Por último, levarase a cabo unha análise documental que permita testar a coherencia das 

actuacións desenvolvidas coas prioridades e obxectivos do Programa Operativo, da súa 

coherencia e complementariedade coas prioridades e actuacións da estratexia, e unha 
análise da súa sustentabilidade unha vez desapareza o apoio financeiro da Unión Europea. A 
análise reforzarase con elementos cualitativos extraídos das técnicas mencionadas 
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10 PRINCIPIOS HORIZONTAIS E OBXECTIVOS TRANSVERSAIS 

10.1 Igualdade entre homes e mulleres e non discriminación 

A igualdade de oportunidades é un principio xeral cuxos dous aspectos son: a igualdade de 

trato entre as persoas e a igualdade entre mulleres e homes. Este principio xeral debe 
aplicarse en todos os sectores, en especial na vida profesional, a educación e o acceso á 
asistencia sanitaria, os bens e servizos.  

A igualdade de homes e mulleres e non discriminación é unha prioridade da presente 

estratexia DUSI, tendo en conta os requisitos establecidos no ordenamento xurídico e o 
acervo comunitario: 

En 1978, a Constitución Española recoñece a igualdade ante a lei de mulleres e homes 
prohibindo a discriminación por sexo: “Os españois son iguais ante a lei, sen que poida 

prevalecer discriminación ningunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou 
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social”. 

En concreto, a Lei Orgánica 3/2007, para a igualdade efectiva de mulleres e homes é o 

exemplo máis claro da integración da perspectiva de xénero nas políticas públicas. Expón no 

artigo 1. A igualdade de mulleres e homes en dignidade humana, e iguais en dereitos e 
deberes.  

A nivel comunitario, o Regulamento (UE) n.º 1303/2013, artigo 96.7 c), recolle a posibilidade 

de formalizar un ditame específico sobre o cumprimento do principio horizontal de 
igualdade entre mulleres e homes nos programas. 

Ademais, o Instituto da Muller, xunto coa DG de Fondos Comunitarios e a DG de Traballo 

Autónomo, da Economía Social e da RSE (MEYSS), desenvolveron o documento “Ditame das 
autoridades nacionais en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 

sobre os programas cofinanciados cos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (EIE) 
no período 2014-2020”. 

Tamén, na Estratexia Europea para a Igualdade 2010-2015 recóllense as prioridades 
definidas pola Carta, que constitúe o programa de traballo da Comisión e describe as 
accións clave previstas entre 2010 e 2015. Así mesmo, esta estratexia establece unha base 

para a cooperación entre a Comisión, as demais institucións europeas, os Estados membros 
e o resto de partes interesadas, no marco do Pacto Europeo pola Igualdade de Xénero. 

Pola súa banda, o principio de non discriminación establécese para garantir a igualdade de 
trato entre os individuos calquera que sexa a súa nacionalidade, sexo, raza ou orixe étnica, 
relixión ou conviccións, discapacidade, idade ou orientación sexual e está regulada en 
España a través da Lei 62/2003 que articula a creación do Consello para a igualdade de trato 

e non discriminación das persoas pola orixe racial ou étnica, en cumprimento do disposto na 
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Directiva 2000/43/CE. O Real Decreto 1262/2007 regula a súa misión, composición e 
funcións. 

Neste sentido, a estratexia DUSI Marín 2020 tivo en conta o principio de igualdade de 
oportunidades e non discriminación, adoptando o enfoque de xénero, desde o inicio de 
xestación de modelo de cidade ata a presentación do documento, tendo en conta as 

mulleres e os homes, contando coas mulleres e os homes e incorporando como asunto 
público as novas necesidades das mulleres e os homes (conciliación). 

Algunhas das medidas concretas para desenvolver no marco da presente estratexia DUSI e 
as súas liñas de actuación son: 

1. Contribuíndo á idea dunha cidade segura, ampliando a rede lumínica en zonas identificadas 

como “puntos negros” ou zonas perigosas da cidade (iluminación cunha distribución 

estratéxica, intensidade suficiente, visibilidade da persoa a pé, lugares estratéxicos). 

2. Desenvolvendo infraestruturas para o emprego, que permitan buscar solucións para 

conciliar a vida persoal, familiar e laboral. 

3. Deseñando estruturas que permitan o acceso a pé á maioría dos servizos cotiáns, creando 

unha cidade de “distancias curtas”. 

