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DEFINICIÓN
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O Observatorio Urbano de Pontevedra configuraríase como un sistema ou

plataforma de información estruturada, con carácter aberto, para xestionar a

información local de diferentes ámbitos (social, económica, territorial…) e o

seu posicionamento con respecto a outras áreas de referencia.

O Observatorio Urbano de Pontevedra parte dun plantexamento sustentable a

curto e medio prazo, cun enfoque modular e multidisciplinar que dota ó

sistema da flexibilidade necesaria para evolucionar paulatinamente en función

dos recursos dispoñibles, de tal xeito que se dote á cidade de Pontevedra dun

sistema de información útil e accesible.



• Proporcionar á Administración Local e ós Axentes Sociais a información obxectiva

necesaria para a toma de decisións no marco do desenvolvemento local, a mellora da

prestación de servizos á cidadanía, así como o incremento da interacción entre os axentes

sociais.

• Informar ós cidadáns dos principais datos relacionados co Concello, mediante o acceso a

información estruturada para a súa fácil interpretación, satisfacendo as crecentes

demandas de información e transparencia, e transmitindo a información máis relevante

de cara a incrementar o coñecemento e a dinámica das redes de actores sociais existentes

e dos niveis de calidade de información.

OBXECTIVOS

TRANSPARENCIA
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PRINCIPIOS REITORES

UTILIDADE

SUSTENTABILIDADE

ACCESIBILIDADE

Información estruturada facilmente

interpretable dos principais indicadores do

ámbito territorial obxectivo (Concello) e

do seu posicionamento con respecto a

outros ámbitos de referencia.

Definición do alcance territorial, ámbito e

desagregación dos indicadores, plataforma

tecnolóxica… con criterios de desenvolvemento en

fases progresivas, sostibles economicamente a

medio e longo prazo.

Facilidade de acceso de todos os axentes

sociais, decisores públicos e cidadanía en xeral,

a través das novas Tecnoloxías da Información

e da Comunicación.
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ALCANCE TERRITORIAL

Comarca de 

Pontevedra

Barro, Campo Lameiro, Cotobade, A Lama, 

Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra e Vilaboa.

Área de influencia de 

Pontevedra

Comarca  + Concellos de Bueu, Marín, Meis, 

Moraña, Sanxenxo e Soutomaior.

Sete grandes cidades

de Galicia

A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, 

Santiago e Vigo.

Concello de Pontevedra, se ben na medida da dispoñibilidade da información 

proporcionarase información en perspectiva comparada das sete grandes cidades de 

Galicia, a Comarca e a Área de Influencia de Pontevedra

NOTA: Poderíase contemplar o concepto de área
comercial que algúns axentes demandan se tome
en consideración
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Institucional e 

Gobernanza Pública

ESTRUTURA XERAL

O
B
S
E
R

V
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T
O

R
I
O Territorio e Medio 

Ambiente

Cohesión Social

*
Bloque opcional a incluir de cara a integrar e desenvolver a 
información existente na web do Concello de Pontevedra tendo en 
conta as obrigas derivadas do cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de 
decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo
goberno
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Series estatísticas temporais e enlaces de interese

ECONOMÍA E 

EMPRESA

• Magnitudes básicas
• Enerxía e auga
• Recollida selectiva de lixo
• Infraestruturas de 

transporte

• Zonas verdes
• Información catastral
• Planificación urbana

• Poboación
• Benestar e saúde
• Educación e formación

• Cultura e deporte
• Participación cidadá
• Sociedade da información

• Mercado laboral
• Datos dos fogares
• Produto Interior Bruto
• Estrutura empresarial
• Sector primario e industrial

• Transporte, comercio e 
turismo

• Impostos
• Emprego público
• I+D+i

• Dirección e xestión pública
• Políticas públicas e servizos públicos
• Actores públicos
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BLOQUES ÁMBITOS

*

*

Estrutura inicial consensuada con membros do CES (entre 
setembro e novembro de 2014)



DESGLOSE DA ESTRUTURA NA FASE INICIAL
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• 2 bloques 
estruturais

