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O sector turístico constitúe un dos sectores máis activos e con maior capacidade de desenvolvemento nas economías 

europeas, realidade que non é allea á economía galega, onde representa 10,6% do PIB (IMPACTUR 2010) e  9,92% (EPA 

2012) do emprego. Pero ademais presenta unha característica  que o singulariza sobre outros sectores económicos: a súa 

capacidade de xerar intanxibles, imaxe e factor de atracción para outros sectores empresariais. Acadar un alto 

recoñecemento de Galicia a nivel global, sen dúbida facilitará unha porta de entrada para o desenvolvemento 

internacional doutros sectores empresariais. Que Galicia sexa apreciada como unha marca sólida e de prestixio, sen 

dúbida é algo necesario para o desenvolvemento de Galicia; e o sector turístico ten capacidade de facer esa función 

demostradora, apoiando o conxunto da recuperación económica. 

 

Dende a perspectiva interna, o turismo constitúe o sector económico con maior capacidade de aportar á cohesión social 

de Galicia e á loita contra o desequilibrio territorial, dúas das prioridades de este Goberno. Como amosan experiencias 

doutras rexións, o turismo ten capacidade de actuar como motor do desenvolvemento primario ou ben ser actor 

secundario, reforzando e diversificando o crecemento de moi diversos sectores, do cal e un bo exemplo o turismo 

enolóxico en  Galicia. 

 

Por estes motivos fundamentais, o Goberno da Xunta de Galicia presenta un Plan estratéxico específico para o turismo 

de Galicia, desenvolvido por Turismo de Galicia, coa participación dos axentes máis representativos do sector, coa 

participación de todas as administracións e organismos da Xunta implicados e coa consulta a operadores e axentes 

relevantes  internacionais e nacionais. En total foron consultados: 34 asociacións de axentes privados, obtendo resposta 

de ata 135 establecementos e empresas e de 34 axentes públicos e xestores do turismo en Galicia; ademais, foron 

consultados ata 47 axentes de ámbito internacional. O Plan constitúe unha folla de ruta específica para o sector turístico, 

pero esta desenvolvido coa visión de ser un plan para dinamizar o conxunto da economía de Galicia, mellorando a 

creación de emprego. 2 
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O Plan Integral de Turismo de Galicia, desenvólvese cunha visión 2020, aliñado co Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014, 

coa Estratexia Europa 2020, así como cos documentos preparatorios da Estratexia de Especialización Intelixente Galega 

(RIS3), e establece liñas de acción concretas de 2014 ata o 2016. O Plan establécese e desenvólvese cunha visión a longo 

prazo, imprescindible para poder acadar un sector sólido e sostible no tempo.  Esta visión, que xorde dun proceso de 

elaboración coa participación de todo o sector, queremos que sexa unha visión compartida, mais aló de opinións e accións 

no curto e medio prazo. A visión non é un slogan para unha campaña de promoción, senón a esencia de como todos os 

axentes públicos e privados debemos de traballar para ter un sector potente, sostible e xerador de emprego.  

 

O Plan conta cunha visión que quere acadar que todos os axentes traballemos  de forma coordinada e o longo prazo, 

para poder dispoñer dunha marca Galicia, que poida competir nos mercados internacionais e nacionais. Isto supón xuntar 

esforzos e simplificar estratexias e liñas de acción, o que non supón perder o detalle da oferta comarcal ou local. 

O Plan busca a desestacionalización, necesidade que está na mente de todo o sector, para garantir actividade turística 

estable os 365 días do ano. 

 

 O Plan é mais que unha visión: é unha constatación dunha realidade que moi poucos territorios poden facer súa. 

Con este enfoque e visión de futuro, o Plan debe apoiarse nos nosos valores comúns, como é o patrimonio en todas as 

súas expresións e a sostibilidade ambiental, social e económica do sector. Sobre esta base, a coordinación e colaboración 

de todos os axentes e unha promoción agrupada nos mercados internacionais, deben permitir que o sector turístico 

galego sexa un dos piares da nosa economía e un orgullo para toda a sociedade galega.  
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Para chegar a concretar e apoiar esta visión desenvolveuse unha exhaustiva diagnose da situación de Galicia, dende a 

perspectiva do sector económico do turismo e no marco das novas necesidades do século XXI, que constitúe o Marco 

Xeral de Turismo de Galicia 2014-2020. 

Nel concretáronse os retos principais que ten o turismo de Galicia: 

 

• 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. 

• Afianzar un sector turístico galego competitivo, proactivo, innovador e coordinado, con visión internacional.  