4. Creando alternativas de desprazamento, evitando o uso obrigado de coche para a maioría 

de actividades da vida diaria ou desenvolvendo solucións para o vehículo privado 

5. Pensando nos nenos, nenas e xente nova: creando espazos de socialización e xogo, 

edificando escolas infantís públicas de 0 a 3 anos, espazos de lecer para a mocidade etc. 

6. Reducindo o protagonismo da mobilidade motorizada na planificación urbana, favorecendo 

os desprazamentos peonís. 

7. Intensificando as zonas verdes e de lecer. 

8. Construíndo espazos públicos de calidade para favorecer o encontro, a socialización e as 

relacións interxeracionais . 

9. Considerando os comercios de proximidade como equipamentos de barrio. 

10. Reforzando as canles de participación e promovendo o interese e a participación activa das 

asociacións e grupos de mulleres nos temas da cidade (Comité de Igualdade de 

Oportunidades do GPC). 

11. Desenvolvendo un sistema de avaliación específico de xénero durante a execución da 

estratexia. 

12. Velando desde a Oficina de Xestión da Estratexia por unha correcta utilización da 

perspectiva de xénero nos aspectos clave de comunicación do programa, desde a propia 

elaboración de documentación técnica (notas internas, informes de seguimento, 

cuestionarios…) ata a comunicación externa (materiais, anuncios, memorias…), desde a 

linguaxe escrita ata a ausencia de estereotipos sexistas no material gráfico/visual utilizado e 

a promoción dunha imaxe moderna e non estereotipada das mulleres. 
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10.2 Desenvolvemento sustentable 

A Unión Europea, desde os seus inicios, concedeulle ao concepto de desenvolvemento 

sustentable unha importancia capital. Claro exemplo desta capitalidade é que este concepto 

aparece mencionado no propio artigo 3.3 do Tratado da UE aludindo a que “Actuará en prol 

do desenvolvemento sustentable de Europa baseado nun crecemento económico equilibrado e 

na estabilidade dos prezos, nunha economía social de mercado altamente competitiva, 

tendente ao pleno emprego e ao progreso social, e nun  nivel elevado de protección e mellora 

da calidade do medio natural”. 

Esta mención non se quedou nunha simple declaración de intencións, posto que foi seguida 

dun notable número de normas respecto diso. Neste sentido cómpre destacar a Directiva 

2004/35/CE, sobre responsabilidade ambiental, a prevención e reparación dos danos 

ambientais e o artigo 8 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, que establece que os obxectivos 

dos Fondos EIE serán perseguidos no marco do desenvolvemento sustentable co fin de 

preservar e mellorar o medio natural e tendo en conta o principio de que «quen contamina 

paga». 

Tamén se debe destacar a renovada estratexia da UE en materia de desenvolvemento 

sustentable (que ten unha estratexia correlativa no ámbito español), que establece a 

maneira en que podemos satisfacer as nosas necesidades sen empobrecer a calidade de 

vida das xeracións vindeiras, e que recolle a maioría  os aspectos discutidos en Río de 

Janeiro no ámbito económico, ambiental e social, incluíndo os sete retos fundamentais: o 

cambio climático e enerxía limpa, o transporte sustentable, o consumo e a produción 

sustentables, a conservación e a xestión dos recursos naturais, a saúde pública, a inclusión 

social, demografía e migración, e a pobreza no mundo.  

No ordenamento xurídico español a transposición da Directiva mencionada foi realizada a 

través da Lei 26/2007, do 23 de outubro, de responsabilidade ambiental, a cal establece as 

obrigacións dos operadores en materia de prevención, evitación, e reparación no caso de 

que se producisen, dos danos ambientais. 

Neste sentido, o novo Marco Financeiro Plurianual 2014-2020 establece que o 

desenvolvemento sustentable será un principio horizontal aplicable a todas as políticas 

desenvolvidas polos Estados membros, segundo o arriba mencionado artigo 3 do Tratado da 

Unión Europea. Segundo este principio, os Estados Membros asegurarán que os 

investimentos cofinanciados cos Fondos EIE consideren medidas relacionadas coa 

protección ambiental, a eficiencia no uso de recursos, a mitigación e adaptación ao cambio 

climático, biodiversidade e protección de ecosistemas, resiliencia ante desastres, 

prevención e xestión de riscos a fin de evitar ou reducir os efectos prexudiciais para o medio 

natural das intervencións e de garantir resultados en beneficios netos de carácter social, 

ambiental e climático. 
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Atendendo xa o campo das estratexias, a Comisión Europea elaborou unha serie de follas de 

ruta pensando no horizonte de 2020. A saber: 

 Estratexia Europa 2020 (COM(2010) 2020) 
 Estratexia temática respecto da contaminación atmosférica COM(2005) 446 

 A estratexia da UE sobre a biodiversidade ata 2020 (COM(2011) 244) 

 A estratexia temática para a protección do solo (COM(2006) 232) 
 A Iniciativa emblemática da Estratexia Europa 2020 (COM (2011) 571).  

