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1 RECURSOS QUE FORMAN A OFERTA TURÍSTICA
O turismo é un fenómeno social, cultural e económico relacionado co movemento das persoas a lugares
que se encontran fora do seu lugar de residencia habitual por motivos persoais ou de negocios. Sendo
este desprazamento dunha duración maior ás 24 horas e menor a 365 días. Mais para que se dea este
desprazamento, ten que haber un ou varios elementos que dean pé a esta motivación. Estes son os
recursos turísticos. Sen a existencia destes, non habería motivación e polo tanto, tampouco turismo
como actividade económico. Neste capítulo levaremos a cabo unha análise dos diferentes e principais
recursos que hai en Galicia, mais primeiro debemos de ter claro cal é a súa definición, xa que son
numerosas as que existen para definir tal concepto, dende as máis simples como "conxunto de
atractivos do territorio". Ó mesmo tempo, o Libro Blanco del Turismo Español define un recurso como
"todo aquilo que serve de base para a práctica de actividades turísticas". A OMT (Organización Mundial
do Turismo), descríbeo como "todos os bens e servizos que por intermedio da actividade do home e dos
medios cos que conta, fan posible a actividade turística e satisfagan as necesidades da demanda". Polo
tanto, podemos considerar que un recurso turístico, todo elemento,ben sexa natural ou con orixe da
actividade humana, que motive un desprazamento, especialmente motivado polo lecer.
Non só hai unha diversidade en canto á definición do concepto recurso turístico, tamén na súa
clasificación. Diversos autores e organismos elaboraron cadansúa clasificación utilizando diferentes
variables ou factores. No presente capítulo utilizaremos unha das clasificacións propostas por Gunn
(1988), xa que este diferencia por unha parte dous grandes tipos de recursos pola clase de turismo que
xeran, atracción turística, satisfacción da demanda en base a un turismo itinerante e a que nós imos
utilizar é atracción do destino, aqueles que xeran estancias turísticas. Dentro desta última, recursos
naturais e culturais.

1.1 Recursos Naturais
Os recursos naturais, como indica o seu nome, son aqueles que a súa orixe non é a acción do home de
maneira directa como é nos culturais. O feito de que digamos de maneira directa, ven dado a que na
actualidade ningún territorio do noso planeta se librou da acción do home. Polo que calquera espazo
natural, no fondo, por moi simple que sexa, ten unha modificación ou alteración do ser humano.
Paisaxe
A paisaxe debería de ser considerada un recurso turístico, ao igual que son as montañas, as praias ou

mesmo as obras civís. A paisaxe, en boa parte, trátase dun produto da sociedade e da cultura que se
desenvolve nun determinado espazo ou territorio. A pegada do home na evolución dos ecosistemas
naturais, lémbranos que a paisaxe é un produto social, o resultado dunha transformación colectiva da
natureza. Toda paisaxe está unida a unha cultura.
A enorme diversidade de unidades do relevo en Galicia, unido á distribución da poboación polo
territorio deu orixe a toda unha variedade de paisaxes. Dende as comarcas do litoral, diferenciando as
Rías Baixas da Costa da Morte, ó interior galego, das comarcas leiteiras ás vinícolas. A paisaxe é definida
polo Convenio Europeo da Paisaxe como "calquera parte do territorio, tal como é percibida pola
poboación, cuxo carácter resulta da acción de factores naturais e/ou humanos e das súas interrelacións"
De aí que ó inicio, explicabamos a razón de que todo espazo está influenciado pola pegada do ser
humano. As paisaxes galegas non son unha excepción, de aí a importancia que lle confire o Convenio
Europeo da Paisaxe sobre todo á poboación rural e ó mantemento desta. Na realidade non se trata de
paisaxes naturais, se non de paisaxes culturais, o impacto do ser humano no medio. De aí a importancia
de conservar as paisaxes, xa que se trata do recurso turístico máis delicado cos demais, é fráxil, a súa
administración non é doada e unha vez degradada, a súa recuperación é moi custosa e difícil. A
conservación non significa mantela intacta, xa que como estivemos a dicir anteriormente, a paisaxe é
dinámica. O que si se trata é de manter a súa orixinalidade e especificidade dos seus principais
elementos. O principal é preservar o carácter do lugar.
Recentemente, a Xunta de Galicia elaborou o Catálogo das Paisaxes. Un primeiro paso para sentar as
bases para a planificación, xestión e protección da paisaxe. Dentro deste documento identificáronse até
un total de 28350 unidades paisaxísticas, unha área cun tipo de paisaxe homoxénea. Tamén se
diferenciaron 12 grandes unidades de paisaxe, o que dá mostra das diferencias paisaxísticas dentro de
Galicia. Estas 12 son, Serras Orientais; Serras Surorientais; Chairas e Fosas Luguesas; Chairas, Fosas e
Serras Ourensás; Ribeiras Encaixadas do Miño e do Sil; Costa Sur-Baixo Miño; Galicia Central; Rías
Baixas; Chairas e Fosas Occidentais; Golfo Ártabro; Galicia Setentrional e por último, A Mariña-Baixo Eo.
Montañas
As montañas ou aqueles lugares máis altos sempre foron considerados como especiais. Non só polo
feito de tratarse de miradores naturais de onde poder contemplar toda a paisaxe do seu arredor, se non
que tamén, pola súa natureza. Trátase de espazos, mellor conservados e protexidos da pegada do home.
Polo tanto, estamos a falar de verdadeiros espazos naturais. En Galicia, non contamos con espazos
montañosos que destaquen pola súa altitude como son os Pirineos ou os Alpes, os mesmos que
dispoñen de neve gran parte do ano, e de aí as grandes infraestruturas destinadas ó turismo de neve,
mais as nosas serras teñen un enorme potencial turístico por todo o que dispoñen. Como dixemos son

espazos naturais, cun enorme valor paisaxístico e con grandes formacións vexetais compostas de
especies autóctonas. Ademais, temos que ter en conta toda a diversidade de animais, que non están
presentes por diferentes motivos no resto de Galicia.
As montañas galegas, non só son espazos de alto valor paisaxístico e natural, tamén o son para
realización de certas actividades, como o sendeirismo, rutas a cabalo e bicicleta ou outras deportivas
como é o parapente. O feito de se encontraren lonxe dos principais núcleos urbanos de Galicia, permitiu
a estes espazos librarse dos efectos nocivos da contaminación lumínica, a cal impide ollar as estrelas e
consigo o desenvolvemento do turismo astronómico. O concello de A Veiga, foi considerado un dos
mellores espazos a nivel mundial para esta tipoloxía de turismo. Ben é certo, que non só basta con isto,
tamén librarse dos parques eólicos. Moitos destes foron instalados nas serras galegas e consigo o seu
impacto paisaxístico.
Litorais
Galicia é a segunda comunidade autónoma de España con máis quilómetros de costa, preto de 1500 km
e tan só por detrás das Illas Canarias. A costa galega caracterízase pola súa diversidade, dende os
enormes cantís de Vixía Herbeira con aproximadamente 600 metros de altitude, até as praias, sendo a
de Carnota con 7 km a máis longa de Galicia, alén de numerosos cabos, onde as ondas do mar chocan
coas rochas como é en Finisterre ou Estaca de Bares. Tamén numerosas illas, dende as máis coñecidas
das Rías Baixas, integradas no Parque Nacional das Illas Atlánticas como as Sisargas na Costa da Morte.
En canto ás praias, temos que destacar o número destas, máis de 700. Unhas praias que a diferenza de
outros espazos costeiros, non sufriron os impactos da construción urbanísticas nos seus lindes, polo que
moitas puideron conservar aínda as súas formas naturais. Ben é certo, que hai un número destacado de
praias, sobre todo, as urbanas, que están máis explotadas turisticamente e polo tanto, son espazos máis
artificiais. Tamén temos que destacar que no 2016, Galicia, pasou a ser a segunda comunidade
autónoma en número de praias co distintivo de Bandeira Azul. Un premio para aquelas praias que
mellor preparadas están para o turismo (calidade de augas, servizos, instalacións ou seguridade) Con
isto non se quere dicir, que por dispoñer deste distintivo, unha praia ten máis calidade ambiental que
outra que non o teña. De feito, moitas praias naturais, non poden ter esta catalogación xa que non hai
persoal de socorrismo. Aínda de posuír un número alto de praias e Bandeiras Azuis, así como da calidade
ambiental de moitas delas, as praias galegas non destacan para o turismo de sol e praia como é o caso
do Mediterráneo, en parte debido ó clima e as temperaturas da auga, máis baixas.
Por último, destacar as rías galegas, tanto as Baixas como as Altas, aínda que as primeiras son as que
teñen máis sona turística, grazas a un mellor clima. As rías, non só se trata de antigos vales fluviais que

foron inundados, se non que tamén son dos principais espazos turísticos de Galicia, por non dicir, os
máis coñecidos xunto ó Camiño de Santiago e a propia capital galega. Ademais do propio mar e consigo
das praias, as rías galegas tamén son espazo para o turismo náutico, gastronómico, deportivo ou incluso
cultural, coas diferentes vilas que posúen un casco antigo.
Fluviais
Galicia e auga, son dous conceptos case sinónimos. A nosa comunidade é considerada o país dos mil
ríos, debido ó gran número destes. Practicamente non existe unha entidade de poboación na que haxa
un pequeno regato. Máis ala do que representan os ríos como fontes de vida. Só hai que comprobar a
enorme biodiversidade nas súas beiras, tanto en especies vexetais como animais. Mais os cursos fluviais
non só se tratan de espazos naturais, que dende un punto de vista turístico, poidan atraer á poboación a
desfrutar das súas propiedades na procura de descanso ou lecer, en especial as praias fluviais, nas que
hai unha gran afluencia nos meses de verán, sobre todo nas comarcas do interior. Tamén son espazos
ideais para o turismo activo. Unha gran parte dos ríos galegos son adecuados para os deportes
acuáticos, dende os descensos, en rafting, canoas ou incluso barranquismo. Ó mesmo tempo, outra das
variantes do turismo activo é a pesca. Unha actividade que move moitas persoas durante a súa
tempada, sobre todo naqueles ríos importantes, como é o caso do Ulla co salmón. Ben é certo, que a
diminución do número de persoas con licencia nos últimos anos, provoca que moitos dos carreiros ou
sendeiros nas beiras dos ríos non sexan transitables como o era antes.
A diversidade do relevo galego, xunto ó gran número de cursos fluviais deu orixe ademais a numerosas
fervenzas. Estes saltos de auga, atraen incluso a máis persoas que os propios ríos, debido en parte á
imaxe espectacular de ver caer a auga dende alturas considerables, como son os casos máis coñecidos
de Galicia, da fervenza do Ézaro, única na Europa Occidental onde a auga cae no propio mar ou a
fervenza do Toxa en Silleda, considerada das máis altas, con 30 metros de caída libre.
Os numerosos vales fluviais que se aproveitaron durante as décadas dos 50s e 60s para a instalación de
presas hidroeléctricas e o seu aproveitamento para a produción de electricidade supuxo un forte
impacto ecolóxico e paisaxístico, dando orixe ós coñecidos encoros. Na actualidade, estas grandes
masas de auga, principalmente, no interior de Galicia, en especial a provincia de Ourense, son idóneas
para realizar calquera actividade relacionada coa auga, dende o piragüismo até outros deportes nos que
haxa que utilizar pequenas barcas a motor.
Aínda das enormes potencialidades que nos ofrece todo o relacionado cos ríos en Galicia, temos que ter
en conta o estado actual de moitos destes. A actividade humana das últimas décadas, minguou moito
estes espazos, chegando incluso, a práctica desaparición de moitas especies animais en numerosos

tramos. Se queremos aproveitar os cursos fluviais para a lecer ou turismo activo, é moi importante
manter en bo estado os ríos.
Formacións vexetais
Se no anterior apartado, facíamos unha ligazón entre os ríos e Galicia, o mesmo acontece coas
formación vexetais. A nosa comunidade é coñecida polo seu verde, as grandes extensións forestais, son
outros espazos naturais nos que as persoas buscan o mesmo que nos ríos, lecer, descanso ou turismo
activo, ben sexa sendeirismo ou en bicicleta. Temos que ter en conta que as diferentes masas forestais
ou formación vexetais, as podiamos integrar dentro do apartado da paisaxe. Nas últimas décadas,
puidemos presenciar unha progresiva transformación dos nosos montes, por unha parte, unha maior
extensión destes mais tamén cunha menor bio-diversidade. A plantación intensiva de especies de rápido
rendemento, casos dos piñeiros ou eucaliptos, modificou a paisaxe galega e ó mesmo tempo diminuíu
terreos de especies autóctonas ou propias do clima oceánico. Son exemplos como as fragas, soutos ou
carballeiras, as que realmente son máis atractivas para o turismo que as plantacións industrias citadas
anteriormente. Aínda da diminución dos espazos autóctonos, seguen existindo por toda a xeografía
galega, pequenos terreos que hai que por en valor.

1.2 Recursos Culturais
Os recursos culturais, a diferenza dos naturais, son aqueles que teñen a súa orixe directamente da
acción do home, sendo resultado da creatividade humana. Dentro destes imos diferenciar por unha
parte os materiais, é dicir, aqueles que podemos ver e tocar in-situ, dos inmateriais.

1.2.1 Material
Os recursos culturais materiais é o conxunto de obxectos ou bens utilizados polo ser humano e que
formaron parte da nosa vida cotiá. Dentro deste apartado temos que diferenciar, por unha parte, os
civís, aqueles destinados para o uso da poboación, o relixioso e por último o arqueolóxico.
Civil
A forte pegada humana en Galicia deu orixe a que na actualidade haxa un gran número de bens e
edificacións, alén do conxunto destes en xeral, destinados para o uso diario da poboación. Dende unha
simple ponte para salvar un río, até as últimas grandes infraestruturas que destacan polo seu deseño,
como é o caso da Cidade da Cultura de Compostela, pasando polos grandes pazos señoriais. Polo tanto,
hai unha gran diversidade en canto esta tipoloxía de recursos. Ó mesmo tempo, non só se trata de bens

antigos, como poden ser da época romana ou medieval, tamén a arquitectura contemporánea ten o seu
oco neste apartado.
O gran número de ríos que hai en Galicia, provocou a construción de numerosas pontes dende o tempo
dos romanos até as máis recentes destinadas para as liñas de alta velocidade ou autoestradas. Todas
estas teñen o seu atractivo, unhas pola súa historia e singularidade, incluso algunhas foron lugares de
batallas durante os diferentes tempos bélicos que sufriu Galicia, como foi durante as Guerras
Napoleónicas. As máis recentes, destacan máis polo seu volume e por ser visibles en moitos fondos da
paisaxe galegas.
Unha das obras civís que máis destaca a nivel galego, tanto pola súa singularidade e historia, como como
polo seu número e distribución, son os pazos, considerados como as casas señoriais tradicionais en
Galicia. Non só se trata dun único edificio, se non que na súa maioría, dun conxunto de edificios, xa que
moitos dispoñen dunha capela, torre, hórreos, xardíns e outros pequenos inmobles destinados para os
serventes. Aínda que moitos concellos galegos, utilicen estas edificacións como reclamos nas súas
pequenas guías turísticas, ben é certo, que gran parte destes son privados e polo tanto non hai
posibilidade para o turismo. Tamén temos que ter en conta aqueles que se encontran nun estado de
abandono, mentres que ó mesmo tempo, outros si foron rehabilitados e convertidos na actualidade,
ben sexa, en casas de turismo rural, salas de exposicións ou mesmo museos.
Se a paisaxe estaba unido a unha cultura e era o resultado da transformación colectiva da natureza, os
centros históricos caracterízanse por conter a maioría dos bens relacionados coa historia dunha
determinada cidade ou vila. O que provoca que estes espazos urbanos sexan os máis atractivos para o
turismo. Dentro de Galicia, ademais dos propios centros nas 7 cidades máis importantes, sendo o máis
coñecido polo seu valor o de Santiago de Compostela, tamén certas vilas galegas, puideron salvar os
seus pequenos espazos históricos da especulación urbanística dos últimos anos. Vilas como Allariz,
Betanzos, Muros, Tui, Ribadavia ou Mondoñedo, contan co seu propio centro histórico, o que se pode
mostrar como un símbolo máis de personalidade. Ben é certo, que nos últimos anos, leváronse a cabo
numerosas actuacións para a rehabilitación destes espazos, procurando unha maior calidade de vida
para os seus habitantes e ó mesmo tempo, atraer ó turismo. Mais tamén temos que ter en conta que
moitas destas actuacións, ó final poden ser incluso prexudiciais para a poboación local, dando orixe á
xentrificación ou convertendo ós centros históricos nun espazo sen personalidade e ó mesmo tempo sen
vida, ó ter poboación local, sendo tan só un produto turístico.
Relixioso
A diferencia do civil, todos os elementos ou recursos que podemos clasificar como relixiosos, teñen a

súa orixe na práctica da relixión. Galicia, que conta cunha unidade territorial específica, como é a
parroquia, deu orixe a un rico e numeroso patrimonio relacionado coa relixión, no noso caso co
cristianismo. A diferenza doutros territorios de España, onde houbo unha maior presenza doutras, como
é o caso de Andalucía e o islam. Este rico patrimonio relixioso, son sobre todo, as numerosas igrexas,
tendo cada parroquia a súa propia. As igrexas, a maioría destas, están construídas con bloques de pedra,
mais tamén hai as máis vangardistas ou modernas dos últimos anos. Dentro das que podemos
considerar como antigas, existen igrexas de todos os tempos ou clasificacións arquitectónicas
(prerrománicas,románicas,góticas ou barrocas) Ben é certo, que aínda de haber un gran número de
igrexas, así como de capelas ou santuarios, que tamén destacan pola súa arquitectura e singularidade,
moitas destas non están adecuadas para o turismo. Existe unha falta considerable de paneis
informativos que nos expliquen as formas, historia ou a propia arquitectura do edificio relixioso. Do
mesmo xeito, temos que nomear aquí as 5 catedrais galegas, Mondoñedo, Ourense, Lugo, Betanzos, Tui
e a máis coñecida, e posiblemente símbolo internacional do turismo galego, a de Santiago de
Compostela.
Arqueolóxico
Así como da época romana quedáronnos certas edificacións como é o caso da muralla de Lugo, dos
pobos prerrománicos ten un gran número de restos arqueolóxicos, como son os castros, mámoas e
dolmens. Moitos destes na actualidade, encóntranse nun estado de abandono e outros tantos sufriron
danos debido ás actividades humanas, como foi sobre todo, a agricultura. Nos últimos realizáronse
unha posta en marcha pola recuperación da maior parte destes restos arqueolóxicos, máis dende un
punto de vista turístico que de coñecemento e estudo. Logo das diferentes escavacións e prospeccións,
o paso do tempo e a falta de mantemento, converteu de novo estes recursos en espazos con difícil
accesibilidade.