• ~20 ámbitos

• ~80 variables

• ~250 indicadores
o 7 grandes ciudades
o 8 concellos na comarca
o Series anuais (5 a 10 anos)

BLOQUES 
ESTRUTURAIS

ÁMBITOS

VARIABLES

INDICADORES

FASE INICIAL

Volumen de 
información inicial  

37.500 datos

BLOQUE: 
cohesión 

social

ÁMBITO:

Poboación

VARIABLE: 
Taxas

poboacionais

INDICADORES:
taxa de dependencia, maternidade, 

tendencia, avellantamento e 
reemprazo

EXEMPLO



A maiores da posibilidade no futuro de presentación da información a través dunha

plataforma informática de libre acceso, na Fase inicial prevese a realización de informes periódicos,

seguindo a estrutura proposta que se agruparán ao final nun informa anual. A información

presentarase de forma atractiva e comprensible, de cara a facilitar a súa interpretación para o que

se empregará simboloxía e cores, conforme a seguinte imaxe:

COMENTARIO 

SINTÉTICO DA 

INFORMACIÓN

REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA

DETALLE DOS DATOS EN 

PERSPECTIVA COMPARADA 

E/OU EVOLUTIVA E 

SIMBOLOXÍA INTERPRETATIVA

FONTE DA INFORMACIÓN

IDENTIFICACIÓN DA VARIABLE
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PRESENTACIÓN DA INFORMACIÓN



RESUMO DO ALCANCE DA FASE INICIAL
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En relación co orzamento asignado no convenio de colaboración Concello-Universidade, 

o contido da fase inicial será a que segue:

• Tipoloxía de información: 

 Indicadores cuantitativos procedentes de fontes secundarias

en función da súa dispoñibilidade. Contemplarase a situación actual e a  evolución ou 

tendencia detectada ó longo dos cinco últimos anos.

 Irase avanzando progresivamente en series temporais cun horizonte máis longo (10 ou máis 

anos) para aquelas variables de maior relevancia e interese analítico, así como un apartado 

denominado como enlaces de interese.

• Bloques estruturais: Cohesión Social e Economía e Empresa

• Alcance territorial: Concello de Pontevedra, Comarca de Pontevedra e sete grandes cidades de 

Galicia en función da información dispoñible

• Informes: Informes parciais de acordo co contido dos indicadores 

de cada bloque e un Informe Final socioeconómico



MELLORAS

RETOS DE FUTURO

FASE INICIAL:*

Deseño da estrutura 
inicial do Observatorio 

Urbano, indicadores básicos 
e fontes de información.

Actualización da 
información segundo o 

modelo final de 
indicadores

2016

NOTA: 
* O Convenio de colaboración Concello de Pontevedra – Universidade de Vigo ten como obxectivo o desenvolvemento da Fase Inicial
** O desenvolvemento futuro do Observatorio Urbano dependerá dos recursos e capacidades económica dispoñibles 12

Implementación do Observatorio 
Urbano (Cohesión social e 

economía e empresa), captación 
e elaboración de información, 

deseño de saídas.
(Informe socioeconómico)

Desenvolvemento final do modelo de 
indicadores e a súa implementación, 

inclusión do bloque de territorio e 
medioambiente e elaboración e 

información e saídas gráficas

• Desenvolvemento da plataforma 
tecnolóxica de soporte e acceso a 

información 
• Desenvolvemento da 

representación da información a 
través de Sistemas de Información 

Xeográficos GIS 

• Desenvolvemento final da 
plataforma tecnolóxica e do 

sistema de representación da 
información a través de GIS 
• Desenvolvemento  de 
informes específicos de 

interese a partir de fontes que 
requiren o manexo de grandes 

volumes de información ad
hoc ou fontes primarias 

(entrevistas, enquisas, mesas 
redondas...)