 

Ademais, cómpre mencionar directivas relevantes ambientais (como a Directiva 2000/60/CE 

Marco da Auga) ou convenios internacionais (como o Europeo da Paisaxe). 

Con relación á presente DUSI, o principio horizontal de desenvolvemento sustentable 

deberá implicar: 

 A posta en marcha de medidas transversais relacionadas coa protección ambiental, 
eficiencia no uso de recursos, mitigación e adaptación ao cambio climático, 

biodiversidade e protección de ecosistemas, resistencia ante desastres, prevención e 

xestión de regas. 

 O fomento de medidas e desenvolvemento de prácticas dirixidas a minimizar os 
riscos de que se produzan danos ambientais, priorizando por iso actuacións que 

incorporen melloras ambientais (obrigación de inclusión de alternativas de 
actuación e que, entre elas, se seleccione que, a igualdade de eficacia no 

cumprimento dos obxectivos temáticos, contribúa máis ao desenvolvemento 
sustentable). 

 Os informes anuais de execución da DUSI incluirán información sobre a execución 

relativa ao principio de desenvolvemento sustentable. 

 Na estratexia de comunicación de cada actuación visibilizarase a súa contribución 

ao desenvolvemento sustentable. 

A estratexia DUSI Marín 2020 contribuirá ao desenvolvemento sustentable a través da 

execución de operacións orientadas a: 

1. Promover proxectos de aumento da eficiencia enerxética na rede lumínica urbana 

2. Promover a eficiencia enerxética en edificios e infraestruturas públicas 

3. Deseñar estruturas que permitan o acceso a pé á maioría dos servizos cotiáns, creando unha 

cidade de “distancias curtas” 

4. Promover a aplicación das TIC á xestión dos servizos públicos municipais, co obxecto, entre 

outros, de diminuír os desprazamentos dos cidadáns 

5. Crear alternativas de desprazamento, evitando o uso obrigado de coche para a maioría de 

actividades da vida diaria ou desenvolvendo solucións para o vehículo privado  

5. Reducir o protagonismo da mobilidade motorizada na planificación urbana, favorecendo os 

desprazamentos peonís 

6. Intensificar as zonas verdes e de lecer 
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10.3 Accesibilidade 

A accesibilidade enténdese, segundo o RDL 1/2013, como a condición que deben cumprir as 

contornas, procesos, bens, produtos e servizos, así como os obxectos, instrumentos, 

ferramentas e dispositivos, para ser comprensibles, utilizables e practicables por todas as 

persoas en condicións de seguridade e comodidade e da forma máis autónoma e natural 
posible. Presupón a estratexia de «deseño universal ou deseño para todas as persoas», e 
enténdese sen prexuízo dos axustes razoables que deban adoptarse. 

As persoas con discapacidade son o grupo con maior probabilidade de soportar situacións 
de exclusión social, motivada en parte polos obstáculos á participación en forma de 

barreiras de accesibilidade física ou sensorial, legais, laborais, educativas ou de actitude das 
persoas ás que han de enfrontarse. 

Para o desenvolvemento desta Estratexia tívose en conta os requisitos establecidos no Plan 
de Acción da Estratexia Española sobre Discapacidade 2014-2020, instrumento de 
desenvolvemento da Estratexia Española sobre Discapacidade, cuxas liñas de acción se 
enmarcan na Convención da ONU sobre os dereitos das persoas con discapacidade, nas 

directrices da Estratexia Europea sobre Discapacidade 2010-2020, na Estratexia Europa 2020  

e nas previsións da Estratexia Española sobre Discapacidade. Doutro lado, a Lei xeral de 

dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social  constitúe o referente legal 
e de principios nos que se inspira o plan. 

O plan está orientado cara á eliminación das causas de discriminación, a partir da idea de 

que a igualdade de dereitos de todas as persoas ha de ser o referente para calquera medida 

que pretenda actuar sobre as condicións de exclusión nas que frecuentemente se atopan as 
persoas con discapacidade e, de forma concreta, desenvolve o obxectivo estratéxico 4: 
“Promover a accesibilidade aos bens e servizos”, desenvolve un obxectivo concreto de 
fomento da accesibilidade nas TIC ou Plan Especial de Accesibilidade (TV, radio, domicilio, 

medio ambiente urbano) que entronca coa presente Estratexia de Desenvolvemento Urbano 
Sustentable. 