1.2.2 Inmaterial
A UNESCO define o inmaterial como "o conxunto de creacións baseadas na tradición dunha comunidade
cultural expresada por un grupo ou por individuos e que recoñecidamente responden ás expectativas
dunha comunidade na medida en que reflicten a súa identidade cultural e social" A continuación nomea
unha serie de exemplo, como a lingua e literatura, música e danza, rituais e mitoloxía, artesanía ou
xogos e deportes.
Galicia, unha das comunidades autónomas con idioma propio dentro de España, ten na súa lingua
galega, o principal elemento característico e diferenciador da cultura galega. Unha lingua, que moi
poucas veces se tivo en conta á hora do turismo. Ben é certo, que non nos queremos centrar nin na

importancia da lingua na sociedade, nin na utilización do galego en paineis, carteis ou mapas
informativos, se non que no valor turístico que ten. O turismo de idiomas é unha modalidade do turismo
cultural, no que se procura a aprendizaxe ou a mellora dun idioma.
Ao mesmo tempo, o turismo literario está a crecer nos últimos anos. Basease na recreación física dunha
obra ou novela, coñecer os principais escenarios nos que se desenvolve ou, no caso de non seren
posibles, coñecer a vida do propio autor. En Galicia dispoñemos dunha serie de escritores de moita fama
internacional.
Outro caso dentro do turismo cultural inmaterial son as lendas ou mitoloxías. Estas mesmas provocan
crenzas e mobilizacións que poden incrementar até se converteren en feitos moi destacados a nivel
internacional, como pode ser o caso do Conde Dracula en Romanía, ou mesmo o mito do monstro do
Lago Ness en Escocia, dando orixe a todo un produto turístico que atrae a milleiros de visitantes ao ano.

2 PRODUTOS E ACTIVIDADES TURÍSTICAS EXISTENTES
No presente capítulo levaremos a cabo unha análise sobre os diferentes produtos e actividades
turísticas existentes hoxe en día en Galicia. Mais, ó igual que no capítulo sobre os recursos turísticos, en
primeiro lugar hai que coñecer o significado do concepto a analizar, xa que son varias as definicións que
se dan. En primeiro lugar temos que ter claro que o término produto é diferente dos recursos, oferta ou
patrimonio turístico, dos que se soen dar moitas semellanzas á hora de describilos, o que provoca
futuras confusións. A OMT (Organización Mundial do Turismo) define o produto turístico como o
"conxunto de bens e servizos que son utilizados para o consumo turístico por grupos determinados de
consumidores" Por outra parte, Zarate y Lugo (2003), describiu como "aquel recurso turístico que conta
con infraestrutura e servizos que permiten o desenvolvemento de actividades turísticas".
Espazos Naturais Protexidos
Un espazo natural protexido é aquela demarcación administrativa establecida coa finalidade de
favorecer a conservación da natureza. Ben é certo, tal e como describimos no capítulo anterior, referido
ós recursos, e en concreto á paisaxe, na actualidade non hai espazos que non foxen modificados ou
alterados pola acción do home e en especial, en Galicia, onde hai unha forte pegada humana ó longo da
comunidade. De aí que a propia Xunta de Galicia inclúa na definición de espazo natural protexido o
factor humano, "...aqueles espazos que conteñan elementos ou sistemas naturais de particular valor,
interese ou singularidade, tanto debidos á acción e evolución da natureza como derivadas da actividade
humana..."

Un dos erros moi frecuente nos últimos anos por parte das diferentes administracións, sobre todo pola
Xunta de Galicia como das locais é a ligazón entre a declaración de espazo protexido e o turismo. Se
realmente a principal función desta figura é a protección, non pode ser que estes espazos sexan os máis
utilizados para vender a natureza da nosa comunidade. Moitos concellos para promocionar a súas
paraxes naturais tan só fan fincapé nas súas áreas limitadas e protexidas. O mesmo acontece coa
administración autonómica, cunha edición dun libro de información para os turistas, nomeado "Galicia,
al natural", no que tan só se realizaba unha enumeración das diferentes tipoloxías de espazos
protexidos, así como de pouca información complementaria a estes, como era o caso de aloxamentos
ou comida. Dando a entender que todo o relacionado coa natureza só se encontra nas diferentes áreas
protexidas. De feito, podemos dicir que existe unha certa correlación entre o grao ou figura de
protección establecida e o número de turistas ou coñecemento. Só o temos que comprobar no único
Parque Nacional que existe en Galicia, o marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, composto
polas illas de Ons, Sálvora, Cortegada e Cíes, sendo esta última, na boca da ría de Vigo, a máis coñecida a
nivel internacional. Ó tratarse de illas, a súa accesibilidade está máis limitada, xa que tan só podemos
acceder mediante os barcos que realizan as rutas entre as principais vilas das rías e as illas. Durante os
meses de verán e a chegada masiva de turistas, é necesario a reserva da viaxe con antelación. Algo
semellante en canto a accesibilidade acontece no Parque Natural do Invernadoiro, o único desta
tipoloxía no que é necesario un permiso para acceder a el. Un permiso que é expedido no Servizo de
Conservación da Natureza de Ourense, polo que sería necesario un método diferente, sobre todo para
aqueles turistas que non coñecen os trámites a ter en conta.
Deixando de lado aqueles espazos de máis renome, é dicir, o único parque nacional, os 6 parques
naturais, Fragas do Eume, Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán, Invernadeiro, Serra da Enciña da
Lastra, Baixa Limia-Serra do Xurés e o Monte Aloia, ademais dos monumentos naturais (Praia das
Catedrais ou Fraga de Catasós), temos que falar aquí dos LIC (Lugar de Interese Comunitaria) incluídos
dentro da Rede Natura 2000. Estes son máis numerosos en relación ós anteriores e como dixemos
anteriormente, son moitas veces o único produto en canto a turismo de natureza que ofertan os
concellos. Mais, aínda disto, en numerosas ocasións, non existe un posto de información ou de
interpretación, ó mesmo que a sinalización, moi deficiente en certos espazos, sendo tan só un sinal nas
estradas secundarias de entrada ou proximidades da área protexida.
Turismo Rural
O turismo rural é un dos principais produtos turísticos dentro de Galicia, ó igual que a natureza e o
turismo urbano. A súa importancia no turismo galego non só ven dado polo carácter rural de Galicia e a
súa explotación, se non que tamén polo gran números de establecementos hoteleiros que están dentro

deste grupo. As grandes subvencións converteron a este sector, que nos principios dos 90s era moi
escasa, a que actualmente vexamos un exceso de oferta, tanto en prazas como en establecementos. Só
temos que comprobar o número destes, 579, mais a súa distribución é desigual nas 4 provincias, xa que
as máis urbanizadas, Pontevedra e A Coruña son as que dispoñen dun número máis alto. Mentres que
Lugo e Ourense, con maiores potencialidades, máis rurais, e sen dúbida, con maior necesidade en canto
ó desenvolvemento turístico, dispoñen dun número menor. Aínda das potencialidades que nos
proporciona o espazo rural en canto ó turismo (natureza, ríos, paisaxe, cultura), a maioría dos
establecementos rurais tan só ofertan o aloxamento e a comida. Polo que a interacción coa poboación
local ou a realización de certas actividades tanto deportivas como culturais son moi escasas.
Patrimonio da Humanidade
A distinción de Patrimonio da Humanidade é o título outorgado pola UNESCO (Organización das Nacións
Unidas para a Educación, Ciencia e a Cultura) a certos espazos co obxectivo de catalogar, preservar e dar
a coñecer lugares de importancia cultural ou natural únicos para a herdanza común da humanidade.
Aínda que ó igual que nos espazos naturais protexidos, no que se busca unha protección, co Patrimonio
da Humanidade acontece algo moi semellante. Esta marca ou distinción provoca un status de
singularidade, non só a nivel estatal se non que a internacional, polo que son moitos os turistas
estranxeiros que se achegan até Galicia para visitar as 3 cidades con esta distinción, ademais do propio
Camiño de Santiago, nas variantes do Francés e do Norte. O casco antigo de Santiago de Compostela
declarado en 1985, a muralla romana de Lugo no 2000 e a máis recente a Torre de Hércules, o único
faro romano en funcionamento no 2009. Todos estes bens son clasificados dentro do patrimonio
cultural. Aínda que estes só son os únicos bens ou espazos que gozan desta distinción en Galicia, o
número puido ser maior no caso de que se se lle outorgasen á Ribeira Sacra, Ancares-Somiendo ou caso
do Patrimonio Histórico do Ferrol da Ilustración.
Sendeirismo
O sendeirismo trátase dunha actividade deportiva ou turística que se basea en percorrer a pé un camiño
ou sendeiro nun espazo que pode ser rural ou urbano. Normalmente atribúese a esta actividade
realizada en entornos rurais ou de montaña, mais nos últimos anos tamén se crearon certas rutas en
ámbitos máis urbanos, por non dicir, nas propias cidades. É que nun principio naceu como unha
actividade na que se procuraba un contacto coa natureza, na actualidade non é o principal factor,
habendo toda unha serie de temáticas para a creación dunha ruta de sendeirismo ou turística. En Galicia
existe un número moi alto de rutas de sendeirismo, dende as máis cativas de un ou dous quilómetros
até as máis longas de máis dun centenar de quilómetros, mais debemos de diferenciar aquelas rutas de
sendeirismo oficiais ou recoñecidas pola FGM (Federación Galega de Montañismo) e as que non o están.

Moitas destas últimas creadas polas propias administracións locais na procura dunha oferta maior ou
diferente no turismo. Unha proliferación de rutas, que pasado un tempo, caeron no esquecemento,
volvéndose intransitables en certos tramos ante a falta de mantemento.
Para acadar a homologación dunha ruta de sendeirismo por parte da FGM, existen unha serie de
normativas a cumprir por parte da promotora, como é a sinalización ou o seu mantemento. Algúns
sendeiros, chegaron a perder a súa homologación xa que non cumprían algunhas das cuestións da
normativa.
Turismo activo e deportivo
Nos últimos anos, o turismo activo tivo un aumento tanto na súa oferta como na súa demanda, en parte
debido grazas a novas iniciativas, tanto privadas como públicas, como dos propios recursos naturais de
Galicia. Sen estes, moitos dos deportes ou actividades non serían posibles.
No anterior capítulo, analizamos como os ríos galegos e os encoros eran ideais para realizar deportes
acuáticos como podían ser o rafting ou o piragüismo. Tamén outros, máis propios do mar, como é a vela
ou incluso, motos de auga, que debido á distancia do mar de certas localidades do interior, levan a que
moitas persoas prefiran facer uso dos encoros para evitar un longo desprazamento. Do mesmo xeito,
estes deportes tamén practicados nas propias rías galegas. Por outra parte, as montañas son necesarias
para os deportes aéreos como parapente. Aéreos, mais que necesitan dun medio de transporte para a
súa realización son o paracaidismo ou o voo sen motor. Os cales son posibles, non só por dispor dos 3
aeroportos, tamén de outras instalacións dedicadas para o uso recreativo como é o aeródromo das
Rozas en Lugo. Temos que incluír neste mesmo apartado, o ciclismo, tanto por estrada como por pistas
forestais.
Neste capítulo tamén incluímos o golf, ben é certo que tamén se trata dun deporte, ó igual que os
demais, difere de maneira notable nos usuarios que atrae. Non se trata dunha actividade que require do
mesmo físico que os anteriores, ademais que se trata dunha práctica deportiva para un usuario de máis
poder adquisitivo. Na actualidade en Galicia existen até un total de 21 campos de golf (públicos, mixtos
ou privados), con diferentes números de buratos e modalidades.
Por último, non podemos esquecernos da única estación de esquí que hai en Galicia, Cabeza de
Manzaneda, localizada na provincia de Ourense. Con un total de 23 pistas, 3 verdes, 12 azuis e 8
vermellas, que suman aproximadamente 15km de lonxitude. Un complexo turístico, no que ademais das
propias instalacións para o esquí e outros deportes relacionados coa neve, tamén hai servizos hoteleiros
e demais.

Turismo náutico
A procura de novos produtos turísticos en Galicia deu orixe a esta modalidade, aínda sabendo da
enorme tradición tanto social como económica en certas vilas e comarcas de todo o relacionado co mar.
Como veremos na capítulo de infraestrutura e servizos relacionado co transporte, Galicia, é unha das
comunidades autónomas con maior número de portos deportivos, sendo un dos principais referentes.
Existe un total de 38 instalacións náutico recreativas marítimas e 12 instalacións náuticas fluviais. Ao
todo, na comunidade existen 129 portos que poden ser utilizados durante todo o ano. De feito, poucas
vilas costeiras na actualidade non dispoñen do seu propio porto deportivo. A construción destas
infraestrutura non só deu orixe a un aumento de empresas relacionadas con este sector, así como das
estacións náuticas de Sada e Sanxenxo, tamén a un crecemento dos amarres. Do mesmo xeito, esta
tipoloxía non só centra só nas rías ou no mar galego, tamén nos encoros e ríos do interior, nos que hai
pequenos clubes náuticos.
Termalismo
O turismo termal, é dicir, aquel relacionado cos diferentes mananciais de auga con propiedades
medicinais foi un dos principais produtos turísticos a comenzos do século XX. Non só en Galicia, se non,
no resto dos países, mais co paso do tempo, o turismo de sol e praia gañou terreo, para deixar nunha
posición secundaria o termal. Nas últimas décadas, púxose en marcha unha recuperación progresiva dos
diferentes complexos ligados ó termalismo, é dicir, os balnearios, para conseguir o seu
desenvolvemento turístico, como alternativa, sobre todo no interior de Galicia. O que conseguiu que
Ourense se convertese no principal referente no turismo termal en Galicia. A última actuación en canto
ó marketing e promoción do turismo termal consistiu na implantación do lema "vila termal" naqueles
concellos que teñen un ou máis balnearios.

En Galicia existen 21 balnearios con augas

mineiromedicinais que representan cerca do 20% dos establecementos nacionais. Conta con máis de
3.000 prazas hoteleiras e por iso é o principal destino termal de España. A oferta vai dirixida non só para
o sector da saúde, pero tamén ao segmento de relax. Os principais retos do sector termal en Galicia son
protexer os acuíferos de auga mineral; a loita contra a competencia desleal; a posta en valor da cultura
termal; o aproveitamento das novas tecnoloxías cara a súa promoción; e, a inclusión dos tratamentos
terapéuticos dos balnearios na carteira de servizos de sanidade.
Festas e eventos máis importantes
A comunidade galega oferta anualmente unha extensa gama festivais musicais, destinadas a diferentes
públicos e con estilos musicais moi variados: folk e música tradicional, rock, metal, pop, alternativa ou
música electrónica son algúns dos exemplos. É ben verdade que moitos deles se concentran entre os

meses de xuño e outubro. Pero, cada vez máis hai festivais de cinema e teatro organizados en Galicia
durante o outono/inverno. Ademais, existen actualmente 134 Festas de interese turístico en Galicia.
Destas, polo menos 9 son Festas de interese turístico internacional (Rapas de Sabucedo, Festival de
Ortigueira, Apostol de Santiago, San Xoán da Coruña, Romaría Viquinga de Catoira, Semana Santa de
Ferrol e Viveiro, Corpus Christi de Ponteareas e a Arribada da Carabela Pinta en Baiona) e 10 son Festas
de interese turístico nacional (Romaría da Barca en Muxía, San Froilán de Lugo, Festa da Istoria de
Ribadavia, Entroido de Verín e Xinzo, Festa do Polbo no Carballiño, Albariño de Cambados, San Roque en
Vilagarcía, o Cocido de Lalín e o Marisco do Grove). Destácase que máis de 50 delas son de temática
enogastronómicas, onde o principal atractivo é un produto relacionado coa alimentación (viño en
Cambados, cocido en Lalín, polbo no Carballiño ou o marisco en O Grove).

3 O CAMIÑO DE SANTIAGO
Segundo o Plan Integral de Turismo de Galicia 2014 - 2016, o turismo constitúe o sector económico con
maior capacidade de aportar á cohesión social de Galicia e á loita contra o desequilibrio territorial. Para
o que precisa acadar uns retos principais:
•

Posicionar a Galicia como marca e como destino diferencial a nivel interno, nacional e
internacional.

•

Consolidar a Galicia como destino multiexperiencial, cunha oferta segmentada e
desestacionalizadora.

•

Galicia como modelo europeo de turismo sostible.

