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- Definición e concepto de recurso

- Non se pode comprender o concepto de 
recurso turístico sen comprender que forma 
parte da oferta e que tenta atraer á demanda



- Non existe a natureza pura 
- Galicia é percibida como un espazo natural 
pero...
- Galicia é un espazo intensamente antropizado
- As paisaxes galegas están sufriron unha 
evolución ao longo do tempo
- Concepto de paisaxe: fundamental



- Paisaxe como produto da pegada do ser 
humano no territorio ao longo do tempo
- Paisaxe: dinámica, integral, sistémica 
(dimensión científica)
- Paisaxe: cultural, percibida, subxectiva
(dimensión humana e perceptiva)
- Grande diversidade paisaxística de Galicia



- Catálogo das Paisaxes de Galicia (Xunta)
- Diferenciación de 12 grandes unidades de 
paisaxe
- Grandes agrupacións de paisaxes:
a) De montaña
b) Litorais
c) Fluviais
d) Vexetais 



Recursos materiais:
- Patrimonio Civil
- Patrimonio Relixioso
- Patrimonio Arqueolóxico

Recursos e patrimonio inmaterial



- Diversidade e variedade dos Camiños de 
Santiago
- Emblema do turismo en Galicia
- Estratexia exitosa de promoción das últimas 
décadas
- Unha das grandes vías de peregrinaxe a nivel 
internacional



- Concentración temporal e espacial dos fluxos 
de peregrinos: tempada alta e Camiño Francés

- Actuacións importantes:
a) Mantemento dos Camiños
b) Sinalización
c) Promoción doutros Camiños



- Turismo relixioso, turismo cultural?
- Peregrino, turista?
- Primeiro itinerario cultural europeo
- Importancia das estatísticas e perfil do 
peregrino





É preciso considerar un tratamento 
internacional dos Camiños de Santiago

- Smart Camiño
- Posicionamento do Camiño como referente a 
nivel internacional
- Incremento do valor engadido do Camiño
- Captación directa de peregrinos internacionais



- Sociedade da información e da mobilidade
- Importancia do transporte para o turismo
- Transporte para acceder ao destino e 
transporte no destino

Debemos diferenciar:
- Transporte para turismo 
- Transport como turismo



Galicia: predominio da mobilidade viaria

- Importancia das autovías e AP-9
- Outras vías de alta capacidade
- Outros corredores



Febleza do transporte público por estrada

- Falla de verdadeira conectividade
- Falla de coordenación
- Falla de información na rede
- Falla de presenza no mundo "smartphone"
 



- Na actualidade prodúcese unha aposta polo 
Eixo Atlántico e a A.V. a Madrid
- Marxinación do resto da rede ferroviaria e dos 
servizos rexionais e cercanías
- Transporte para chegar ao destino, pero non 
mobilidade para moverse en Galicia (exemplo 
contrario: Suíza)



- A conexión con Portugal é feble, e debería ser 
estratéxica
- Nula conectividade co sistema aeroportuario
- Marxinación de Ferrol e no norte de Galicia
- A falla de aposta pola vía estreita
- Trens turísticos: unha posibilidade interesante



- Galicia conta con sobredotación aeroportuaria
- 3 aeroportos + Porto + Asturias
- Deficiente conectividade co territorio
- Competición vs cooperación
- Xestión centralizada, competencias, comité de 
rutas, convenios, etc



- Potencialidade importante
- Vigo e A Coruña, dous dos grandes portos do 
noroeste peninsular
- Competición de Porto e Gijón
- Estratexias de cara ao futuro
- É necesario planificar e canalizar os fluxos de 
cruceiristas en destino



- Galicia conta cunha ampla gama de 
aloxamentos para o turista

- Hoteis, pensións, albergues, aloxamentos de 
turismo rural, apartamentos turísticos, 
campamentos de turismo, vivendas turísticas, 
cidades de vacacións











- Calidade de planta hoteleira
O reto da renovación e do mantemento 
continuo

- Prezos medios de aloxamento 

- Novas tecnoloxías: reservas, pagamentos 
online, etc



- Función: diversificar o produto turístico e 
mellorar a competitividade dun destino
- Non pertence a un segmento de turismo 
concreto, senon que ten características de 
diferentes segmentos
- Oferta complementaria vencellada á cultural, 
lecer e deporte