Tratouse de deseñar liñas de actuación e accións integradoras, tendo en conta non só as 
persoas con discapacidade permanente, tamén as persoas que por circunstancias 

transitorias teñen dificultades de mobilidade ou doutro tipo que lles dificulta a súa 
autonomía. 

Ademais, a lexislación española sobre discapacidade recolle a accesibilidade universal como 

unha condición indispensable para que todas as contornas, bens, produtos e servizos (Real 

decreto lexislativo 1/2013 do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social) poidan ser 
utilizables por todas as persoas.  

Pola súa banda, a nivel comunitario, a “Estratexia Europea sobre Discapacidade 2010-2020: 
un compromiso renovado para unha Europa sen barreiras”, elaborada pola Comisión 
Europea, proporciona un marco de acción para que as persoas con discapacidade poidan 



   

130 
 

gozar de todos os seus dereitos e se beneficien plenamente dunha participación na 
economía e a sociedade europeas. 

De forma concreta, a presente estratexia DUSI promove os criterios do Concepto Europeo de 
Discapacidade: 

 As persoas deben ter a posibilidade de moverse libremente e sen obstáculos, tendo 
especial coidado na anchura, espazos de xiro, altura libre de paso, superficies 

horizontais e medios de orientación e aviso dentro dos itinerarios peonís. 

 Todos os usuarios sempre deben de poder salvar e superar as distintas alturas co 
menor esforzo posible, ben mediante ramplas, ascensores e medidas adecuadas en 
chanzos e escaleiras. 

 Deberanse ter presente todos os elementos que poidan obstaculizar a accesibilidade 

ao medio: portas e xanelas, medios de suxeición, alcance e accionamiento, asentos e 
percepción de información. 

En base a fontes de referencia como o documento técnico de condicións básicas de 
accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos 

urbanizados elaborado polo Ministerio da Vivenda (11 de marzo de 2010), a continuación 
recóllense requirimentos básicos de accesibilidade recollidos na presente estratexia:  

13. Deseño de itinerarios peonís accesibles 

14. Utilización de pavimentos accesibles na cidade 

15. Adquisición do novo mobiliario urbano en clave de accesibilidade universal 

16. Proporcionando información e comunicación accesible para persoas con discapacidade 

auditiva nos espazos públicos urbanizados 

17. Implantando sinalización e comunicación accesibles para a discapacidade visual no medio 

urbano 

18. Velando, en xeral, pola aplicación do  principio de accesibilidade das persoas con 

discapacidade. 
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10.4 Cambio demográfico 

Anteriormente fíxose mención á Estratexia da Unión Europea para o Desenvolvemento 
Sustentable  que, a pesar do seu nome xenérico vinculado ao apartado precedente, recolle 
tamén as problemáticas derivadas da demografía e o cambio climático. 

Neste sentido, e no que nos incumbe neste momento, esta estratexia aborda o cambio 
demográfico en Europa e propón como parte do plan de acción para un envellecemento en 
boas condicións de saúde na sociedade da información un programa para a investigación en 
materia de vida cotiá asistida. 

Así mesmo, na Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e de Innovación tamén se alude 
ao cambio demográfico, sinalándose o constante incremento da esperanza de vida e a 

lexítima aspiración a gozar dunha maior calidade de vida, destacándose neste punto a 
importancia das políticas de I+D+i en España que responden o obxectivo último de mellorar 
a saúde dos cidadáns e as enfermidades de máis prevalencia, sufridas moitas delas polo 
colectivo de maior idade, e co reto de tratar o individuo e non a enfermidade. 

Estas preocupacións e prioridades son consideradas na programación dos Fondos Europeos 

en España e deben ser, por tanto, consideradas nas estratexias DUSI deseñadas a fin de 

enfrontar os retos que se presentan na nosa sociedade e de contribuír á adaptación ao 
cambio demográfico tendo en conta as necesidades especiais que xera. 

Ante este reto, as rexións de Aragón, Asturias, Castela-A Mancha, Castela e León, Galicia e 
Estremadura, integrantes da Rede Europea de Rexións con Desafíos Demográficos, uníronse 

a través do Foro de Rexións Españolas con Desafíos Demográficos, para atender de forma 
específica os problemas derivados da redución da natalidade, o despoboamento das zonas 

rurais, desindustrializadas ou dispersas, entre outros fenómenos. 