O sector turístico galego debe acadar unha posición de liderado na nosa economía, que lle permita non
só ser xerador de emprego e distribuidor de riqueza, senon que poida ser tractor doutros sectores
económicos e sexa bandeira para facilitar a visibilidade doutros sectores económicos de Galicia.
De todos os xeitos existen certas potencialidades territoriais que deben de ser aproveitadas polo sector
turístico galego como é O Camiño de Santiago. Pois o turismo en Galicia ten o mesmo impacto en canto
a porcentaxe de PIB (Produto Interior Bruto) e emprego ca media de España e a maioría das
Comunidades Autónomas españolas. Cando o territorio galego posúe unhas características moito máis
competitivas con referencia a Murcia, Cantabria o La Rioja para a dinamización do turismo (ver gráfico
1).
Pero aínda resulta máis preocupante comprobar como segundo o estudo de Exceltur publicado no 2015
titulado MONITUR, onde evalúa a competitividade turística das 17 Comunidades Autónomas, aplicando
a cada un destas rexións un total de 80 indicadores. Galicia pasou de ocupar o posto 8 no 2010 dentro

do ranking de competitividade turística, ao posto 10 no 2014. Polo que é necesario plantexar unha
reflexión e estudo de cales son as consecuencias desta evolución negativa con referencia ao resto de
España.
Porén, neste caso centrámonos no buque insignia do Turismo en Galicia: O Camiño de Santiago. Se
comeza cunha breve aproximación das súas características e situación actual para a continuación
comentar algunha actuación de aplicación para o seu desenvolvemento.
Gráfico 1. Porcentaxe que representa o sector turístico dentro do PIB e emprego das principais CC.AA
de España no 2014

Fonte: elaboración propia a partir de datos de Exceltur
O Camiño de Santiago é un dos produtos turísticos de máis éxito de España e recoñecido a escala
internacional. Trátase dunha das grandes vías de peregrinación do cristianismo, que presenta unha
evolución positiva sumamente significativa con claros incrementos nos anos santos (chegada de
visitantes, oferta de aloxamento, etc.). Porén, para manter este dinamismo ao longo das derradeiras
décadas desde a administración e diferentes organismos, plantexáronse estratexias para xerar
beneficios nos territorios atravesados polas rutas do Camiño de Santiago.
As rutas do Camiño de Santiago son unha das mostras do patrimonio cultural de Galicia máis visibles e
cada vez máis coñecidas. O número de persoas que peregrinan é cada vez meirande así como o das que
escollen rutas alternativas e diferentes motivacións. Moitos deles coñecen Galicia por primeira vez con
esta experiencia. Os camiños son esas rutas que levan cara a Santiago pero son tamén as imaxes vivas

dun territorio antigo. Un contorno natural, transformado e feito á medida para soportar a vida a través
de séculos de uso agrario, gandeiro e forestal, e tamén fogar de múltiples casais, lugares e vilas coas
súas singularidades.
De todos os xeitos o Camiño dende fai tempo amosa saturación estival o que levó a certos peregrinos e
aos fluxos máis selectivos programen a súa andadura para as estacións menos masificadas, como a
primavera e o outono, o cal en sí mesmo é moi positivo, por canto racha coa estacionalidade, pero daña
a imaxe do Camiño para quen decide camiñar en verán. Asi mesmo, a auxe de outros camiños
secundarios constitúe a mellor resposta a este problema. Pero a atención, a señalización e a calidade
dos entornos desos outros camiños demanda atención para evitar que ofrezcan unha imaxe peor da que
todos desearíamos.

3.1. Aproximación as características xerais do Camiño de
Santiago
Ao estudar o Camiño de Santiago, o punto de partida debe ser o turismo cultural ou turismo relixioso
cultural. Sen entrar na análise polisémica do propio Camiño de Santiago, o que si está claro é que
combínanse unha serie de características que van máis alá do turismo relixioso, terminoloxía coa que se
define desde diferentes disciplinas. De feito o turismo relixioso considérase unha viaxe turística onde o
elemento relixioso constitúe un dos obxectivos principais. Aos motivos tradicionais para facer turismo
como: moverse, descansar, coñecer novas paisaxes, coñecer novas persoas, etc., se lles engaden
cualitativamente outros novos. Porén na actualidade, a evidencia é que un peregrino pode estar tan
interesado en visitar unha igrexa como pode estalo un turista, polo que o turismo relixioso se considera
como un subgrupo do turismo cultural.
A súa vez, unha das conclusións na que coinciden os traballos centrados no Camiño de Santiago, é que
os desprazamentos relacionados con peregrinacións relixiosas e co turismo cultural son un dos produtos
máis populares en Europa e España. Así como que os destinos claramente relacionados cun espazo
relixioso, é doado identificalos coa percepción do turismo cultural relixioso. Pero cada vez resulta máis
complicado saber os motivos dos visitantes cara a ese lugar, xa que se mesturan os auténticos
peregrinos que visitan o lugar movidos pola fe, os turistas que aproveitan a visita para acercarse ao lugar
relixioso e, os turistas que visitan o lugar cunha motivación patrimonial e cultural, á marxe do feito
relixioso. Realidade que co paso dos anos sucedeu cos peregrinos que se desprazan á cidade de Santiago
de Compostela.

O Camiño de Santiago ten as súas orixes no século IX cando se descubre e se recoñece o que se
consideraron os restos do corpo do Apóstol Santiago. A difusión desa noticia deu lugar, nos séculos
seguintes, a un intenso proceso de peregrinación desde todos os recunchos de Europa.
Ao longo da súa historia o Camiño de Santiago atravesou situacións moi diversas. Da súa época de maior
gloria na Idade Media pasouse a un longo período de decadencia. De feito haberá que chegar ao século
XIX, a súa segunda metade, para ver como o fenómeno xacobeo adquire de novo protagonismo. Da man
de feitos como a nova exposición dos restos do Apóstolo ou a entrada en escena do santuario de
Lourdes en Francia, que “revitaliza” as peregrinacións. No século XX, trala Guerra Civil Española, e inicia
un novo período histórico no que o significado do Apóstol Santiago adquire un destacado protagonismo
ao recoller os ideais do nacionalismo español. Porén, é a partir do ano santo de 1954, coa situación
política e económica máis estabilizada, cando se empezan a facer maiores esforzos con relación ao
Camiño de Santiago. Porén, non foi ata o ano santo de 1965 cando o turismo comeza a ser
efectivamente unha das actividades dominantes vinculadas ao Camiño de Santiago. En primeiro lugar
porque se produce a primeira afluencia masiva da época contemporánea, o que implicou a creación de
aloxamentos especiais, apertura de novos hoteis, a transformación urbanística da cidade, a inauguración
da estación de autobuses e a mellora do aeroporto.
No seguinte ano santo, 1971, o feito máis destacado foi a implantación da Compostela (documento que
certifica a realización do Camiño de Santiago) e polo tanto a caracterización da figura do peregrino e o
inicio da serie estatística sobre a súa afluencia. Porén xa neste momento xurdiu un problema: definir
que é ou non un peregrino. Para o caso compostelano o peregrino é a persoa que, seguindo calquera
das rutas tradicionais así recoñecidas, camiña ao menos 100 quilómetros (ou 200 se o fai a cabalo ou en
bicicleta).
Os dous seguintes anos xacobeos, 1976 e no 1982, estiveron marcados polos acontecementos
históricos: o troco político e a construción dun estado democrático e descentralizado. A década do 1980
foi fundamental para entender o posterior desenvolvemento do Camiño de Santiago. No 1985 a
UNESCO recoñeceu á cidade de Santiago de Compostela como patrimonio da humanidade, uníndose
uns anos máis tarde o propio camiño francés. A finais da década de 1980 é cando o turismo entra de
cheo na axenda política galega. Desde diferentes administracións rexionais se detectaron as
potencialidades económicas co Camiño de Santiago podería xerar dentro do territorio galego. Por aquel
entón, fóronse fraguando fitos como a celebración do multitudinario acto papal, que serviu de estímulo
para o despegue turístico que tivo lugar no 1993 (ver gráfico 2).
Gráfico 2. Evolución do número de peregrinos que realizaron o Camiño de Santiago desde 1970 a
2013.

Fonte: elaboración propia a partir de datos de la Oficina de acollida ao peregrino, 2015.
O ano santo de 1993 representou o “novo” turismo que se quería para Galicia. O Camiño de Santiago
converteuse no produto estrela, melloráronse as rutas, abríronse albergues, inauguráronse casas de
turismo rural, hoteis e, sobre todo, acompañouse dunha forte campaña de promoción. Ao tempo
creouse un entramado institucional en torno ao turismo e ao xacobeo entre os que figuran Turgalicia, a
S.A. para a Xestión do Xacobeo ou o Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela (aínda que sufriron
modificacións desde a súa creación, se manteñen na actualidade).
Os anos santos actúan como auténticos catalizadores non só para a atracción de visitantes senón tamén
para o crecemento e o desenvolvemento do sector. As cifras tanto do propio 1993 como do 1999, 2004
ou 2010 amosan o efecto exercido por ese evento se ben parece que a medida que avanzamos no
tempo esta influencia é cada vez menor. A presenza de peregrinos multiplicouse de xeito constante ao
longo de todo este período, aínda que o seu total numérico segue sendo pequeno en relación ao global
de turistas. En calquera caso é conveniente sinalar ca consolidación turística do Camiño de Santiago, non
repercute exclusivamente sobre o incremento de camiñantes senón, especialmente, sobre a
frecuentación do destino Galicia e moi particularmente sobre Santiago de Compostela.
En definitiva, as peregrinacións a Santiago de Compostela adquiren unha grande importancia. Porén
hoxe é claramente un produto turístico no que a relixión cada vez ten menos relevancia. De feito e
segundo os datos do 2013 a xeito de exemplo, o motivo da peregrinación divídese en: o 54,5% en
relixiosos e outros, o 40% só relixiosos e o 5,5% no relixioso. Aínda que o máis significativo é comprobar
cómo nese ano viñeron peregrinos de máis de 140 países, estando representados os 5 continentes.

Incluso desde o Arzobispado de Compostela afirmouse que no mes de outubro do 2014, a maioría dos
peregrinos son estranxeiros e de orixes tan “exóticos” como Singapur, Swazilandia, Líbano, Myanmar,
Zimbabwe, Etiopía ou Sudán, chegando a representar o 62% do total (Oficina de acogida al peregrino,
2015). Polo que se considera importante poder vincular outros produtos turísticos que podan
complementar o Camiño de Santiago.

3.2. Actuacións e estratexias vinculadas co desenvolvemento do
Camiño de Santiago en Galicia
Neste apartado amósanse algunhas das medidas que poden axudar a desenvolver o Camiño de Santiago
en Galicia, apoiándonos en traballos elaborados por Exceltur e o propio PITG.
Dende xa é imprescindible tratar ao Camiño de Santiago cunha visión global e internacional. O Camiño
de Santiago como eixo vertebrador de novas alternativas de turismo e modelo demostrador
internacional. Entre as súas características territoriais máis significativas e importante recordar co
Camiño de Santiago consta de 8 rutas, atravesa máis de 100 concellos, é o 1º Itinerario Cultural Europeo
polo Consello de Europa (1987) e é Patrimonio da Humanidade pola Unesco (1993). De feito o Camiño
de Santiago puxo Galicia nos mercados internacionais dunha forma diferenciada, consistente e estable.
Sen dúbidas O Camiño debe de ser o eixo vertebrador referente do sector turístico de Galicia.
Ademáis existen unha serie de oportunidades que deben ser aproveitadas, como é: a proxección
internacional do Camiño de Santiago e a celebración dos anos santos composteláns. Co
desenvolvemento do Camiño de Santiago se persegue dinamizar tanto o sector do turismo como de
toda a estrutura socioeconómica de Galicia.
Desenvolvemento dun Plan Director do Camiño de Santiago
•

Establecemento dun Plan Director do Camiño de Santiago con especificacións para cada unha
das rutas.

Desenvolverase un Plan Director do Camiño de Santiago que contribúa á mellora do mesmo ao longo de
todas as súas rutas, adaptando medidas específicas para cada unha delas e definindo directrices que
contribúan a mellora de aspectos ambientais, á xestión de fluxos, á mellora dos trazados e da
sinalización, á mellora dos servizos turísticos, etc.
Establecemento dun Plan Director do Camiño de Santiago con especificacións para cada unha das rutas,
coa finalidade de lograr unha explotación organizada e sostible de todos eles, con criterios para axentes
privados e públicos. O plan terá como obxectivo controlar a masificación dos últimos 100 km do Camiño
Francés e mellorar os trazados de todo o Camiño, atendendo á accesibilidade e á seguridade dos

peregrinos en zonas de estradas. O Plan buscará o posicionamento do Camiño de Santiago como
emblema dun enfoque de turismo sostible e responsable co medio e co patrimonio referente cara o
peregrino e o resto da oferta turística galega.
Posta en marcha do “Smart Camiño”
•

Mellora da accesibilidade.

•

Realidade Aumentada e Xeoreferenciación.

•

Plataforma dixital do Camiño.

•

WIFI gratuíto na rede de albergues.

•

Rede de monitorización ambiental do Camiño.

A través desta actuación perséguese a consolidación do Camiño de Santiago nun recurso intelixente e
sostible a través da aplicación da innovación e a tecnoloxía. Preténdese facer o Camiño accesible para
todos, mellorar as súas infraestruturas, mellorar a colaboración e aproveitamento de sinerxías entre
todos os axentes implicados, contribuír á mellora dos recursos patrimoniais e impulsar a aplicación das
TIC.
•

Impulso á mellora da accesibilidade do Camiño para todos os públicos (peregrinos da terceira
idade, de mobilidade reducida, para familias con nenos, para ciclistas, etc.).

•

Deseño de ferramentas de realidade aumentada e xeoreferenciación que permitan obter
información dos lugares de interese do Camiño in situ.

•

Desenvolvemento dunha plataforma dixital do Camiño con servizos múltiples ao peregrino
(planificación de rutas, busca de establecementos turísticos, foro de experiencias, información
sobre os recursos patrimoniais, etc.).

•

Fomento da habilitación de rede WIFI gratuíta na rede de albergues do Camiño de Santiago e
noutros puntos de interese.

•

Posta en marcha dunha rede de monitorización ambiental do Camiño.

Posicionamento do Camiño de Santiago como referente de sostibilidade e modelo demostrador
internacional
•

Tourism Living Lab Europeo.

•

Cooperación entre Comunidades Autonómas.

•

Sensibilizacion dos actores turísticos vinculados aos Camiños.

•

Figura do Embaixador do Camiño.

•

Difusión do Modelo de Xestión do Camiño.

•

Creación dunha Rede de Servizos en torno ó Camiño.

O Camiño de Santiago é a icona de Galicia a nivel internacional. É único e capaz de atraer todos os tipos
de visitantes. Utilizalo como exemplo de sostibilidade global é esencial para dar exemplo nas restantes
xestións do turismo en Galicia.
•

O Camiño Francés como un Tourism Living Lab europeo, demostrador, onde se poña en marcha
novas experiencias e tecnoloxías innovadoras para o turismo europeo e sirva como efecto
tractor no emprendemento.

•

Impulso da coordinación entre as empresas que realizan I+D+i galego e os usuarios finais que
probarán os novos produtos e servizos desenvolvidos no Tourism Living Lab.

•

Identificación das necesidades do sector turístico galego a través de enquisas a visitantes e
axentes do sector privado e presentalas como propostas a desenvolver no Tourism Living Lab ás
empresas que realizan I+D+i.

•

Presentación da candidatura para formar parte da European Network of Living Labs (ENoLL).

•

Cooperación e alianzas con outras comunidades autónomas e con outras rutas turísticas e
camiños de peregrinación trasnacionais co obxecto de deseñar unha oferta agregada.

•

Apoio para a sensibilización dos actores turísticos vinculados ao Camiño sobre os seus valores,
beneficios e singularidades.

•

Consolidación da figura de Embaixador de Honra do Camiño de Santiago.

•

Promoción internacional do modelo de xestión do Camiño de Santiago, como modelo de posta
en valor dos recursos endóxenos.

•

Creación dunha Rede de Servizos Turísticos e de atención ao peregrino en torno ao Camiño de
Santiago, a través do deseño e implantación dun Manual de Produto Camiño de Santiago. Este
manual atenderá a estándares de calidade e á especialización en torno aos valores únicos do
Camiño, así como á aposta da autenticidade e a singularidade no servizo coma na estética das
instalacións.

•

Sensibilización dos servizos turísticos en torno ao Camiño a través da promoción dun modelo
de xestión sostible entre os axentes turísticos vinculados ao Camiño de Santiago.

•

Formación a membros da rede para homoxeneizar a calidade, a atención ao cliente, e
especializarse coma empresa do Camiño de Santiago, coñecedor dos seus valores singulares e
únicos.

•

Fomento da creación de experiencias combinadas de comercialización entre os diferentes
membros da rede a nivel autonómico, nacional e internacional.

Incremento do valor engadido e a rendibilidade do Camiño de Santiago
•

Promoción de “Anos temáticos”.

•

Deseño dunha oferta segmentada por intereses.

•

Novas empresas e iniciativas turísticas.

•

Promoción de restauradores a nivel internacional enfocados ao Camiño.

•

Organización dun premio de carácter anual pola integración na paisaxe de núcleos turísticos en
torno ao Camiño.

•

Programa "Máis aló do Camiño“.

•

Sistema eficaz de recollida e análise de datos estatísticos.

Mediante esta acción perséguese aproveitar o valor intrínseco do Camiño para diversificar produtos e
incrementar así o rendemento económico que se pode obter del. A mellora da oferta complementaria
en torno aos camiños, así como a complementariedade con outros recursos endóxenos como a
enogastronomía, a artesanía, o deporte, a ecoloxía,... permitirán a diversificación da oferta,
incrementando deste xeito a estadía e o gasto medio diario dos visitantes.
•

Promoción de “Anos temáticos” en torno ao Camiño, para os interxacobeos como por exemplo
o evento de “Asís a Compostela”.

•

Deseño dunha oferta segmentada por intereses (o Camiño da gastronomía, o Camiño da
natureza, o Camiño dos aventureiros, o Camiño dos nenos, o Camiño accesible, o Camiño dos
artesáns,...) e combinación de produtos.

•

Promoción de novas empresas e iniciativas turísticas. Concurso de ideas e obradoiros de
emprendemento: Emprendemento no Camiño.

•

Promoción de restauradores a nivel internacional enfocados á gastronomías dos Camiños de
Santiago.

•

Organización dun premio de carácter anual para núcleos turísticos e entidades en torno ao
Camiño pola súa integración na paisaxe e a súa contribución á mellora do Camiño, en liña coa
Estratexia da Paisaxe Galega.

•

Posta en marcha do programa “Máis aló do Camiño” coa incorporación de novas experiencias
turísticas para facer despois do Camiño, incluíndo descontos específicos en excursións,
estadías,...

•

Posta en marcha dun sistema eficaz para a recollida e análise periódico de datos estatísticos
fiables sobre a demanda de peregrinos do Camiño.

Por último, Establecemento de canles de captación directa de peregrinos internacionais
•

Acordos de colaboración con entidades e asociacións para a promoción.

•

Viaxes de familiarización para difundir os valore singulares do Camiño.

•

Calendario de encontros/foros con asociacións para a difusión do Camiño.

A importancia do Camiño de Santiago para o seu posicionamento a nivel internacional repercute na
atracción de visitantes internacionais. As entidades do estranxeiro vinculadas ao Camiño como son as

Asociacións de Amigos do Camiño son as principais aliadas na difusión das excelencias do destino.
Estableceranse relacións comerciais con operadores turísticos especializados.
•

Establecemento de acordos de colaboración con entidades e asociacións para a realización de
accións de promoción relacionadas co Camiño de Santiago para dalos a coñecer nos respectivos
países.

•

Realización de viaxes de familiarización cos operadores turísticos que contribúan á difusión dos
valores singulares do Camiño.

•

Establecemento dun calendario de encontros/foros coas distintas asociacións para a difusión
do Camiño.