- Teatros, museos, salas de concertos
- Oferta deportiva
- Parques naturais e espazos de turismo na 
natureza
- Parques temáticos



- O contexto pre-crise: proxectos de renovación 
urbana nas cidades españolas
- Ciclos fortes de investimento público e privado, 
con importante repercusión no turismo
- Efecto Guggenheim: imitado ata a saciedade
- Auxe do turismo urbano: city-breaks, 
fragmentación das vacacións, low-cost, etc



- Tradicional esquecemento do turismo urbano 
polas políticas turísticas
- Grandes eivas: falla de estratexias, localismos, 
falla de instrumentos de xestión e promoción 
(ata hai pouco)
- Santiago de Compostela, principal referencia
- Auxe da Coruña e Vigo









- Ferrol, Pontevedra, Lugo, Ourense

- Betanzos, Mondoñedo, Ribadavia, Viveiro, 
Monforte de Lemos, Tui, Corcubión, Castro 
Caldelas, Monterrei, Combarro, Rianxo, Noia, 
Muros, Baiona, Melide, Cambados, Vilagarcía de 
Arousa, etc



- Oferta formal e informal
- Boa distribución no territorio

- Oferta de ensino formal
a) Formación Profesional
b) Formación Universitaria
c) Formación Post-universitaria



- Localismo e fragmentación da oferta dende o 
punto de vista territorial
- Falta de cooperación entre os diferentes niveis 
da administración
- Un exemplo moi visible: sinalización turística
-  Superposición e solapamento de escalas de 
planificación e xestión



- Dificultade para diversificar a oferta fóra dos 
produtos clásicos (Camiño de Santiago, turismo 
urbano, gastronomía, etc)
- Vulnerabilidade do recurso [paisaxe]
- Falta de renovación dos aloxamentos
- Escaseza de recursos públicos para o 
mantemento e xestión das infraestruturas 
turísticas



- Falta de formación e capacitación dos recursos 
humanos, especialmente en hostelaría
- Carencias de formación e competencias en 
novas tecnoloxías aplicadas ao marketing 
turístico
- Carencias no manexo de idiomas (inglés, 
francés, alemán, etc)



- Ausencia de competencias en materia 
aeroportuaria (centralizada por AENA), o que 
dificulta a definición dunha estratexia global 
para Galicia
- Retrasos sistemáticos na chegada dun 
ferrocarril moderno e competitivo, sobre todo 
en relación con outras comunidades autónomas 
españolas



- Profesionalización e bo facer de comunidades 
do norte da Península (España Verde) que 
poden ser vistos como destinos semellantes e 
alternativos a Galicia
- Ausencia de investimento do Estado en Galicia 
debido á crise económica



- Grande diversidade paisaxística
- Existencia dunha lingua e cultura propias, o 
que constitúe un valor no mundo global actual
- Riqueza e variedade do patimonio cultural, 
tanto material como inmaterial
- Boa imaxe de marca, asociada a valores como: 
verde, calidade, boa mesa, hospitalidade e, 
sobre todo, o Camiño de Santiago



- Incremento da accesibilidade interna nos 
últimos anos grazas a unha importante política 
viaria levada a cabo pola Xunta de Galicia
- Crecente profesionalización e formación 
regrada dos recursos humanos
- Traballo en rede dos axentes principais do 
sector turístico (Cluster de Turismo)



- Auxe dos destinos europeos a causa da 
inestabilidade xeopolítica no norte de África e 
Oriente Próximo
- Traballo en rede e asociacionismo: 
Comunidades do Camiño de Santiago, España 
Verde, Cidades Patrimonio da Humanidade, 
Itinerarios Culturais Europeos



- Crecente recoñecemento do patrimonio galego 
por prestixiosos organismos internacionais, 
entre os que destaca a UNESCO
- Reforzamento da conectividade grazas ás 
melloras paulatinas nas conexións ferroviarias
- Incremento da atención por parte dos poderes 
públicos ao turismo, nun momento en que se 
recupera o discurso do turismo como motor