No plano práctico será imprescindible reforzar os recursos sociais para afrontar esta 

situación fomentando medidas e actuacións orientadas a mellorar o nivel de vida das 
persoas, o cal sirva de acicate para a atracción de poboación nova. Neste sentido, desde 
Marín 2020, preténdese contribuír a través das seguintes medidas: 

1. Desenvolvemento de infraestruturas para o emprego, que permitan buscar solucións para 

conciliar a vida persoal, familiar e laboral 

2. Deseño de estruturas que permitan o acceso a pé á maioría dos servizos cotiáns, creando unha 

cidade de “distancias curtas” 

3. Crear espazos de socialización e xogo, escolas infantís públicas de 0 a 3 anos, espazos de lecer para 

a mocidade etc. para os nenos, nenas e xente nova  

4. Intensificar as zonas verdes e de lecer 

5. Construír espazos públicos de calidade para favorecer o encontro, a socialización e as relacións 

interxeracionais  

6 . Considerar os comercios de proximidade como equipamentos de barrio 
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10.5 Mitigación e adaptación ao cambio climático 

En relación ao cambio climático, resulta de especial relevancia a Estratexia Europa 2020, que 
sinala como esencial o obxectivo de adaptación a este e a sustentabilidade enerxética, 
fixando as seguintes metas para alcanzar: 

 Redución de gases de efecto invernadoiro, polo menos, nun 20 % en comparación 
cos niveis de 1990, ou nun 30 % se se dan as condicións para o efecto.  

 Incrementar a porcentaxe das fontes de enerxía renovables no noso consumo final 
ata un 20 % e mellorar a eficiencia enerxética nun 20 %. 

Pola súa banda, a Estratexia de Adaptación ao Cambio Climático da UE insiste na necesidade 
de facer fronte a un clima cambiante e a ter en conta que as repercusións do cambio 

climático se incrementarán nas próximas décadas debido aos efectos retardados do pasado 
e ás actuais emisións de gases de efecto invernadoiro.  

Desta maneira foméntase a posta en marcha de medidas de adaptación para facer fronte 
aos inevitables efectos climáticos e aos custos económicos, ambientais e sociais que estes 
carrexan, desde o plano dunhas formulacións coherentes, flexibles e participativas: resulta 

máis económico programar medidas de adaptación coa antelación suficiente que pagar o 
prezo das medidas correctoras necesarias por non prevelas con anterioridade. 

No ámbito do Estado español desenvolveuse o Plan Nacional de Adaptación ao Cambio 

Climático que incide nos conceptos arriba esgrimidos, comezando en 2014 a execución do 
Terceiro Programa de Traballo cuxa vixencia se prolonga ata 2020 co obxectivo principal de 
fortalecer a gobernanza da adaptación en España. 

Finalmente, en España tamén se desenvolveu unha estratexia sobre desenvolvemento 
sustentable, que se mostra en liña coa europea anteriormente comentada. 

En canto á temática que nos ocupa, o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 establece que a 
mitigación do cambio climático e a adaptación a este constitúe un obxectivo transversal que 

estará presente na preparación, programación, aplicación, seguimento e a avaliación de 

todos os fondos. Así, este regulamento establece o propósito de dedicar, polo menos, o 20% 
do orzamento da Unión para a loita contra o cambio climático, mediante investimentos nos 
que se teñan en conta en conta medidas que contribúan á mitigación e adaptación ao 
cambio climático e á redución dos seus efectos. 

A continuación detállanse as propostas de Marín 2020 para contribuír á mitigación e 
adaptación ao cambio climático: 

1. Promoción de actuacións de aumento da eficiencia enerxética na rede lumínica urbana 

2. Promoción da eficiencia enerxética en edificios e infraestruturas públicas 

3. Deseño de estruturas que permitan o acceso a pé á maioría dos servizos cotiáns, creando unha 

cidade de “distancias curtas” 

4. Promoción da aplicación das TIC á xestión dos servizos públicos municipais, co obxecto, entre 

outros, de diminuír os desprazamentos dos cidadáns 

5. Creación de alternativas de desprazamento, evitando o uso obrigado de coche para a maioría de 

actividades da vida diaria ou desenvolvendo solucións para o vehículo privado 
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5. Redución do protagonismo da mobilidade motorizada na planificación urbana, favorecendo os 

desprazamentos peonís 

6. Intensificación das zonas verdes e de lecer 
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