4 INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS
Vivimos nun mundo no que nos movemos continuamente. Sería impensable o mundo actual e o seu
funcionamento sen a hiper-mobilidade. Nun século, pasamos das longas viaxes en barco cunha duración
de varios dias para cruzar o océano até podelo atravesar en avións supersónicos como o coñecido
Concorde, en pouco máis de 3 horas. A diminución dos tempos de desprazamento non só supón unha
mellora na economía, ó ser máis productivos, se non que tamén influíu moito no crecemento do turismo
até converterse nunhas principais actividades económicas, provocando que moitos territorios teñan
unha gran dependencia do turismo. Na realidade, unha das principais características do turismo é o
movemento de persoas. Realizar unha viaxe de turismo a outro territorio, supón desprazarnos até este,
mais este movemento, tanto en transporte público como privado, require dunhas infraestruturas de
transporte. É dicir, aqueles camiños preparados e adecuados para o desprazamento de persoas e
mercadorías mediante diferentes vehículos (automóbil, autobús, ferrocarril, avión e barcos). Temos que
dicir que aínda que o avión como o barco non precisan de infraestruturas para se mover (aire e auga) si
o necesitan para que as persoas poidan acceder a eles, caso dos aeroportos e portos. Unhas
infraestruturas de transporte necesarias para a economía e a vertebración do territorio, mais tamén
como dixemos, para o turismo. Non é de extrañar que moitos territorios levasen a cabo grandes
actuacións nas súas infraestruturas de transporte para o aumento do turismo, como a construción de
novas terminais aeroportuarias, portos para cruceiros ou simplemente autoestradas. Hai que recoñecer
que boa parte do auxe do turismo non só veu determinado polo afán aventureiro por descubrir novos
espazos, tamén polas enormes facilidades actuais para movernos, grazas tanto ás infraestruturas de
transporte como das empresas comerciais. É o exemplo da aparición das empresas low-cost, as cales
supuxeron o xurdimento das viaxes curtos no tempo mais non no espazo, podendo realizar
desprazamentos dunha fin de semana a diferentes cidades europeas.

No presenta apartado levaremos a cabo unha análise das diferentes infraestruturas de transporte
presente en Galicia, así como dos servizos en transporte público, sempre cunha especial atención na
relación co turismo.
Viarias
As infraestruturas viarias son as estradas e todas as súas variantes (autoestradas e vías rápidas). Estas
son a base de todas as infraestruturas de transporte, as que permiten a circulación do vehículo privado e
consigo, a práctica accesibilidade universal a calquera espazo do noso territorio. Temos que ter en
conta, que na actualidade a mobilidade de persoas basease na súa maioría no vehículo privado, sobre
todo en Galicia. Un territorio que conta cunha complexa e densa rede viaria debido en parte á forma
tradicional de ocupación do territorio, baseada no minifundismo.
Galicia sufriu un déficit con respecto ás infraestruturas de transporte en relación con outras
comunidades autónomas, un feito que nas últimas décadas se solucionou coa expansión e construción
de numerosos quilómetros de estradas de nova planta. Nunha primeira parte, coa posta en marcha
dunha importante rede viaria autonómica, na que se ligaron as principais vilas e cabeceiras, tanto
comarcais, como municipais. Un feito que supuxo un salto de calidade nos desprazamentos internos de
Galicia. Unha rede viaria autonómica que se caracterizaba coa construción de novas estradas
convencionais mais tamén das coñecidas vías rápidas (Actualmente son denominadas vías de altas
prestacións). Moitas destas na actualidade foron reconvertidas en autovías, como foron o caso das do
Barbanza e o Salnés, que falaremos máis adiante. Mais outras seguen a existir tal e como foron
construídas, con tan só un carril por sentido. Un caso por exemplo é o corredor central entre Monforte e
Lalín, o Corredor do Morrazo ou a recentemente inaugurada entre Lugo e a dita capital de Terra de
Lemos. Ó mesmo tempo, a finais da década dos 90s e principios do século XXI, levábase a cabo as dúas
principais saídas cara a Meseta, unhas autovías que forman parte da Rede Viaria Estatal. Son o caso da
A-6 (Autovía do Noroeste ou estrada da Coruña) e a A-52 (Autovía das Rías Baixas). Non só supoñían
unha mellora nas conexións exteriores, se non tamén, internas, xa que grazas a estas dúas autovías,
dábase unha unión entre as dúas principais cidades galegas, A Coruña e Vigo, coas dúas cidades do
interior galego, Lugo e Ourense, respectivamente. Ademais de outras vilas que quedaban moi preto
destas novas infraestruturas.
Estas dúas complementaban á AP-9, inaugurada uns anos antes das dúas autovías, mais que logo se
remataría completamente até Ferrol e a fronteira con Portugal en Tui. Unha infraestrutura, que aínda
tratándose da principal arteria no sistema de transporte galego, sufre unha serie de eivas que se
necesitan corrixir. Por unha parte, ó tratarse dunha autoestrada de peaxe, son moi frecuentes as
retencións en época estival ante a falta de persoal á hora de realizar o pagamento da tarifa por circular.

Do mesmo xeito, a alta intensidade de tráfico ante a falta dunha alternativa gratuíta das mesmas
características, provoca un mal estado do firme para a circulación dos vehículos. A única alternativa
gratuíta é a estrada convencional N-550, que atravesa numerosas localidades e vilas. Ó mesmo tempo, a
Autoestrada do Atlántico, ten a función de circunvalación nas cidades de Santiago de Compostela e
Pontevedra, ante a falta dunha boa rede de transporte metropolitano que canalice gran parte desta
mobilidade. De aí, as solucións en modo parche por parte das autoridades nas ampliacións,
concretamente na capital galega, coa construción dun terceiro carril.
Logo, destas 3 principais infraestruturas de transporte, na última década aumentou considerablemente
o número de quilómetros en estradas de alta capacidade, tanto de titularidade estatal como
autonómica. Mellorando non só as saídas cara o exterior, se non que tamén, internamente a
nivelgalego, dando unha oferta para o transporte de vehículos entre as principais vilas e cidades. Entre
as estatais podemos nomear a finalización completa da A-8 (Autovía do Cantábrico) que permite a
ligazón de Galicia con todo o Eixo Cantábrico até a fronteira con Francia. Unha infraestrutura non exenta
de polémica polo seu deseño á altura de Mondoñedo, onde ante a frecuencia das néboas ó longo do
ano (300 días aprox.) dificulta a circulación dos vehículos, o que provoca o seu peche temporal,
desviando o tráfico pola estrada convencional. Unha vía tamén de titularidade estatal é a A-75, que une
Verín con Chaves, permitindo a ligazón co corredor do interior portugués.
A nivel interno, a dotación en vías de alta capacidade aumentou considerablemente nos últimos anos, o
que permitiu mellorar as relacións entre as cidades que non dispoñían dunha conexión mediante
autovía ou autoestrada. É o caso por exemplo da Autoestrada Central Galega (AG-53 e AP-53), entre
Santiago de Compostela e Ourense. Unha autoestrada de peaxe no tramo que vai dende a capital galega
até o alto de Santo Domingo de Dozón, mais que de facto é até Lalín, xa que a partires da capital do
Deza até o seu final, preto de Ourense, onde enlaza coa Autovía das Rías Baixas, é gratuíta. Este feito
diferenciador a nivel interno dentro da propia autoestrada, provoca que moitos usuarios só utilicen esta
autoestrada no tramo gratuíto, debido ás altas peaxes do tramo de pago. Logo, desvíanse en Lalín e
percorren a saturada N-525 até Santiago de Compostela, no espazo coñecido como o Corredor do Deza,
polo seu dinamismo socio-económico. Outra autovía que vertebrará internamente dúas cidades galegas,
é a A-54, entre Lugo e Santiago de Compostela. Unha autovía que nun primeiro momento só estivo en
servizo na entrada ó aeroporto de Lavacolla, e máis recentemente foi inaugurado o tramo entre Palas de
Rei e Lugo. A finalización desta dará pé a unha redución considerable dos tempos de desprazamento,
entre dúas cidades que posúen bens declarados Patrimonio da Humanidade pola Unesco. E ó mesmo
tempo, unha alternativa mediante autovía. Actualmente, moitos usuarios prefiren circular pola N-634 e
logo continuar pola A-6 até Lugo. Por último, foi inaugurada unha vía de altas prestacións entre Lugo e

Monforte de Lemos, (CG-2.2) co que se completaría case na totalidade o triangulo interior entre as 3
cidades, Ourense, Lugo e Santiago de Compostela.
Fora dos eixos e corredores entre cidades, alén das principais saídas de Galicia por estrada, a rede de
estradas tamén se viu incrementada noutros espazos importantes a nivel socio-económico e ó mesmo
tempo tamén turísticos, como pode ser todo o litoral galego, sobre todo no entorno das Rías Baixas. É
neste espazo, onde nun primeiro momento, estiveron dotadas das “vías rápidas” mais que co paso do
tempo e sobre todo pola intensidade do tráfico e os numerosos accidentes de tráfico, víronse
desdobradas até se converter en autovías. Son os casos da AG-11(Autovía do Barbanza) e da AG41(Autovía do Salnés). Dúas infraestruturas que non só comparten o feito de ser primeiro estradas dun
só carril por sentido para se reconverter en dous carrís. Tamén que as dúas teñen inicio na AP-9 e
vertebran un espazo costeiro, no que o turismo relacionado co mar e a praia é o predominante, como
son nestas dúas comarcas. Desta maneira, podemos chegar rapidamente e ó mesmo tempo, dunha
maneira máis cómoda ás praias das Rías Baixas, neste caso, da Ría de Arousa.
Dous casos moi semellantes ós anteriores son o Morrazo e Noia. Dous espazos das rías galegas e na área
de influencia do Eixo Atlántico, que viron como nos últimos anos, se construían novas estradas. Mais
que a diferenza das anteriores, non son autovías, se non que vías de altas prestacións con tan só un
carril por sentido. Por unha parte, no Morrazo o Corredor, o CG-4.1, do que está proxectado o seu
desdobramento (Futura AG-46), en parte debido ás numerosas retencións preto da Ponte de Rande ou
durante a época estival. Do mesmo xeito que se construirá un terceiro carril na dita ponte, para
conseguir maior capacidade. Por outra parte, o caso da ligazón entre Noia e Santiago de Compostela,
dividida en dous tramos. Por unha parte, unha autovía, a AG-56 que discorre entre a capital galega e
Brión e logo un tramo en vía de altas prestacións até as proximidades de Noia. O cal tamén está
proxectada o seu desdobramento. Esta infraestrutura permitiu un maior acercamento da capital galega
ás praias e demais espazos turísticos da Ría de Muros e Noia.
Outro espazo costeiro, mais tamén moito máis illado que os anteriores, ante a falta de infraestruturas
de transporte de altas capacidades ou de transporte público como é a rede do ferrocarril, é a Costa da
Morte. Un espazo illado, que estará máis preto nos próximos anos coa finalización definitiva da AG-55. A
mesma que xa estaba en servizo entre a cidade de A Coruña e Carballo dende 1997, mais que neste
mesmo 2016, foi inaugurado un novo tramo de máis de 25 km de lonxitude até o concello de Zas.
Restando tan só por construír o tramo até o concello de Vimianzo. Por último, tamén temos que citar
outras dúas autovías galegas que se construíron na última década, como son o caso da AG-64, entre
Ferrol e Vilalba, que serve de unión entre a comarca de Ferrol e a A-8 e consigo todo o eixo cantábrico.
Unha última, é o caso da AG-31 ou Autovía de Celanova, de tan só 18 quilómetros. Esta mesma, conecta

a autovía das Rías Baixas á altura de Ourense, coa comarca da Baixa Limia. Tamén está en proxecto a súa
ampliación até o concello de Lobios.
Tampouco podemos esquecernos de dous importantes proxectos, como son o caso da A-76 (Autovía do
Acceso Centro de Galicia) entre Ourense e Ponferrada, na actualidade unha das saídas máis importantes
cara a Meseta, mais mediante estrada convencional (N-120). Hai que dicir que se trata da saída máis
curta para o centro de Galicia, mais non así en tempos. Tamén é un proxecto a vertebración da Mariña
lucense mediante unha autovía (Futura A-85) que enlazaría logo coa xa construída A-8 do Cantábrico. Ó
mesmo tempo, non describimos todas as vías de altas capacidades nas diferentes áreas metropolitanas
que serven para canalizar o tráfico diario de moitos galegos, como pode ser o caso da AG-57,
autoestrada de peaxe, entre Vigo e Baiona, outra das vilas máis importantes a nivel turístico en Galicia.
Rede de Estradas de Alta Capacidade en Galicia e as súas saídas

Fonte de información: IGN (Instituto Geográfico Nacional)-Elaboración propia

Aínda que as vías de alta capacidade, como nestes últimos exemplos, permitiron unha redución dos
tempos de desprazamento, motivado polo feito de non atravesar certos núcleos de poboación ou as
maiores velocidades medias, non solucionaron en boa medida os problemas habituais de todos os

veráns en canto a retencións. O fomento da mobilidade mediante vehículo privado motivado por unhas
boas vías, provocan unha maior comodidade ós usuarios, o que levou tamén a un aumento do número
de vehículos privados. Un feito, que se agrava nos finais destas vías ou nas súas incorporacións, debido ó
efecto funil. A solución ás retencións non pasa pola construción de máis infraestruturas se non polo
traslado dos usuarios ó transporte público. Deste modo podemos conseguir un turismo sustentable,
eliminado en boa parte os problemas derivados do uso masivo do vehículo privado (contaminación
acústica e aérea, ocupación do espazo público). Por outra parte, a dotación de novas infraestruturas
poden provocar ó mesmo tempo, tanto vantaxes como inconvenientes nos diferentes espazos turísticos.
Por unha parte, un maior número de turistas, en parte grazas por unha maior facilidade á hora de
desprazarnos mais ten as súas desvantaxes. As facilidades para movernos motivan ó mesmo tempo o
fenómeno do excursionismo, é dicir, non hai unha procura do aloxamento por parte do visitante.
En canto á rede de estradas convencionais de Galicia, como dixemos anteriormente, hai unha extensa e
densa rede de vías viarias, o que nos permite chegar até calquera punto dentro do territorio galego sen
dificultades. Ó mesmo tempo temos que ter en conta os problemas derivados da deficiente sinalización
turística en moitas estradas, tanto de titularidade autonómica, provincial como local. Unha sinalización,
que conta coa súa propia normativa galega, mais que moitos dos concellos non a cumpren ou
simplemente descoñecen dita normativa. Unha lexislación que nos marca non só os tamaños e formas
do dito sinal, se non tamén as diferentes cores, clasificando os diversos recursos turísticos por tipoloxía.
Sería unha maneira moi eficaz de uniformar toda a sinalética turística a nivel galega, xa que nunha
mesma xornada podémonos encontrar cunha diversidade de tamaños, formas, cores e incluso materiais
cos que están construídos os sinais.
Ó mesmo tempo, outro dos problemas derivados do uso do vehículo privado é a ocupación do espazo
público, así como dos aparcadoiros. Moitos dos espazos turísticos en Galicia é imposible acceder
mediante o transporte público, ben sexa, autobús ou ferrocarril, polo que a única opción dispoñible é o
vehículo particular. A falta de aparcadoiros provoca que en moitos casos, os vehículos queden nas
propias beiravías das estradas, o que provoca problemas para a circulación do tráfico así como un perigo
para a seguridade das persoas. A solución tampouco é a construción de grandes áreas asfaltadas ó carón
dos produtos turísticos, o que provocaría destruír co recurso, se non, unha actuación intermedia. Por
unha parte conseguir un espazo adecuado para o estacionamento mais a unha certa distancia na que
haxa unha boa accesibilidade para todas as persoas.
Con respecto ó transporte público por estradas, temos que falar do autobús. A diferenza do ferrocarril,
do que falaremos no seguinte apartado, a situación do autobús é diferente, sobre todo no que se refire
ás liñas e concesións. Mentres que no ferrocarril tan só hai unha única empresa que oferta os servizos