RETOS DE FUTURO:

CES
AXENTES 
SOCIAIS

UVIGO



AXENTES IMPLICADOS

A cantidade e dispersión dos datos

fai do proceso de construción do

Observatorio Urbano de Pontevedra

(deseño de indicadores, identificación de

fontes de información, captación de

datos, tratamento, análise e difusión da

información), unha tarefa complexa no

que a implicación, compromiso e a

colaboración dos diferentes axentes

(públicos, económicos e sociais) é

imprescindible á hora e desenvolver o

modelo de indicadores e proporcionar os

datos de base e a información

especializada no seu ámbito de

actuación.

Implicación

Compromiso Colaboración
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Universidade de Vigo

OBSERVATORIO
URBANO DE 
PONTEVEDRA



EQUIPO DA UNIVERSIDADE DE VIGO
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Membros Ámbitos
Grupos ou unidades de 

Investigación da Uvigo

Pedro Figueroa Dorrego
Jose Pita Castelo

Xosé Baamonde Silva
Angela Cal Arca

José Tellería Couñago
Daniel Gallego Ortigueira 

Dirección
Coordinación 
Elaboración

G4 Plus Desenvolvemento estratéxico: 
organización e territorios (OC1)

Enrique Varela Alvarez
Alvaro López Mira
Xosé Mahou Lago 

Celso Cancela Outeda

Administracións Públicas 
e participación electoral

Observatorio de Gobernanza G3

Xulio Pardellas de Blas
Carmen Padín Fabeiro

Turismo, pesca e acuicultura
EREMEA Economía dos Recursos Naturais e 

Ambientais (HI8)

Francisco López Corrales
Información económica-financeira

pública e privada
Grupo Contabilidad y auditoría

Juan Picos Martín
Alberto Amoedo López

Forestal madeira, medioambiente
e xeolocalización

Ingeniería Agroforestal (AF4)

Ana Dopico Parada Xeomarketing
Group of Researchers in Marketing Research

(iMark)

Adela García-Pintos Escuder Emprendemento / Intanxibles
Research Group in Energy, Innovation and

Environment (REDE)

Antonia Blanco Pesqueiras Educación e formación Área de Didáctica e Organización Escolar

José Luis García Soidán Deporte
Repercusiones orgánicas de la actividad física y 

del deporte (Hi10)

Mª Teresa Hermo Gonzalo Saúde
Rendimiento, Motricidad, Salvamento y 

Socorrismo (REMOSS) 

Xesús Lage Picos 
Sara Torres Outón

Participación cidadá, asociacionismo e comercio
Procesos Sociais e Desenvolvemento Local 

Rural e Urbano (HI2)

Manuel Pérez Cota
Santiago Castelo Boo

Sistemas e sociedade da información
Sistemas de Información, Enseñanza Asistida 
por Computador e Interfaces Hombre-Máquina 

(SI1-GEAC)

Juan Vidal Puga Tratamento estatístico
Distribución da renda, territorio e mercado 

laboral (EA7)

A
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SO
R

ES
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RESUMO DO INFORME  

2015



16

INFORMES SOCIOECONÓMICOS



• Perda de poboación no Concello de Pontevedra no último ano, pasando de 82.946 a
82.539, se ben é a única cidade das 7 grandes de Galicia que creceu nos últimos 5 anos
(0,17%).

• Pontevedra xunto con Santiago e Lugo son as únicas das 7 grandes cidades que
experimentan nos últimos 5 anos un incremento da densidade de poboación (1,79%,
1,40% e 0,44%).

• Pontevedra ten a idade media de poboación máis baixa das 7 cidades de Galicia (42,5
anos) á vez que presenta as mellores porcentaxes de poboación máis nova (19%
inferior a 20 anos) e a poboación menos avellantada (18,1% maiores de 64 anos).

• Pontevedra ten a mellor taxa de natalidade e a mellor taxa de mortalidade das 7
grandes cidades (9,3‰ e 8,2‰ respectivamente).

• A cidade do Lérez é a única co saldo vexetativo positivo das 7 cidades (+20) se ben
diminúe o número de nacementos dende 2008 pasando de 907 a 681 no 2014.
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INDICADORES DEMOGRÁFICOS



• Pontevedra sitúase no conxunto das 7 cidades nunha posición intermedia
en canto a ingresos mensuais medios dos fogares no ano 2014 (2.050€)

• Situación intermedia que mantén no 2015 en canto o porcentaxe de paro
rexistrado (13,27%) con relación a Poboación Potencialmente Activa
(55.122) nun contexto xeral á baixa nos dous últimos anos.

• A evolución xaneiro-decembro de 2015 cérrase cun descenso do paro
rexistrado. Pontevedra é a que presenta mellores cifras (-13,07%) só por
debaixo de Lugo. En tódalas sete cidades observáronse lixeiros repuntes
do paro rexistrado tras os meses de verán.

• Con respecto a 2011, só en Pontevedra, Lugo e a Coruña incrementouse o
número de afiliados á Seguridade Social, destacando Pontevedra cun
1,71% de incremento.
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INDICADORES DE RENTA E EMPREGO
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INDICADORES ECONÓMICO EMPRESARIAIS

• En 2014 creáronse 734 empresas en Pontevedra. Dende 2010 produciuse unha evolución
positiva do número de altas de empresas cun crecemento do 21,32%, que é o número máis
alto entre as 7 cidades. As baixas (794) presentan unha evolución positiva reducíndose un
11,88%, se ben as permanencias teñen unha evolución negativa (-8,63%)

• A estrutura das empresas segundo o seu tamaño no Concello de Pontevedra é practicamente
igual nas sete cidades cun 96% das empresas entre 0 e 10 empregados, coa diferencia de
algunha delas que presenta empresas de máis de 250 empregados.

• Do total de empresas de Pontevedra (6.432) son persoas físicas o 51% e un 37% Sociedades
Limitadas. Ademais un 82% do total son empresas de servizos, un 14% de construción e un
4% corresponden á industria, incluída a enerxía.

• As sociedades mercantís constituídas en Pontevedra (144 en 2015) representan un descenso
respecto ao ano 2012 dun 18,64%, o maior entre as sete cidades.

• As empresas que pagan IAE (facturan máis de 1 millón de euros) son 888 en 2015, o que
supón un descenso do 2,74% nos últimos 5 anos.
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EXEMPLO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE POSICIONAMENTO DE 

PONTEVEDRA COAS 7 GRANDES CIDADES

Indicador
POSICIÓNAMENTO COAS 7 

CIDADES

APARTADO 1      INDICADORES DEMOGRÁFICOS

POBOACIÓN *(evolución)

DENSIDADE DE POBOACIÓN

ESTRUTURA DA POBOACIÓN (idade media da poboación)

TAXAS POBOACIONAIS

Taxa de natalidade (‰)

Taxa de mortalidade (‰)

Taxa de nupcialidade (‰)

APARTADO 2      INDICADORES DE  RENTA E EMPREGRO

INGRESOS MEDIOS MENSUAIS POR FOGAR

EVOLUCIÓN DO PARO REXISTRADO *(evolución Dec 2011. a Dec 2015.)

EVOLUCIÓN DO PARO REXISTRADO  *(evolución Xan. a Dec. 2015)

AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL *(evolución)

APARTADO 3      INDICADORES   ECONÓMICO EMPRESARIAIS

CENSO EMPRESARIAL DE PONTEVEDRA

Altas *(evolución)

Permanencias *(evolución)

Baixas *(evolución)

SOCIEDADES MERCANTÍS CONSTITUIDAS *(evolución)

Lenda de interpretación
Posición relativa

Mellor posicionado (1-2)
Posición intermedia (3-5)

Peor posicionado (6-7)

* Posición con respecto á evolución do indicador no conxunto dos anos dispoñibles segundo o informe



DATOS DE CONTACTO

Información

PEDRO FIGUEROA DORREGO (DIRECTOR)
Móbil: 649902521
figueroa@uvigo.es Máis información:

g4plus@uvigo.es
Secretaría del Grupo G4PLUS: Tlf. 986 80 20 38
Dpcho. 215
Fac. de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Universidade de Vigo
Campus A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

http://g4plus.uvigo.es
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