(Renfe), no autobús hai un número destacado. Isto non é un problema en si, mais para a procura de
información o usuario debe de saber primeiro cal é a empresa que ten a concesión. Logo, ó ser
diferentes empresas, teñen cadansúa páxina web e de información, o que pode causar confusión. Un
feito que se pode solucionar nas estacións nas que podemos acceder a determinada información en
papel. Isto non acontece se estamos dispostos a utilizar o autobús fora das estacións e das cidades, onde
nas diferentes paradas non existe nin información en papel dos horarios e as marquesiñas están moitas
destas en mal estado, sen posibilidade de resgardarse no caso de inclemencias meteorolóxicas. Ó
mesmo tempo, a falta de información en tempo real mediante aplicacións, provoca unha incertidumbre
xa que non sabemos se o propio autobús xa pasou pola parada ou non. Unha app destinada ós teléfonos
móbiles ou paneis informativos nas principais paradas, nas que se mostrase o tempo de espera e demais
información (liña,prezos,horarios de volta) axudarían ó usuario a planificar mellor o seu tempo e a súa
viaxe. Outro feito de haber diferentes empresas coas concesións é a falta de coordinación de horarios e
servizos. O que orbiga ós usuarios ter que realizar transbordos de longa duración no caso de querer
continuar a súa viaxe en transporte público. Polo que sería clave a coordinación entre as diferentes
empresas tanto en horarios como en prezos e servizos, para aumentar a calidade dos desprazamentos.
Por último, en diferentes estacións de autobuses, temos que ter en conta que algunhas empresas non
venden os seus billetes nas taquillas, se non que o fan no propio autobús. Unhas estacións, que na
maioría dos casos, teñen un aspecto que mostra falta de atención e de tristura. Nalgunhas incluso existe
unha eiva en canto ós servizos, como é o caso da estación de Santiago de Compostela que non dispón de
cafetería. Temos que ter en conta, que se un turista ou excursionista accede a Galicia mediante o
transporte público, autobús, ferrocarril ou avión, a primeira impresión será a propia infraestrutura e
logo as facilidades para moverse ó saír desta.
Ferrocarril
Analizar o ferrocarril en Galicia, é analizar dúas realidades moi diferentes na actualidade, mais primeiro
temos que repasar brevemente a situación que se deu até a actualidade. Logo da finalización da última
gran obra ferroviaria en Galicia, a liña A Coruña-Zamora, concretamente o tramo entre Santiago de
Compostela e Ourense, non se derón máis actuacións importantes, a non ser a liña de vía estreita polo
norte ou a electrificación da liña entre Vigo e Ponferrada. Tiveron que pasar varias décadas, nas que
mentres no resto de España, levabanse a cabo grandes actuacións, tanto en renovación e construción de
infraestruturas ou melloras nos servizos, en Galicia, a situación era moi diferente, onde se vía pouco a
pouco un desmantelamento progresivo, co peche de estacións do rural ou a diminución paulatina dos
servizos. Un feito que chegou até o seu culmen no verán do 2013. Mais esta situación de abandono do
ferrocarril galego foi tan só para os servizos rexionais, aqueles que se ofertan no mundo rural, os que

vertebran o territorio. Ó mesmo tempo que se comprobaba a progresiva desaparición do tren rexional
galego, exectuando certas liñas aínda vixentes, vimos a chegada dun novo modelo de transporte, un
ferrocarril máis rápido, pero que tan só serve de ligazón entre cidades, é o caso do TAV (Tren de Alta
Velocidade)
É a partires do 2003, onde se comeza coa progresiva adecuación de parte das vías galegas ás novas
características, necesarias para o novo modelo de ferrocarril. Nos últimos anos, parte das
infraestruturas férreas galegas sufriron unha gran transformación, sobre todo nas lineais, é dicir, nas
vías e todo o que se relaciona con estas (viadutos e túneles). As infraestruturas puntuais, as estacións,
seguen na mesma situación, nas que chegou haber certas modificacións mais temos que ter en conta os
numerosos e ambiciosos proxectos que se levarán a cabo, sobre todo, nas principais estacións galegas.
As mesmas que se agardan que se convertan en estacións intermodais, como é o caso da recen
inaugurada estación de Vigo-Urzaiz ou a futura de Santiago de Compostela.
Como anunciamos anteriormente, a situación do ferrocarril galego é desigual, non só polas diferenzas
en canto ás infraestruturas, se non que tamén por todo o que repercute isto, mellores tempos de
desprazamento e polo tanto servizos de máis calidade. Na actualidade, soamente dous corredores a
nivel interno en Galicia tiveron a súa transformación, dunha liña convencional á unha próxima á que lle
poderíamos denominar, liña de alta velocidade. Por unha parte, temos o caso de Ourense-Santiago,
inaugurada a finais do 2011, e que supuxo toda unha revolución na mobilidade galega, xa que os tempos
de desprazamento entre as dúas cidades baixaron até os 40 minutos, convertendo ó tren, no medio de
transporte máis competitivo, tanto en servizos como en prezos, para desprazarse. Co que se abriu, ó
mesmo tempo, unha gran oportunidade para a realización de excursións dende a capital galega
(principal destino galego turístico) para coñecer Ourense nunha xornada. Este tramo, posiblemente
chegue a ser a única ligazón entre Ourense e o Eixo Atlántico, de non concretarse finalmente a Variante
de Cerdedo. Hai que citar, que este tramo galego, é un dos moitos que conforman a liña de alta
velocidade entre Madrid e Galicia. Moitos destes tramos xa están en servizo, o que permitiu o aumento
do número de servizos e a diminución dos tempos de desprazamento entre Madrid e Galicia. De feito,
nesta liña tan só resta a construción das novas vías entre Ourense e Zamora, un dos tramos máis
comprexos para a enxeñería de transportes debido ás dificultades da orografía neste espazo dominado
polas montañas máis altas de Galicia. Cando se complete definitivamente esta liña, poderemos ver un
auxe nas viaxes en tren para os desprazamentos motivados polo turismo e o lecer. Ademais a aparición
do TAV nos servizos comerciais en Galicia, fixo diminuir considerablemente os usuarios do coñecido
“Tren-Hotel”. Un servizo que tende á desaparición naqueles territorios onde se implanta a alta
velocidade ferroviaria.

Logo, máis recente na súa finalización mais non no comenzo das súas obras, é a liña coñecida como Eixo
Atlántico. Hai que citar, que nos proxectos orixinais, esta infraestrutura vai dende Ferrol até a fronteira
con Portugal en Tui, no que se continuaría até a segunda cidade do estado luso, Porto. Mais, na
actualidade a situación da liña de alta velocidade do Eixo Atlántico é de A Coruña-Vigo, completada no
2015. Ó igual que aconteceu na liña do interior entre Santiago de Compostela e Ourense, o Eixo
Atlántico, tamén supuxo non só unha mellora nos tempos de desprazamento, se non que tamén un
cambio nos hábitos de moverse de parte dos galegos. Os cales prefiren utilizar o ferrocarril pola súas
prestacións máis competitivas con respecto a outros medios (tempos, despreocupación do vehículo
privado, servizos ou prezos). Só temos que ver como o tempo empregado para unha viaxe entre as
cidades de A Coruña e Santiago de Compostela pode ser incluso menor ós 30 minutos, ou entre as dúas
cidades máis importantes de Galicia, pouco máis dunha hora. Polo tanto estamos ante un medio de
transporte que permite facilmente a mobilidade entre cidades e sobre todo para o turismo. Tanto polo
número de servizos diarios como nos tempos de desprazamento, permitindo a realización de rápidas
excursións.
Mais a situación muda completamente se falamos da situación do ferrocarril galego fora das liñas de
alta velocidade Vigo-A Coruña e Santiago-Ourense. Estamos a falar das liñas convencionais, as mesmas
que superan, boa parte delas, o século de vida. Mentres que nos dous corredores anteriores, a situación
caracterízase polos tempos de desprazamento competitivos e un número destacado de frecuencias
diarias, nas liñas interiores acontece todo o contrario. Aquí o ferrocarril apenas ten incidencia na
mobilidade diaria das persoas no día a día. As principais causas disto, o baixo número de servizos diarios,
chegando a ser dous ou tres por sentido ou os tempos de desprazamento, moi superiores a outros
medios como o vehículo ou o autobús. É tal a diferenza entre as dúas situacións en Galicia, que un
usuario de A Coruña ten maior facilidade para desprezarse até Vigo que a Ferrol vía ferrocarril, aínda
que a periferia da cidade departamental pode ser ollada dende o monte de San Pedro de A Coruña.
Ante esta situación, o número de usuarios en comparación coas novas liñas, é moi reducido, o que
ocasiona unha progresiva redución dos servizos, peche de estacións ou incluso, o fin da comercialización
de certas liñas. Unhas vías que co paso do tempo quedarán tan só para o transporte de mercadorías ou
a explotación de trens turísticos como os actuais promovidos pola Xunta de Galicia. No caso de peche
total dos servizos, como foi o caso de numerosos tramos entre Santiago e A Coruña, e ante a
imposibilidade de recuperalos, unha posibilidade sería a reconversións destes en vías verdes. Unha
infraestrutura que non existe en Galicia. O cal podería server tanto para o senderismo como para o uso
da bicicleta.

Tempos de desprazamento máis rápido entre as principais cidades
galegas:

Fonte de información: Renfe-Elaboración propia

A aposta polo tren de alta velocidade, non só provocou o desmantelamento das liñas convencionais, se
non que tamén o esquecemento por outros modelos de ferrocarril, como é o tren de proximidades ou
metropolitano. As dúas áreas urbanas, Rías Baixas (Vigo-Pontevedra) e o Golfo Ártabro (A Coruña-Ferrol)
son as únicas, tendo en conta o seu volume demográfico, que non dispoñen deste modelo de transporte
dentro de España Un modo de transporte que permite ós usuarios desprazarse facilmente sen ter que
utilizar o vehículo privado. Non só é útil para aquel usuario ou habitante da área metropolitana, tamén
para o turismo. O turismo, como dixemos anteriormente, significa mobilidade das persoas, polo tanto
teremos que ofrecer toda posibilidade para moverse de maneira sustentable. Situacións como a
conexión entre A Coruña e Ferrol, non só permitiría ós turistas coñecer as dúas cidades dunha maneira
doada, se non, tamén outras intermedias como son os casos de Pontedeume ou Betanzos, sobre todo
esta última, cun importante casco antigo. O mesmo acontece nas Rías Baixas entre Vigo e Tui-Valença
do Minho.

Por outra parte, temos as infraestruturas puntuais, é dicir, as estacións. As infraestruturas onde os
usuarios poden acceder ós diferentes servizos ferroviarios e outros máis variados, como a hostalería. A
maioría das estacións do ferrocarril galego non sufriron grandes modificacións nos últimos anos,
destacando tan só o caso de Vigo. A cidade olívica non só dispón de dúas estacións, Guixar e Urzaiz, con
cadanseu servizos, o que pode ocasionar confusións para os turistas, se non que se trata de estacións
recentes. Nos casos de Santiago de Compostela e A Coruña está prevista a construción dunha estación
intermodal. Dun xeito parello acontece con Ourense e o seu proxecto de remodelación. A posta en
marcha das intermodais é unha gran necesidade para facilitar que os usuarios se movan en transporte
público, tendo en conta que o ferrocarril non chega a todos os espazos coa mesma facilidade que o
autobús. Mais esta intermodalidade non se consigue só con unha estación común para os dous medios,
ten que haber horarios e tarifas coordinados.
Non só todo o relativo á intermodalidade, as estacións de ferrocarril actuais teñen unha serie de eivas
en canto ó turismo. Por unha parte a información turística. Nas estacións galegas non existe un pequeno
posto de información na que se poida acceder rapidamente e facilmente a todo o relativo ó turismo. Ó
mesmo tempo non hai sinalización clara en diferentes linguas, como pode ser a situación das paradas de
autobús urbano ou servizo de aeroporto máis preto.
Aeroportos
Galicia conta con 3 aeroportos, un por cada área urbana galega importante en termos socioeconómicos. Por unha parte, Lavacolla (Santiago de Compostela), Alvedro (A Coruña) e por último,
Peinador (Vigo). Estes 3 aeroportos contan con servizos comerciais ás principais cidades tanto de España
como de Europa, destacando neste último caso o de Lavacolla. Mais neste capítulo non nos centraremos
nos posibles servizos e destinos de cada un, se non da súa accesibilidade tanto en vehículo privado
como en transporte público. Un feito moi importante para o turismo, xa que son moitos os que chegan a
Galicia mediante o avión.
O aeroporto de Lavacolla está situado en Santiago de Compostela. O seu principal acceso co vehículo
privado é pola autovía A-54. Da cal se accede rapidamente até o centro da cidade, en tan só 20 minutos.
Na actualidade estase a construír o que será o futuro enlace entre a anterior autovía mencionada e a
AP-9. O que evitaría ter que atravesar a actual circunvalación de Santiago, a cal, en horas puntas son moi
frecuentes as retencións, tendo en conta que este enlace faise moi preto do Polígono do Tambre e do
barrio de San Lázaro (onde se encontran moitos dos edificios da administración autonómica).
Mediante o transporte público, temos a ligazón vía autobús, cunha frecuencia cada 30 minutos todos os
días da semana. Este servizo realiza paradas en diferentes puntos importantes da cidade, como é a Praza

Galicia ou as dúas estacións, tanto de autobús como de ferrocarril. Ten un prezo de 3 euros ida, e 5'10
ida e volta. O tempo de desprazamento entre o centro da cidade e a terminal aeroportuaria é de
aproximadamente 25 minutos. Do mesmo xeito, temos que engadir aquí o servizo de taxi. Do que hai
unha tarifa fixa de 21 euros para o centro da cidade.
Moi preto da nova terminal de Lavacolla, pasa a nova liña ferroviaria entre A Coruña e Santiago de
Compostela. Un feito moi importante e de falta de planificación, xa que non se tivo en conta a
intermodalidade tren-avión. Moitos dos principais aeroportos europeos dispoñen dunha conexión vía
ferroviaria, ben sexa, mediante tren rexional, metropolitano ou incluso con TAV, caso por exemplo do
Charles de Gaulle de Paris. A conexión entre a terminal de Lavacolla e a nova liña do Eixo Atlántico
permitiría que as dúas principais cidades galegas, Vigo e A Coruña, estivesen a un tempo inferior ós 45
minutos de Lavacolla. Un tempo de desprazamento moi parello ó que temos que realizar nos diferentes
aeroportos europeos.
O aeroporto de Peinador é o de A Coruña. O seu acceso por vehículo privado é mediante a estrada N550, mais nas súas proximidades encontrámonos con varias das autoestradas que hai na Área
metropolitana coruñesa, a AP-9, A-6 e a máis recente, a AC-14, tamén coñecida como a Terceira Ronda
de A Coruña. En canto a transporte público, está servido mediante unha liña de autobús urbano, a liña
4051, que une a terminal coa cidade polo prezo de 1'50 euros. A diferenza de Lavacolla, onde hai un
servizo continuo todos os días, no caso coruñés, os días laborables as frecuencias son cada 30 minutos,
mentres sábados, domingos e festivos, cada 60 minutos. Hai que dicir que esta liña vai dende os Xardíns
de Méndez Nuñez até o aeroporto e non ten parada como no caso da capital galega nas estacións de
ferrocarril e de autobús, se non que a ten entre estas dúas, na Avenida Alfonso Molina. A estación de
ferrocarril de O Burgo encóntrase a tan só 2 km de distancia con respecto á terminal, mais o número de
servizos é moi reducido ademais de que non existe a oferta de proximidades como noutras áreas
metropolitanas tanto de España como de Europa. Ó mesmo tempo, tamén existe o servizo de taxis, no
que non existe unha tarifa fixa para os seus servizos.
Por último, o aeroporto de Alvedro é o de Vigo. O seu principal acceso co vehículo privado é pola AP-9, a
cal pasa moi preto da dita terminal. Ó mesmo tempo, tamén unha accesibilidade rápida a outras vías de
alta capacidade como son a A-52 (Rías Baixas) e a A-55 (Vigo-Portugal). O proxecto da futura autovía
gratuíta (A-59) entre Pontevedra e Vigo, remataría no propio aeroporto. Ó igual que os demais
aeroportos galegos, Peinador, conta cun servizo en transporte público para as persoas vía autobús
urbano, polo prezo de 1'32 euros. Ó igual que Alvedro, o servizo non é igual todos os días da semana,
mentres que de luns a sábados, a frecuencia é cada 30 minutos, os domingos e festivos a situación varia
polo horario, xa que de 09:30 a 14:30 a frecuencia é de cada 60 minutos, mentres que a partires desta

última, volven as frecuencias dos 30 minutos de novo. Unha liña de autobuses, a L9A, coa que podemos
acceder facilmente ás estacións de Urzaiz e a Marítima sen realizar transbordo. Polo contrario, se
queremos acceder tanto á estación de ferrocarril de Guixar como a de autobuses, teremos que realizar
un transbordo. En Vigo tamén hai o servizo de taxis. No caso de que os servizos sexan dende o
aeroporto até calquera punto dos concellos de Vigo, Mos e Redondela, hai un prezo fixo de 22,27 euros.
Do revés, o prezo será fixado polas tarifas establecidas tanto a nivel urbano como interurbano.
Como vimos, os 3 aeroportos galegos dispoñen de bos accesos mediante o vehículo privado, con rápidos
accesos como as vías de alta capacidade, ben é certo que existe unha gran eiva en canto ó transporte
público. Temos que ter en conta que a maioría dos turistas que chegan vía aeroporto, non dispoñen dun
vehículo privado, a non ser que sexa de aluguer. Polo tanto, a mobilidade destas persoas estará moi
influenciada pola calidade dos diferentes servizos de transporte público. Por unha parte as diferenzas
nos servizos entre os aeroportos de Lavacolla con respecto ós de Alvedro e Peinador. Mentres que na
capital galega existe un servizo continuo todos os días cada 30 minutos, nos casos de A Coruña e Vigo
non ocorre isto. De feito, como vimos, certos días as frecuencias son cada 60 minutos, o que pode facer
esperar a un viaxeiro un gran tempo para poder desprazarse até o centro da cidade.
Do mesmo xeito son os transbordos entre as diferentes liñas de autobús urbano. Estes si que se poden
levar a cabo se o usuario porta consigo a tarxeta de transporte ou metropolitana, de non ser así, non se
pode realizar dito transbordo. Sería convinte a instalación de puntos de venda nos aeroportos para
adquirir as tarxetas metropolitanas a un prezo reducido e destinadas para os turistas. O mesmo
acontece coa intermodalidade co ferrocarril, aínda que recentemente houbo un acordo entre a Xunta de
Galicia e Fomento, para impulsar un billete compartido entre o tren e os diferentes buses lanzadeira.
Tamén se podería levar a cabo a instalación de paneis informativos nos autobuses nos que se mostrase
os horarios de chegadas e saídas dos diferentes avións.
Portos
Aínda da importancia histórica do mar na economía galega, o turismo de cruceiros tivo un aumento
xeneralizado nos últimos anos, acadando importantes cifras en canto a número de barcos que atracan
nos principais portos galegos. É moi frecuente ver nos diferentes medios de comunicación, o anuncio da
chegada dun dos cruceiros máis grandes do mundo. Os dous principais portos en canto a chegada de
cruceiros son Vigo e A Coruña, mais tamén hai outros portos galegos nos que atracan cruceiros, como
son o caso de Ferrol e Vilagarcía de Arousa, aínda que moi lonxe en canto a cifras con respecto ós dous
primeiros.

O turismo de cruceiros está moi relacionado co turismo urbano, xa que temos que ter en conta que os
diferentes portos turísticos están nos mesmos centros das cidades. É o caso de Vigo, onde grazas a unha
pasarela, un turista accede rapidamente até o casco antigo. Do mesmo xeito acontece en A Coruña,
onde o porto está moi próximo da Praza de María Pita, un dos principais puntos turísticos da cidade
herculina.
Ó igual que os cruceiros, tamén vimos un crecemento no número de portos deportivos nos últimos
anos, onde pasamos dun predominio de portos dedicados á pesca ós deportivos. Dentro de Galicia hai
un total de 53 portos deportivos (Informe Anual de Puertos Deportivos en España 2013) distribuídos da
seguinte maneira, Pontevedra con 26, A Coruña 20 e por último Lugo con 7 só. O conxunto dos portos
galegos supón o 14,4% da totalidade dentro de España. Aínda que Galicia é a 3º comunidade autónoma
con mais portos, só detrás de Andalucía e Baleares, en número de amarres, Galicia é a 5º, cun total de
12356, o 9,3%. Do mesmo xeito, hai que destacar o número de fondeadeiros que hai, até un total de 35.
Un número moi destacado xa que na totalidade de España tan só hai 56.
No mesmo apartado que estamos a describir a situación dos portos para o turismo de cruceiros e os
portos deportivos, non podemos esquecer do transporte de pasaxeiros dentro das rías, concretamente
da situación da Ría de Vigo. Os numerosos servizos entre Vigo e as localidades de Moaña e Cangas, son
unha alternativa sustentable para o desprazamento de persoas.
Portal da Mobilidade
Como estivemos a describir nos diferentes apartados, un dos problemas que nos encontramos en Galiza
é a falta de intermodalidade e información dos servizos e horarios. Son dúas cuestións moi importantes
para conseguir un transporte público de calidade, que permita unha mobilidade sostible e consigo a
diminución do uso do vehículo privado.
A intermodalidade é a combinación e integración de diversos medios de desprazamento para poder
chegar a un destino. Cando falamos de estación intermodal, non é máis que aquela infraestrutura na
que hai máis dun medio de transporte e no cal podemos cambiar facilmente. Como vimos
anteriormente, en Galicia hai un déficit moi grande nesta cuestión. Non se trata só na dispoñibilidade de
estacións intermodais, se non ademais en outras cuestións que non requiren a construción de novas
infraestruturas. É o caso da coordinación de servizos. En moitos dos nosos desprazamentos,
necesitamos realizar un transbordo, o cal pode ser maior ou menor no tempo, de haber unha
coordinación nos horarios, este tempo de espera, sería o máis reducido posible. Do mesmo xeito, tamén
está a cuestión da coordinación nas tarifas. O feito de realizar un transbordo e a cambiar de modo de
transporte, obríganos tamén a pagar de novo un servizo. O que se podería solucionar co

establecemento dunha tarxeta de transporte. Na actualidade, xa existe esta tarxeta, mais tan só nas
areas metropolitanas de transporte público establecidas pola Xunta de Galicia. O que se podería
conseguir en relación co turismo, sería a posta en marcha dunha tarifa única, con servizos ilimitados,
durante un período de tempo determinado, do mesmo xeito que acontece en moitas cidades europeas.
Esta tarxeta turística permitiría o desprazamento de maneira fácil e sen preocupacións polas tarifas para
os turistas. Temos que ter en conta, que para que estas teñan un relativo éxito, debería de ser posto á
venda non só nos postos de información turístico, tamén nas estacións de tren e autobús, así como nas
3 terminais aeroportuarias.
Ó mesmo tempo, un travel planner no que se simplifique toda información para realizar un
desprazamento en transporte público. Na actualidade, a procura da información sobre os servizos do
transporte público é bastante problemática e confusa para os potenciais usuarios. Un feito que pode
provocar que posibles usuarios non queiran utilizar o transporte público ante tanta información
desordeada ou ó mesmo tempo, falta desta (prezos, posibilidade de intermodalidade). Hoxe en día, a
procura de información sobre os diferentes servizos (frecuencias, horarios, prezos) ten que ser na propia
páxina web das empresas que teñan a concesión das diferentes liñas ou servizos. De aí que sexa
necesaria un portal de mobilidade no que se recollan todos os servizos de transporte público que haxa.
No cal unha persoa poida procurar información para desprazarse e teña dispoñible diferentes variables
a escoller según a súa necesidade ou preferencia. Estas variables poden ser como mínimo, os tempos
(máis rápido ou non), prezos (máis económico ou non), modos de transporte (autobús, tren, barco), se
queremos realizar transbordos ou un servizo directo, e por último a accesibilidade para persoas con
mobilidade reducida. Hai estacións ou certos servizos de autobús e tren que non son accesibles para
este colectivo de persoas.
Do mesmo xeito, este portal debe de mostrar información a tempo real. Caso de incidencias como
retencións, obras en infraestruturas, folgas ou problemas derivados da meteoroloxía, deben de estar
notificadas en todo momento para evitar malestar ós usuarios. Pódese dar o caso de que un
determinado desprazamento en autobús sexa máis curto e económico se non hai incidencias, mais de
haber retencións na entrada do casco urbano ou obras, pode provocar que un usuario decida escoller
outro modo de desprazamento. Polo que é moi importante avisar ós usuarios de calquera incidencia.

5 ESTRUTURA DE ALOXAMENTOS
Galicia conta cunha variada gama de opcións de aloxamentos para o turista. Concretamente, nesta
comunidade pódense encontrar os seguintes tipos de establecementos: hoteis, pensións, albergues,
aloxamentos de turismo rural, apartamentos turísticos, cámpings, vivendas turísticas e cidade de

vacacións. Cada unha desas modalidades está dividida segundo parámetros que os diferencian por
categorías.
Os hoteis clasifícanse en cinco categorías identificadas por estrelas. Xa as pensións e os albergues
turísticos, tamén identificados por estrelas, clasifícanse en tres categorías. Os aloxamentos de turismo
rural encóntranse clasificados en catro grupos que serán detallados máis adiante. Os apartamentos
turísticos clasifícanse nas categorías de tres, dúas e unha chaves. Xa os cámping están clasificados en
superior, primeira e segunda categoría. Finalmente, os establecementos como as vivendas turísticas e a
cidade de vacacións non están divididas por categorías.
Caracterización dos establecemento de aloxamentos galegos segundo a LEI 7/2011, do 27 de outubro,
do turismo de Galicia:
• Hoteis: Son aqueles establecementos que, ofrecendo aloxamento con ou sen comedor e
outros servizos complementarios, ocupen a totalidade dun ou varios edificios ou unha parte
independizada deles, constituíndo as súas dependencias un todo homoxéneo, con accesos, escaleiras e
ascensores de uso exclusivo, e que reúnan os requisitos técnicos mínimos en función da súa categoría,
determinados regulamentariamente.
• Pensións: Son aqueles establecementos que ofrecen aloxamento con ou sen comedor e
outros servizos complementarios que non teñen características que lles permitan acadar os requisitos e
condicións esixidos para os hoteis.
•

Albergues:

Son

aqueles

establecementos

que

ofrecen

aloxamento

por

praza,

maioritariamente en cuartos de capacidade múltiple, con ou sen servizos complementarios.
• Aloxamentos de turismo rural: Aqueles establecementos que prestan servizos de aloxamento
turístico situados no medio rural que reúnen características especiais de construción, localización e
singularidade ou antigüidade.
• Apartamentos turísticos: Son aqueles inmobles que están integrados en bloques de pisos ou
en conxuntos de unidades para aloxamento (chalés, bungalows e aqueloutras edificacións semellantes)
e que están totalmente destinados ao aloxamento turístico. Estas unidades están dotadas de
instalacións e servizos para a conservación, elaboración e consumo de alimentos e bebidas.
• Campamentos de turismo: Son os establecementos de aloxamento turístico que ocupan un
espazo de terreo debidamente delimitado e dotado de instalacións e servizos, destinados a facilitar a

estadía temporal en tendas de campaña, caravanas, autocaravanas ou calquera elemento semellante
facilmente transportable.
• Vivendas turísticas: Son aqueles establecementos unifamiliares illados onde se prestan
servizos de aloxamento turístico cun limite de prazas non superior a dez. Nas vivendas os turistas van
dispoñer das instalacións e do mobiliario familiar, así como terán acceso ás facilidades de conservación,
elaboración e consumo de alimentos dentro do establecemento.
• Cidades de vacacións: Refírese ao lugar orientado a ofrecer todas as actividades relacionadas
coas vacacións nun mesmo sitio. En Galicia se encontra o Monte do Gozo, equipado con restaurante,
cafeteria, auditorio, xardins e un lago artificial. Elas están xestionadas para proporcionar ao visitante
máis comodidade e intentar que este pase o maior tempo dentro do propio recinto.

5.1 Capacidade Hoteleira
Galicia conta cun total de 3418 establecementos de aloxamento turísticos. Destes, mais do 60% están
localizadas nas provincias de A Coruña, que conta con 1.301 empresas de aloxamento, e Pontevedra,
cun total de 1.053 empresas de aloxamento. O resto da oferta aloxativa queda distribuída entre Lugo,
que conta con 692 empresas e Ourense, onde se poden encontrar 372 establecementos desta tipoloxía.
Gráfico 1: Aloxamentos por provincias

Fonte: elaboración propia a partir do Directorio de empresas e actividades turísticas 2016
Ese total de establecementos representan para Galicia unha cantidade de 61.579 cuartos distribuídos
por toda a comunidade galega. O que significa 139.318 camas dispoñibles nas catro provincias. A maior
cantidade de cuartos se pode encontra na provincia de Pontevedra, cun total de 25.202. Ese número

ven seguindo pola provincia de A Coruña (21.976), Lugo (8.833) e Ourense (5.568). Na táboa a seguir se
pode apreciar a distribución dos cuartos para aloxamento turístico coa respectiva cantidade de camas
dispostas no sector en cada provincia galega.
Táboa 1: Distribución de cuartos e camas turísticas en Galicia

Provincia

Nº de Cuartos

Nº de Camas

Pontevedra

25.202

56.626

A Coruña

21.976

50.521

Lugo

8.833

21.342

Ourense

5.568

10.829

Fonte: elaboración propia a partir do Directorio de empresas e actividades turísticas 2016
Considerando a distribución segundo a tipoloxía de establecementos constantes na lei de turismo de
Galicia, encontramos que a grande maioría dos aloxamentos turísticos galegos son pensións, seguidas
de hoteis e establecementos de turismo rural. No gráfico que sigue preséntanse os números absolutos
para cada unha das tipoloxías encontradas en Galicia.

Gráfico 2: Establecementos segundo tipoloxía

Fonte: elaboración propia a partir do Directorio de empresas e actividades turísticas 2016
Das 1.135 pensións dispersas nesta comunidade, en A Coruña encóntrase case que a metade delas, un
total de 507 de establecementos. En segundo lugar ven a provincia de Pontevedra, cun total de 268
empresas deste tipo e seguida de preto pola provincia de Lugo, con 231 empresas. A provincia con
menos pensións é a provincia de Ourense, que conta cun con solo 129 establecementos dos 1.135 desta
tipoloxía.
No caso dos hoteis, Galicia conta con 889 establecementos hoteleiros distribuídos nas 4 provincias: 414
en Pontevedra, 267 en A Coruña, 118 en Lugo e 90 en Ourense. A comunidade galega conta con
soamente 8 hoteis 5 estrelas. Na provincia da Coruña encóntranse cinco, e en Pontevedra, os tres
restantes. Na táboa seguinte encóntrase a distribución dos hoteis nas 4 provincias galegas segundo a
súa categoría:
Táboa 2: Distribución de hoteis por categorías en Galicia
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Fonte: elaboración propia a partir do Directorio de empresas e actividades turísticas 2016
Os establecementos de Turismo rural suman 582 unidades na comunidade galega. Un total de 174
empresas de aloxamento deste tipo están localizadas na provincia de Pontevedra, seguida pola
provincia de A Coruña con 168 establecementos e de Lugo, con 154 unidades. O restante das empresas
de aloxamento en turismo rural (86 unidades) se encontran en Ourense.
En Galicia a cantidade de Albergues chega a sumar un total de 304 unidades. A Coruña é a provincia
onde están presentes 138 empresas deste tipo. Lugo é a segunda provincia con máis unidades, sumando
un total de 114. Pontevedra e Ourense son as dúas provincias galegas onde menos albergues se poden
encontrar, 32 e 20 unidades aloxativas respectivamente.
A comunidade galega conta con 199 apartamentos turísticos que representan un total de 5.726 prazas
de aloxamento. A Coruña e Pontevedra representan xuntas máis da metade destas empresas, son
respectivamente 73 e 71 establecementos. A terceira provincia en números de apartamentos turísticos
é Lugo, con 36 empresas desta tipoloxía. Finalmente, en Ourense encontramos 19 aloxamentos do tipo
apartamento turístico.
Nesta mesma liña, as vivendas turísticas inscritas legalmente en Galicia suman 189 unidades. A grande
maioría delas están dispoñibles na provincia de A Coruña, con 98 unidades. Máis unha vez, Pontevedra é
a segunda provincia onde máis constan aloxamentos deste tipo. Son un total de 46 unidades. Na
secuencia, Lugo conta con 25 empresas tipo vivendas turísticas e Ourense aparece con 20 unidades.
Galicia con 120 cámpings distribuído por todo o territorio galego. Mais do 80% da oferta aloxativa neste
tipo de aloxamento está concentrada nas provincias de A Coruña e Pontevedra, con respectivamente 50
e 48 establecementos deste tipo. O restante das prazas se ofertan en Lugo, con 14 empresas de cámping
e Ourense, con só 8 establecementos.

5.2 Calidade da planta hoteleira
Turgalicia vén apostando pola calidade da oferta turística na comunidade. En 2010 Turgalicia comezou a
actuar como delegación territorial do Instituto para la Calidad Turística Española, actuando como
impulsora e difusora da cultura da calidade nas empresas turísticas no seu ámbito de actuación. Galicia
conta hoxe con 275 empresas certificadas con o distintivo da Q de Calidade. Destas, son 106
establecementos de aloxamento certificados. Na provincia de Pontevedra é onde encontramos a maior
cantidade de establecementos certificados, 40 ao todo (31 establecementos hoteleiros e 9
establecementos de turismo rural). A segunda provincia con máis certificados é A Coruña, que conta con
33 Q de Calidade. Ademais de establecementos hoteleiros (14) e establecementos de turismo rural (17),
nesta provincia encóntranse os únicos dous cámpings con certificación de calidade. Na provincia de Lugo
atópanse 16 establecementos hoteleiros e 9 establecementos de turismo rural. Finalmente, en Ourense
áchanse os 8 certificados restantes, 7 en establecementos hoteleiros e 1 establecemento de turismo
rural.

5.3 Prezos medios do aloxamento en Galicia
O aloxamento en Galicia é dos máis baratos en todo o territorio Español. Segundo o índice de prezos
medios publicado por Trivago desde 2011, Galicia é unha das 4 comunidades que sempre están na cola
do estudo mensual Trivago Hotel Price Index (THPI). Xunto de Galicia están Aragón, Asturias e Murcia.
Ese estudo realiza un traballo periódico analizando webs de reserva e máis as páxinas dos propios
hoteis. As cifras do indicador refírense aos prezos medios por noite en cuarto duplo estándar para cada
un dos destinos.
De acordo con ese índice, os prezos dos cuartos en Galicia vén baixando dende 2011, cando naquel
entón ese tipo de aloxamento custaba case 73,58€ a noite. Se se verifica a media anual, o último dato
completo se refire ao ano 2015, cando o prezo medio roldou os 67,75€. Pero cando se pasa a comparar
cos datos do primeiro semestre de 2016, pódese prever que esa tendencia seguirá sendo a de baixa.
Segundo o THPI, o prezo medio dun cuarto duplo estándar en Galicia custou soamente 65,67€ ata xuño
de 2016.

6 OFERTA COMPLEMENTARIA
A oferta turística complementaria existe para diversificar o produto turístico e mellorar a
competitividade do destino. Con ela, o lugar ten a oportunidade de desestacionalizar o fluxo turístico,
pero para iso, necesítase dunha correcta comercialización dos seus compoñentes para chegar a
configurar produtos de calidade. A súa característica principal é que ela non pertence a un segmento de

turismo concreto, senón que ten características compartidas por varios segmentos. Galicia posúe
innúmeros elementos capaces de ser utilizados dentro do espazo turístico. Eles deben estar adecuados
ás tendencias do sector. Polo tanto, cabe traballar de maneira a crear valor engadido a partir das
grandes oportunidades de lecer que o lugar posúe.
Esta terra ten unha ampla oferta complementaria relacionada especialmente coa cultura, co lecer e co
deporte. Ademais, a gastronomía galega é recoñecida nacional e internacionalmente. No territorio
galego existe unha conxunción entre equipamentos de calidade e atributos únicos do destino, a partir
dos seus atractivos naturais e culturais. Neste sentido, Galicia detén unha oferta complementaria capaz
de ofrecer ao turista unha experiencia de calidade e satisfactoria. O visitante pode practicar varios tipos
de deportes, visitar museos de distintas tipoloxías, asistir a innúmeros espectáculos, gozar dunha
experiencia gastronómica ou saír de compras, é dicir, a oferta turística galega non se cinxe só a
aloxamentos e restaurantes de calidade.
Salas de Teatros
A comunidade galega conta cunha rede de teatros e auditorios que chegan a unha totalidade de 49
teatros. Trátanse de espazos de exhibición de artes escénicas de titularidade pública de todo o territorio
nacional onde se inclúen os principais teatros e auditorios do país. A Rede Galega de Teatros e
Auditorios AGADIC comparte rede con outras 12 organizacións da Red Española de Teatros que
aglutinan actualmente 148 asociados chegando a reunir a máis de 700 espazos de exhibición.
Museos
Galicia dispón de 86 museos con titularidade pública e privada. A oferta é variada. O visitante pode
aproveitar de museos con temática relixiosa, marítima, oficios, traxes tradicionais, obras modernas,
etnográfico entre outras. A Coruña é a provincia con máis museos, chegando a un total de 37. A segunda
provincia con máis cantidades de museos é Lugo, con 20 unidades espalladas polo territorio. Pontevedra
dispón de 17 museos e Ourense é a provincia con menos ofertada neste sentido. Aínda así, esta última
provincia galega conta con 12 museos de diversas temáticas.
Salas de concerto e oferta nocturna
A noite na grandes cidades galegas é tamén un atractivo. O turista pode saír de tapas, tomar uns viños e
ir de copas polos pubs galegos. Ademais, a comunidade conta con 30 salas de concerto inscritas na
Asociación Estatal de Salas Privadas de Música en Directo. Pontevedra é a provincia con máis salas
inscritas. Son un total de 30 locais que poden ofrecer música en directo inscritas nesa asociación. A

Coruña é a segunda provincia con maior oferta, chegando a un total de 12 locais. Finalmente, Ourense
dispón de 4 salas e Lugo de soamente unha.
Parques temáticos
Galicia conta con catro parques de temáticas variadas. Dous deles están localizados na provincia de
Lugo, un na provincia de Pontevedra e outro na provincia da Coruña. O Aquapark Cerceda encóntrase
localizado en Cerceda, na provincia de A Coruña e é o único parque de atraccións acuáticas en Galicia.
Permanece aberto de xuño a setembro e conta con atraccións para públicos de todas as idades. Na
provincia de Pontevedra encóntrase o Vigozoo, un parque zoolóxico de máis de 55.000 m2. Está aberto
todo o ano e queda localizado a poucos km do centro da cidade de Vigo. Ademais, ofrece actividades
dirixidas a distintos públicos, dende ensinanza ata mesmo a investigación ou o turismo. Os últimos dous
parques temáticos galegos están relacionados coa fauna silvestre e teñen como obxectivos a
conservación, educación ambiental e a investigación. O Avifauna Lugo é un Parque Zoolóxico
Ornitolóxico con aves dos 5 continentes. Xa o Marcelle Natureza é un zoo que aloxa, en liberdade, a
especies animais ameazadas. Ambos os parques encóntranse abertos durante todo o ano con diferenzas
de horarios en alta e baixa estación.

7 TURISMO URBANO
Nas áreas urbanas a comezos do século XXI, e antes da recente crise, desenvolvéronse os procesos de
transformación socioeconómicos máis importantes. Así como un proceso de renovación urbana moi
esaxerado con investimentos en novas infraestruturas, equipamentos, rehabilitación de cascos
históricos, posta en valor dos recursos culturais, dos espazos públicos e investimento privado.
Nese contexto o turismo desempeñou un papel protagonista na crecente prosperidade socioeconómica
de moitas cidades españolas. Grazas a este ciclo de inversión pública e privada e os fluxos progresivos
de turismo. Ao turismo urbano preséntase unha oportunidade para diversificar e desestacionalizar a
tradicional concentración no turismo de "sol e praia", que acusa unha perda de dinamismo, produto dos
síntomas de madurez da súa oferta e dos seus destinos do litoral de primeira xeración.

7.1 Aproximación as características xerais do Turismo Urbano en
Galicia
O turismo urbano en Galicia foi unha das tipoloxías más esquecidas desde que existen as políticas
turísticas. De feito salvo algunha excepción, non existiu na política turística de Galicia ningunha
estratexia específica orientada a desenvolver o turismo urbano. É máis, mesmo existen problemas na

hora de relacionar turisticamente as cidades co seus contornos territoriais. De feito Ferrol ou
Pontevedra chegaron a constituír os seus propios órganos municipais de xestión en paralelo aos que
crearon os devanditos plans.
Outro problema patente e constante e os localismos, especialmente significativo na competencia entre
cidades (norte- sur, aeroportos, etc.).
De todos os xeitos e segundo os datos máis actuais do INE e Exceltur, Galicia xa é o primeiro destino
turístico do norte de España. En canto a onde se dirixen os turistas cando chegan a Galicia o destino
principal é de ámbito urbano: Santiago de Compostela. De todos os xeitos hai que ter coidado coa
estatística que se empregue, pois se empregamos un indicador rendible como é a estancia media, a
orden é: Sanxenxo, O Grove, A Coruña y Vigo, e en quinto lugar, Santiago de Compostela. Todos eles
destinos vacacionales clásicos e aos que faremos mención ao longo deste apartado.
A escala española, dende Exceltur fan unha análise onde estudan cales son as 20 cidades máis exitosas
dende o punto de vista turístico e trala aplicación de 57 indicadores. Pois nesta relación aparecen,
segundo o indicador global, a cidade de Santiago de Compostela na posición 8 e a cidade de A Coruña na
posición 14. Polo que dúas das nosas cidades xa están entre os destinos de éxito, e outras poderían
estalo tamén.
Na actualidade dentro da relación dos principais destinos turísticos de Galicia, 3 son cidades pois a orde
é: Santiago, A Coruña, Vigo e Sanxenxo, entre os cales suman o 85% dos visitantes rexistrados en Galicia
no 2015.
Estes datos modifican la idea tan estendida de que o turismo se concentra en Santiago, e todos sabemos
da necesidade dunha política turística renovada e que Galicia ten amplas posibilidades para consolidarse
como un dos principais destinos turísticos españois.
Santiago de Compostela foi a primeira cidade en desenvolver unha política turística, da man do
Xacobeo 93 pois ademais do seu éxito “permitiu” a apertura e creación dunha gran cantidade de
infraestruturas e equipamentos (establecementos turísticos, hoteis, restaurantes, etc.). Porén esta
primeira etapa estivo dende o punto de vista turístico pouco organizada e moi descolgada entre a
iniciativa pública de subvencións e certas iniciativas privadas. Polo que non será ata comezos do século
XXI cando se xestione dende a administración local a actividade turística desta cidade co
desenvolvemento do Plan de Excelencia Turística (2002-2004).
Os elementos fundamentais e que caracterizan o turismo de Santiago de Compostela son: a relixión e o
patrimonio. A primeira foi perdendo significación, aínda que mantén unha gran fortaleza grazas a

vinculación da cidade co Camiño e outros acontecementos como as frecuentes visitas papais, entre
outros. O turismo cultural relacionado coa monumentalidade do centro histórico foi o argumento que
máis se desenvolveu da man da súa ligazón coas cidades españolas Patrimonio Mundial da Humanidade
ou a súa designación como Capital Cultural de Europa no 2000.
Ademais Santiago de Compostela procurou a diversificación do turismo urbano con outras actividades
como o turismo de congresos, onde a presenza do Hospital Xeral e a Universidade de Santiago de
Compostela adquiriron un grato protagonismo.
De todos os xeitos tamén existen certos problemas dentro do turismo na cidade de Compostela, como é
a incapacidade para incorporar a Cidade da Cultura á oferta turística, o modelo aeroportuario ou a
divesificación da universidade en Galicia.
De todos os xeitos, estatisticamente está demostrado o crecemento do sector turístico na cidade de
Santiago de Compostela gracias a súa internacionalización e a relevancia significativa que ten o Camiño
de Santiago na propia cidade de Santiago de Compostela e toda Galicia.
No resto de cidades a que tivo e ten maior relación co turismo é A Coruña, apoiada na actualidade
nunha oferta cultural, museística, turismo de congresos e os negocios, o turismo de cruceiros e o
recoñecemento da Torre de Hércules como Patrimonio da Humanidade.
Parte do éxito turístico da cidade da Coruña débese ao labor realizado polo Consorcio de Turismo, ao
que se vinculan campañas promocionais,elaboración de produtos e dunha oferta diversificada. Por
outro lado na Coruña presenta unha forte sobredimensión da capacidade hoteleira.
A cidade de Vigo presta menos atención a la actividade turística. Sen profundizar neste caso, a súa
política turística nas décadas derradeiras foi bastante errática como consecuencia fundamentalmente
dese escaso interese. A inauguración do auditorio - pazo de congresos, así como o seu posicionamento
no turismo de cruceiros deulle unha maior proxección nos últimos anos. Porén hai que relativizar a
transcendencia que se lle outorga a esta tipoloxía como é a masificación que produce a chegada dun
elevado número de persoas que ficarán só unhas poucas horas no destino e non fan noite na cidade.
Polo que habería que traballar na liña de mellorar a súa rentabilidade que pasa por converter o porto de
Vigo en base para os cruceiros.
En canto as outras catro cidades que conforman os núcleos urbanos de Galicia: Lugo, Ourense,
Pontevedra e Ferrol teñen un comportamento e unhas estratexias turísticas distintas, aínda que o seu
impulso coincide coa concesión no seu momento dalgún plan de Excelencia ou Dinamización.

Neste grupo Lugo foi a pioneira amparada no recoñecmento que fixo a UNESCO da Muralla romana.
Dende Lugo tentaron desenvolver unhas orientacións moi próximas ás de Santiago de Compostela, máis
o seu ímpeto baleirouse despois de aprobar o se Plan de Excelencia.
Ourense como capital do turismo termal e Ferrol coa Semana Santa e o patrimonio industrial tamén
procuran posicionamentos privilexiados que non acadan de consolidar. Pontevedra tamén creou o seu
órgano público de xestión turística, pero non foi capaz de xerar unha oferta singular que o faga obxecto
de atención por parte dos turistas do camiño portugués, ou a súa proximidade a Sanxenxo ou o Grove.
A súa vez é importante recordar que en Galicia tamén existen unha serie de pequenos núcleos urbanos
non costeiros que tiveron interese en desenvolver a súa actividade turística, vinculada a plans, iniciativas
ou programas europeos. Casos como o de Allariz ou outros relacionados como Camiño de Santiago
como Sarria, Monforte de Lemos ou Chantada. O que se observa en moitas ocasións é cos esforzos
adoitan concentrarse en promoción e pouco máis, sen definir ningún outro tipo de estratexias e sen da
continuidade ás accións.

7.2 Actuacións e estratexias vinculadas co desenvolvemento do
Turismo Urbano en Galicia
Neste apartado amósanse algunhas das medidas que poden axudar a desenvolver o Turismo Urbano en
Galicia, apoiándonos en traballos elaborados por Exceltur e o propio PITG. Antes de amosar as
actuacións máis concretas para o turismo galego, citamos un decálogo xeral sobre a competitividade
turística urbana.
1. Decidida vontade política dos máximos responsables municipais por facer da cidade un destino
turístico de referencia, exercendo o liderazgo necesario para mellorar a integración e o posicionamento
da oferta e garantindo a continuidade no tempo das estratexias e os equipos profesionais para a súa
consecución.
2. Implamentación dun sistema de xestión e de gobernanza turística profesional basado na cooperación
e no compromiso público - privado.
3. Xeración e posta en valor de recursos singulares de potencial atractivo turístico e a súa
transformación en produtos turísticos diferenciais.
4. Estruturación dos recursos e os servizos turísticos a través de liñas/clubs de produto (cluster de
servizos turísticos) alineadas coas novas motivacións dos turistas.

No mercado turístico actual os turistas móvense cada vez máis buscando satisfacer unha ou varias
motivacións concretas (disfrutar da oferta cultural, ir de compras, sair pola noite, visitar unha
exposición, asistir a un evento ou a un congreso, pechar un negocio, comercializar o seu produto nunha
feira…) en torno ao obxectivo principal da súa viaxe a unha cidade e na que participan unha heteroxénea
diversidade de prestadores de servizos, que conforman unha ampla cadea de valor interdependente,
que condiciona a súa satisfacción final e vai máis alá do deleite dos recursos a nivel individual.
5. Aproveitamento das novas tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) tanto na xestión e
integración previa dos diversos actores que conforman o produto turístico, como no seu posterior
marketing, distribución e atención ás necesidades do turista en destino.
6. Desenvolvemento dunhas políticas sostenibles que favorezan a accesibilidade polos diversos medios
de transporte.
A capacidade de atracción de turistas por segmentos e mercados mantén unha relación directa coas
facilidades de acceso á cidade.
7. Aposta decidida por un sistema de mobilidade turística que favorezca os desprazamentos internos.
Un trazo que caracteriza aos turistas urbanos son as necesidades de moverse dentro da cidade para
acceder e visitar os recursos turísticos e os equipamentos de negocio.
8. Inversión en espazos urbanos que se asocien cunha maior calidade de vida como o mellor marco
escénico no que se inserta a experiencia turística diferencial dos visitantes.
9. Unha sociedade local aberta e predisposta á especialización turística da cidade.
10. Incorporación á oferta turística do deleite dunhas vivencias asociadas ao xeito de vida da sociedade
local, como atributos de singularidade e autenticidade cada vez máis valorados polos turistas.
Ao centrarnos xa no caso de Galicia, unha das fortalezas que teremos en conta para o desenvolvemento
do Turismo Urbano son as catro declaracións de Patrimonio da Humanidade pola UNESCO: o Casco
antigo de Santiago de Compostela, o Camiño de Santiago, a Muralla romana de Lugo e a Torre de
Hércules na Coruña. Todas en áreas urbanas.
Porén, tamén existe algunha clara debilidade dentro do turismo urbano como é o coñecido e
problemático feísmo urbanístico e a abundancia de elementos discordantes que prexudican a
conservación da paisaxe galega. Degradación da paisaxe e do patrimonio galego.

Na liña da articulación de Galicia como un destino multiexperiencial pasa polo desenvolvemento e
consolidación de produtos turísticos coa suficiente capacidade para acadar obxectivos como
desestacionalizar a demanda turística do territorio, captar novos segmentos de mercado, fidelizar os
visitantes que xa teñen algún destes segmentos, incrementar a estadía media e o gasto turístico. Polo
tanto, unha oferta turística xunto cuns servizos de calidade conformarán experiencias temáticas
singulares que contribuirán a acadar os obxectivos mencionados. Polo que sería bo:
1. Creación e promoción dunha Rede de Turismo Urbano en torno ás sete cidades principais (A Coruña,
Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo):
●

Deseño dun circuíto polas sete cidades de xeito que se alongue a estancia dos visitantes no
destino baseado en: no turismo cultural, de compras, industrial, deportivo, gastronómico e de
ocio nocturno específico de cada unha delas.

●

Creación dun Foro Anual de Turismo Urbano.

●

Impulso á creación dunha ruta en tren a través das 7 cidades.

●

Apoio na promoción de Galicia como destino MICE (Meetings, Incentives, Congress and
Exhibitions).

●

Apoio na promoción de Galicia como destino de cruceiros.

2. Desenvolvemento e promoción do produto turístico baseado no patrimonio industrial e a industria
viva, priorizando as relacionadas coa enogastronomía, o mar e a artesanía como aquelas máis
diferenciais de Galicia. Mediante:
●

Deseño de itinerarios de turismo industrial.

●

Fomento da adaptación das fábricas pra a oferta de actividades de turismo industrial e/ou
implantación da norma UNE 302001 Turismo industrial.

●

Formación a persoal de fábricas interesadas en desenvolver actividades de turismo industrial
no ámbito de atención ao cliente, comunicación e interpretación do patrimonio.

●

Apoio á recuperación de patrimonio industrial a través dun uso e/ou aproveitamento turístico
que contribúa directa ou indirectamente á súa conservación e difusión.

●

Fomento da incorporación de entidades territoriais que desenvolvan o turismo industrial á
Rede Española de Turismo Industrial (RETI).

●

Integración de actividades de turismo industrial no turismo rural e turismo mariñeiro, como
poden ser as visitas a produtores primarios (granxas, pescadores, apicultores,...) empregando
produtos 100% locais, ecolóxicos e respectuosos co medio ambiente, creando un selo
identificador.

3. Promoción do turismo cultural con claro enfoque de prospección internacional a través de produtos
turísticos especializados aproveitando as conexións atlántico - europeas e as sinerxías con destinos
internacionais consolidados con elementos culturais e ambientais similares (rutas celtas, herdanza da
romanización, historia medieval, portos, faros e relacións n o comercio internacional, etnografía, crenzas
populares e mitos, música,...).
Todas as actuacións vinculadas co Turismo Urbano teñen que relacionarse co Programa “Galicia turismo
accesible”. Pois o obxecto da acción é aglutinar aquelas experiencias postas en marcha en diferentes
destinos galegos e deseñar novas accións para presentar unha oferta turística de turismo social apta
para todas as persoas, con independencia da súa idade, discapacidade ou situación.
●

Deseño dun Plan Director de Accesibilidade Turística en Galicia, coa finalidade de converter a
Galicia nun destino accesible en canto ao acceso aos recursos e aos servizos. Terá o obxectivo
de superar as barreiras no acceso aos recursos turísticos e apoiar aos axentes turísticos na
formación en accesibilidade para deseñar servizos adaptados.

●

Formación práctica e sectorializada en materia de accesibilidade para empresas turísticas e
persoal da administración.

●

Apoio para a adaptación de infraestruturas e empresas turísticas á normativa vixente e a
criterios DALCO (Deambulación, Aprehensión, Localización e Comunicación).

●

Colaboración cos destinos que xa teñen deseñadas accións dirixidas ás persoas con
discapacidade para potencialos como destinos turísticos accesibles.

Como non pode ser doutro xeito as mesas de traballo entre entidades públicas e privadas facilitan a
comunicación e a participación conxunta na xestión de proxectos e son básicas para o desenvolvemento
do Turismo Urbano. Por unha banda, é necesario que participen nestas mesas os axentes públicos e
privados do mesmo territorio, pois isto é crucial para a xeración de sinerxías que poidan dar lugar á
creación de proxectos conxuntos e, por outra, reunirse con homónimos doutros territorios é igualmente
importante, pois axuda a identificar e a coñecer tamén como se traballa noutros territorios.
1. Creación dunha rede de técnicos de Municipios Turísticos para o fortalecemento dos municipios como
destinos turísticos.
●

Deseño dunha estratexia para a dinamización dos municipios turísticos cunha clara vocación
sostible e enfocada á creación de destinos intelixentes.

●

Desenvolvemento de campañas promocionais dos municipios de cara á desestacionalización.

●

Establecemento dun Sistema Estandarizado de Recollida de Información para Estudos de
Mercado turísticos, a través de enquisas a visitantes e empresas do sector turístico dos
municipios así coma o seguimento de indicadores clave.

●

Apoio á creación e promoción de novos produtos turísticos nos municipios.

●

Apoio á implantación dun Plan de Formación e Reciclaxe Profesional para axentes turísticos
públicos e privados dos municipios.

●

Implantación dun Plan de Estandarización dos procesos de Promoción e Información Turística
nos municipios.

2. Impulso da creación ou fusión de entidades xestoras para os territorios turisticamente homoxéneos.
●

Apoio para o deseño de plans estratéxicos por xeodestino que establezan a estratexia turística
do territorio co obxecto de crear unha oferta diferenciada en cada xeodestino de fácil
identificación.

●

Fomento de convenios de colaboración anuais para a posta en valor dos recursos e oferta
diferenciais do xeodestino.

3. Impulso do desenvolvemento de novos Plans de Competitividade nos destinos Galicia.
4. Convenios con deputacións e concellos para a promoción conxunta.
Polo que o turismo urbano debe axudar dentro da política turística a:
1) Complementando a tradicional especialización do turismo vacacional de “sol e praia” do litoral,
diversificando a oferta e axudando a impulsar o gradual reposicionamento da imaxe e os
atractivos turísticos de Galicia noutras novas liñas de produto cun carácter máis experiencial.
2) Reducir a estacionalidade, xerando maiores fluxos de turistas urbanos en momentos do ano
distintos aos tradicionais meses de vacacións de verán.
3) Extender os efectos positivos multiplicadores do turismo a área de influencia das cidades, pola
capacidade e a oportunidade de vincular as visitas ás mesmas co deleite de experiencias nos
seus redores.
4) Incrementar os ingresos turísticos agregados e mellorando o nivel de gasto medio diario, pola
súa capacidade para atraer en xeral un turista de maior capacidade de gasto e especialmente
no ámbito das actividades de negocios.

8 FORMACIÓN E CUALIFICACIÓN DOS RECURSOS
HUMANOS
O obxectivo deste apartado é realizar unha análise da oferta formativa para os recursos humanos do
sector turístico en Galicia, considerando a oferta de ensino formal e informal. En materia educativa
orientada ao mercado laboral, a oferta educativa formal en Galicia está dividida nos niveis de formación

técnica, educación universitaria e pos universitaria. Xa no ensino de educación informal encontramos a
formación non regrada ofertada por organismos como INEM, Turgalicia, Concellos, Sindicatos e
Empresas privadas.
A oferta formativa en Galicia encóntrase ben distribuída por todo o territorio. Formación en calquera
dos tipos formativos (formal ou informal) e niveis (técnicas, universitaria e pos universitaria) será
encontrada nas catro provincias galegas. Esa vantaxe aproxima a academia ao mercado laboral, incluso
chegando ao punto de que os currículos estean orientados ás necesidades da industria turística.
A formación dirixida ao sector turístico galego se caracteriza por non estar focalizada a un único
subsector. É dicir, tanto formación técnica como universitaria, por exemplo, están orientadas de tal
forma que empresas de aloxamento, intermediación, restauración, administración, servizos
complementares ou transportes, recibirán profesionais formados das mans do propio destino.
É, polo tanto, unha fortaleza que o destino teña a posibilidade de formar os seus propios profesionais.
Máis tamén, o empresariado galego debe apostar pola contratación destes. Con iso, tanto as empresas
como o destino aumentarán a súa calidade. É dicir, co aproveitamento dunha canteira de traballadores
tan ben formados como os galegos, a profesionalización do mercado laboral só vai mellorar.

8.1 A oferta de ensino formal
A oferta de ensino formal galega encóntrase dividida en tres niveis formativos: formación profesional ou
técnica, formación universitaria e formación pos universitaria. Cada nivel de formación busca cubrir
necesidades específicas do mercado de traballo, abarcando tanto niveis operativos como de mandos
dentro do sector turístico. Con relación ao nivel operativo, Galicia ofrece formación profesional
específica en turismo para unha incorporación inmediata ao mundo do traballo.
Formación profesional
A oferta de ensino de formación profesional ten como obxectivo conseguir que o alumnado adquira
competencias profesionais, persoais e sociais necesarias para exercer súa actividade profesional no
sector turístico. Elas capacitan para o exercicio dunha profesión, preparan para o acceso ao emprego e
facilitan a adaptación ás modificacións laborais que se poidan producir ao longo da vida laboral.
Neste sentido, a formación profesional para o sector turístico nesta comunidade está organizada para
suplir as necesidades de todo o sector: aloxamento, cociña, restauración, axencias de viaxes, guías e
información turística. Anualmente son ofertadas aproximadamente 1500 prazas de estudos de FP
relacionadas directamente co sector turístico.

Existen tres tipos distintos: a formación profesional básica, que forma a axudantes ou auxiliares; a
formación de grao medio que permite realizar traballos técnicos propios da profesión; e, a formación de
grao superior, que ademais poder realizar traballos técnicos propios da profesión, tamén asumir
responsabilidades de planificación, organización e coordinación dentro da empresa.
Os ciclos formativos de FP teñen unha duración de un mínimo de 1300 horas e podendo chegar ata un
total de 2000 horas de clases. Ao mesmo tempo, todo o alumnado de ciclos formativos de FP pasan por
prácticas obrigatorias que corresponden a aproximadamente 25% do curso. Ademais, as clases con
teórico prácticas, permitindo completar a formación adquirida perfeccionando nas empresas do sector.
Existe formación específica nos distintos ciclos formativos para a familia profesional de Hostalaría e
turismo. No ciclo formativo de FP Básica, Galicia forma profesionais en a) Cociña e restauración e en b)
Aloxamento e lavandería. En canto ao ciclo formativo de FP Media, son formados para o sector de
restauración con cursos de c) Cociña e gastronomía e de d) Servizos de restauración. Finalmente, para
cargos de mando intermedio, en Galicia se forman profesionais para o sector de aloxamentos,
intermediación, servizo complementares e restauración. Daquela, os ciclos formativos de FP Superior
dispoñibles en Galicia son en: e) Xestión de aloxamentos turísticos, f) Axencias de viaxes e xestión de
eventos, g) Guía, información e asistencia turísticas, h) Dirección de cociña e i) Dirección de servizos de
restauración.
Os centros de formación profesional encóntranse distribuídos polas catro provincias galegas. Esa
descentralización facilita o acercamento da formación ás empresas do sector. Os ciclos da familia
profesional de Hostalaría e turismo poden ser cursados en calquera das catro provincias, e os centros
formativos non están localizados só nas grandes cidades. En Galicia ofértanse anualmente cerca de 1400
prazas de FP. Destas, as provincias de A Coruña e Pontevedra deteñen a maioría das prazas ofrecidas. Na
provincia da Coruña pódense encontrar todos os niveis da formación profesional en turismo, dende a FP
básica ata a superior. Son máis de 500 prazas abertas anualmente nesta provincia, distribuídas en toda a
gama de ciclos formativos en turismo. A segunda provincia con máis prazas e variedade de formación FP
é Pontevedra. Son carca de 400 prazas distribuídas en ciclos básicos, medios e superiores. Aínda que nas
provincias de Ourense e Lugo a cantidade de prazas e é moi similar, entre 200 e 250 prazas por ano, a
provincia de Ourense ofrece todos os cursos da familia profesional de turismo, encanto que en Lugo só
se encontran cursos relacionados co subsector de restauración.
Formación universitaria
Nese apartado se seguirá tratando a oferta educativa formal proporcionada polas institucións dedicadas
á capacitación orientada a satisfacer as necesidades do sector turístico. Concretamente abórdase á

educación en materia de turismo dispoñibles nas universidades galegas. Galicia ofrece cursos
universitarios en turismo de calidade. Este tipo de formación esixe, ademais dunha parte teórica,
módulos prácticos obrigatorios para todo o alumnado.
A Universidade prima pola formación básica e xeneralista do alumnado. O estudantado das ensinanzas
universitarias en turismo teñen como finalidade a obtención dunha formación xeral, orientada á
preparación para o exercicio de actividades de carácter profesional nese sector. Con todo, Galicia ofrece
formación universitaria nas tres universidades do Sistema Universitario Galego.
O obxectivo da formación que ofrece o Grao en Turismo da Universidade de Vigo é formar profesionais
especializados na xestión empresarial e no aproveitamento turístico de recursos naturais e culturais. O
estudantado sae con coñecementos globais de todas as áreas relacionadas co turismo para adaptarse a
roles de directivos en organizacións de distintas ramas do sector: aloxamento, intermediación ou
institucións públicas, entre outros. Esta universidade forma profesionais para varias areas do sector
turístico.
Seu estudantado sae formado para xestionar: empresas turísticas e entidades públicas de carácter
turístico; axencias de viaxes e operadores turísticos; parques temáticos, naturais e turismo de aventura;
e para prestar servizos para congresos e convencións. Ademais, recibe formación en promoción, é dicir,
deseño, comercialización e distribución de produtos turísticos, promoción de vendas e relacións
exteriores en empresas turísticas. Deseñar plans de desenvolvemento turístico ou participar en plans de
ordenación e políticas turísticas.
Asimismo, o profesional formado nesta carreira está preparado para traballar con dinamización
turística: información e fomento turístico, monitor/a de actividades, técnico/a en áreas relacionadas co
lecer e o tempo libre, guía de turismo, intérpretes do patrimonio. Da mesa maneira que ten
coñecementos abundantes en consultoría e asesoría sobre creación de infraestruturas no sector
turístico, ademais de poder prestar asesoría a empresas e a entidades con competencia en materias
turísticas. A Universidade de Vigo ofrece inglés, alemán, portugués e francés como materias optativas
para o seu alumnado. E no segundo cuadrimestre do cuarto curso o alumnado está obrigado a realizar
prácticas en empresas que sen elas non obteñen o título universitario.
A Universidade de Santiago de Compostela, en colaboración co Centro Superior de Hostelería de Galicia
ofrece formación para o sector de aloxamentos e restauración exclusivamente. O curso dura catro anos
e, durante todo o período, o alumnado ten unha formación teórica a la par da formación práctica en
servizos, cociña e aloxamento. Nesta formación as prácticas son un punto importante da formación e
forman parte do expediente académico. Con elas conséguese que o alumnado coñeza en profundidade

os departamentos operativos e de xestión dos negocios do sector. Desta maneira ese profesional
percebe a realidade do sector e pon en práctica os coñecementos adquiridos.
A formación obriga a realización de prácticas en todos os departamentos do sector: servizos e cociña,
aloxamento, dirección de departamentos e adxunto de dirección. A aprendizaxe de inglés, alemán e
francés son partes obrigatorias do currículo académico. O foco principal desta carreira é o sector de
aloxamentos e restauración. O alumnado concluirá o curso preparado para dirixir un hotel ou asumir
postos directivos en hoteis nos seus distintos departamentos: Xestión de aloxamento ou Alimentos e
bebidas, Administración e finanzas, Mercadotecnia e vendas, Recursos humanos.
Finalmente, o Grao en Turismo ofertado pola Universidade da Coruña impártese na Escola Universitaria
de Turismo-CENP. O alumnado ten a oportunidade de adquirir coñecementos multidisciplinares e
transversais dende diversas áreas de estudo, dende os fundamentos e dimensións do turismo, ata
materias relacionadas coa dirección e xestión de empresas, destinos e servizos turísticos
(intermediación, aloxamentos, comunicación e novas tecnoloxías), ademais de coa xestión do
patrimonio, os recursos turísticos e os idiomas.
O profesional que sae desta carreira está preparado para asumir cargos de liderado e xestión, tanto no
sector público como no privado, relacionados coa industria hoteleira, organización de conferencias e
eventos, operadores turísticos e axencias de viaxes, empresas de transporte, empresas de marketing,
promoción e comunicación , xestión de produtos e destinos turísticos, ademais de órganos oficiais de
turismo local, rexional, nacional e internacional. O alumnado de turismo ten a posibilidade de realizar
prácticas dende o primeiro curso académico. Ademais, durante todo o curso o alumnado ten
posibilidade de estudar os idiomas inglés, francés e alemán.
É dicir, pódese afirmar que Galicia ten a capacidade de formar os seus profesionais en turismo. Neste
sentido, cabe destacar que a formación universitaria ofrecida nesta comunidade segue características
adaptadas a realidade do lugar. A realización de prácticas en empresas da rexión permiten un maior
contacto coa industria, o que mellora as competencias necesarias para que este profesional mozo entre
a traballar no sector turístico. Faise fincapé tamén a que a formación está distribuída por todo o
territorio, facilitando o acceso de calquera cidadán aos estudos en turismo.
Formación posuniversitaria
O último nivel que falta por tratar con relación a oferta educativa formal en turismo é o relacionado
coas ensinanzas posuniversitarias. Elas teñen como finalidade a adquisición dunha formación avanzada,
orientada á especialización académica, profesional ou de carácter a promover tarefas de investigación.

En Galicia ofrécense variados cursos de posgraos para os profesionais do sector turístico. Cada un deles
oferta coñecementos con diferentes obxectivos. En liñas xerais, a formación coincide en preparar
profesionais de alto nivel para dirixir empresas e institucións turísticas. Cabe destacar que os cursos
ofertados polas universidades galegas teñen tres focos distintos.
O Master en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas da Universidade de Santiago de
Compostela ten como foco a empresa turística. Forma profesionais para dirixir empresas e actividades
turísticas, planificar e xestionar destinos e proxectos de aproveitamento dos recursos turísticos.
Ademais, capacita para a investigación de mercados turísticos e desenvolvemento do coñecemento,
formación e asesoramento no campo turístico.
Mentres o Master en Dirección e Planificación do Turismo da Universidade da Coruña focaliza a súa
formación no destino turístico. Os alumnos saen formados para traballar en empresas privadas,
administración pública e en centros de investigación e universidades. Poden desenvolver tarefas
relacionadas coa planificación e a xestión de destinos e novos produtos turísticos desde a perspectiva da
calidade e a sustentabilidade.
Xa o Master en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde da Universidade de Vigo orienta
a formación, como o nome ben o di, á especialidade de turismo de interior e saúde. O estudantado
desenvolvese en dirección de empresas e actividades turísticas na especialidade turismo interior e de
saúde, agrega coñecementos de planificación e xestión de destinos e proxectos de aproveitamento de
recursos turísticos. Asimismo, pode prestar asesoramento no campo turístico, traballando en
emprendemento de actividades turísticas e investigación de mercado.
Finalmente, as universidades galegas contan con cursos de doutoramento específico en materias de
turismo. As liñas de investigación son variadas e, cos seus resultados, engaden valor tanto á industria
turística como ao mundo académico. Neste sentido, Galicia conta con un amplo corpo docente actuando
nos Sistema Universitario Galego, o que mellora a calidade do ensino universitario e axuda a formar
profesionais máis cualificados.

8.2 A oferta de ensino informal (non regrado)
No sector turístico, outras entidades que non están dirixidas a traballar unida ao sistema educativo
formal, tamén ofrecen formación para a mellora dos profesionais galegos. As súas accións formativas
buscan ofertar e desenvolver formacións de calidade, axeitadas ás necesidades, actuais e futuras, do
mercado laboral galego. Esta oferta pode vir dada dende empresas públicas ou privadas. Normalmente
son distribuídas en poucas horas, debido a que buscan suplir aos profesionais de ferramentas atinadas

directamente á mellora do seu labor. Ela favorece o desenvolvemento profesional, mellorando as
capacidades e incrementando a produtividade dos empregados do sector.
En Galicia os principais centros onde se pode encontrar ese tipo de formación para o sector do turismo
son o Servizo Público de Empleo Estatal-SEPE, a Axencia de Turismo de Galicia-Turgalicia, os sindicatos
de traballadores e as empresas privadas. A formación a que aquí se detalla fai referencia ás tres
primeiras entidades, visto que os datos son públicos e polo tanto de teñen a información máis
transparente.
A Xunta de Galicia, a través de Turgalicia, ven ofertando Cursos de formación para os traballadores do
sector turístico dende máis de unha década. A oferta non formal de Turgalicia está máis ben dirixida ao
persoal que desempeña actividades en postos de mando ou mando intermedio. Esa oferta normalmente
busca fomentar a creación de novos produtos e actividades, mellorar a xestión da calidade dos servizos
prestados ou desenvolver actividades complementando a oferta turística galega.
Os cursos teñen o obxectivo claro de mellorar as competencias en diversas areas do sector.
Especialmente foron ofertados cursos de mellora da calidade, atención al cliente, planificación,
rendibilidade dos recursos turísticos, comercialización entre outros. No ano 2004, primeiro ano ao que
se tivo acceso no banco de dados, foron realizados varios cursos de formación que tiñan o foco principal
na xestión da calidade para aloxamentos e restaurantes. Nese mesmo ano, Turgalicia ofertou formación
para a mellora da comercialización para aloxamentos de turismo rural e a mellora da rendibilidade das
webs en turismo.
Dende entón Turgalicia seguiu ofertando formación para dar oportunidade da mellora da calidade das
empresas e dos profesionais galegos. Cursos de xestión de indicadores e directrices de calidade,
ferramentas de comercialización, técnica de vendas ou atención al cliente foron algunhas das
formacións dadas nos últimos anos. Pódese dicir que ese tipo oferta educativa non formal obxectiva
impulsar a cualificación dos profesionais do sector e mellorar a competitividade das empresas galegas.
Iso porque se en algúns momentos o público obxectivo son os profesionais que actúan en turismo,
noutros, o foco está dado a empresas dos subsectores específicos da comunidade: turismo do vino,
conxuntos botánicos, aloxamentos de turismo rural ou turismo accesible, por exemplo.
Turgalicia oferta ademais oferta formación que confirma o seu compromiso co medio ambiente e a
mellora da xestión enerxética. Dende a melloría no entendemento do sistema de calidade español para
distintos perfis de actuación (praias, campos de golf, aloxamentos), ata mesmo formar consultores
especialistas nas normas que certifican a calidade dunha organización ou servizo.

A mellora da comercialización da oferta turística foi ademais unha constante na proposta formativa
desta institución. No historial de Turgalicia tamén se encontran cursos de mellora da reputación das
empresas galegas, xestión da innovación ou proxectos de I+D+i relacionados co sector. É dicir, o destino
galega conta cun ente preocupado pola calidade dos produtos e servizos que forman parte da oferta
turística, e para tanto, destina esforzos a mellorar a formación dos profesionais da industria turística.
Asimismo, considera o público obxectivo desta formación non só os traballadores e traballadoras das
empresas turísticas, xa que logo ofrece formación tamén para os liderados, directivos e empresarios
turísticos galegos.
Outra institución pública que ofrece formación orientada ao sector turístico en Galicia é o SEPE. Ela está
dirixida a persoas en situación de desemprego, e nalgúns casos, tamén a persoas ocupadas. Son
formacións subvencionadas, cunha duración variada que poden alargarse por varios meses. Ao igual que
en Turgalicia, a titulación pode ser oficial para algúns casos. O principal obxectivo deste tipo de
formación é mellorar a cualificación do profesional en turismo. Alén de mellorar a posibilidade de
inserción das persoas a través da aprendizaxe de dotes profesionais.
Dende o ano 2001 ata o 2015, segundo dados indicados polo propio SEPE, foron ofertados máis de 800
cursos da familia Hostalería e Turismo en Galicia. O obxectivo era mellorar a capacitación para o traballo
en empresas de aloxamento, intermediación, servizos, guías e información ao visitante, restauración e,
escasamente, o perfeccionamento de linguas. Na primeira metade dese período, ata o ano 2008, os
cursos desa entidade focalizaron principalmente a formación relacionada co funcionamento de
aloxamentos (recepción, xerencia, gobernancia e pisos), con empresas de restauración tanto en sala
como en cociña, e coa intermediación a través das axencias de viaxes.
Máis recentemente o SEPE mellorou ás capacidades dos profesionais do turismo con formación
relacionada coa posta en valor da oferta turística galega. Cursos relacionados coa creación e xestión de
viaxes combinados, venda de produtos turísticos e promoción local apareceron na súa oferta formativa
a partir do ano 2009. Ao igual que nesa mesma época se ofertou formación específica relacionada coa
profesionalización da oferta culinaria (cociña e auxiliar de cociña). Dous cursos desta oferta non formal
proferidas polo SEPE que on semrp recorrentes son os relacionados co turismo de congresos e coa guía
e información turística. Durante todo o período presentado polos datos do SEPE, cursos de auxiliares de
congresos e de guía/información ao turista sempre foron ofertados pola institución.

DIAGNÓSTICO DAFO
Debilidades
- 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)

Ameazas
- 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

Fortalezas
- 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)

Oportunidades
- 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