 

Fronte a modelos que se apoian na globalización da demanda, debemos traballar a diferenciación e a singularidade,  

dentro dunha estratexia de especialización intelixente, buscando con iso a fidelización do turista e un alto valor engadido 

na súa visita. Galicia ten que poñer en valor as súas singularidades para destacar na oferta nacional e internacional, e para 

iso debemos traballar en ofrecer Galicia como destino único. 

Para responder a todos eles, o presente Plan articula liñas estratéxicas e plans de acción específicos. 

Asemade, unha das conclusións principais desta diagnose, é a identificación dunha  serie de fortalezas e oportunidades de 

importancia para o sector turístico de Galicia, no ámbito do século XXI. A internacionalización do turismo, a crecente 

competencia doutras rexións destinos e as modificacións nas preferencias dos turistas, obrígannos a innovar, reformular e 

adaptar a nosa oferta, recuperando aspectos esquecidos e poñendo en valor todo o noso potencial. 
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• O Camiño de Santiago cunha visión global e internacional. 

• O patrimonio cunha perspectiva integradora de todas as súas vertentes. 

• A sostibilidade ambiental do destino Galicia e do sector. 

• A xestión e posta en valor do talento das persoas. 

• A auga, como recurso turístico básico nas súas múltiples formas, elemento diferencial de Galicia, modelador e impulsor 

de todo o que configura a nosa singularidade turística.  

Sobre estes eixos clave de desenvolvemento, articúlanse 6 liñas estratéxicas, que enmarcan accións específicas. As liñas 

estratéxicas de traballo levarannos ata o 2016, cando serán avaliadas e revisadas.  

As liñas estratéxicas son: 

L.E.1: O Camiño de Santiago como eixo vertebrador de novas alternativas de turismo e modelo demostrador 

internacional. 

LE.2: A oferta turística baseada no patrimonio e nos recursos endóxenos, buscando a desestacionalización e os novos 

públicos.   

L.E.3. Galicia como destino ambiental, social e economicamente sostible.  

L.E.4. O fomento do talento e o aproveitamento das novas tecnoloxías para acadar un sector competitivo e un destino 

intelixente.  

L.E.5. Promoción e comercialización de Galicia como destino único baseado nun modelo á demanda.  

L.E.6. O consenso e a cooperación entre o sector público e privado para un marco eficiente e xerador de oportunidades. 

 

As accións cobren todos os subsectores do turismo e están deseñadas co obxectivo de innovar e mellorar nos aspectos 

máis destacados.  
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 É un Plan realista, porque está construído sobre as nosas fortalezas e apoiado nos nosos recursos endóxenos.  

 É un Plan singular, porque busca potenciar os nosos valores diferenciais fronte a destinos competidores. 

 É un Plan ambicioso, porque busca consolidar o sector turístico nun sector económico de referencia polo seu peso 

na economía galega. 

 É un Plan ilusionante, porque busca poñer a Galicia no marco que lle corresponde, xerando emprego e riqueza.  

 É un Plan innovador, porque integra as novas tecnoloxías e a formación avanzada para xerar valor engadido. 

 É un Plan compartido, pola alta implicación de todos os axentes na elaboración e no desenvolvemento do mesmo. 

 É un Plan de todos os galegos, pois a esencia da experiencia turística de Galicia e a amabilidade de todos os galegos 

e as galegas de cara ao turista é o esforzo polo coidado e a posta en valor da nosa terra. 

 

O Plan conta cunha visión a longo prazo, que se empeza a construír agora, coa posta en marcha do presente Plan 

Integral de Turismo a as súas seis liñas estratéxicas, e no que invitamos a todo sector e a sociedade galega a participar 

activamente. 

 

Nava Castro Domínguez 

Directora Turismo de Galicia 
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1. ELEMENTOS  DESTACADOS DO SECTOR TURÍSTICO DE GALICIA   

SECTOR TURÍSTICO DE GALICIA 

Impacto socioeconómico do turismo 

Oferta turística 
diferencial:  

Recursos e Servizos  

Axentes relevantes no 
desenvolvemento turístico galego 

Perfil do turista 

O sector turístico de Galicia pódese visualizar a través de 4 bloques que amosan os elementos e indicadores clave que nos 
configuran como destino turístico no 2013. A función principal do PITG é construír a partir de esa realidade para acadar unha maior 
potencialidade no futuro. 
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IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO  

DO TURISMO 

10,6% PIB  

(Fonte: IMPACTUR 2010) 

9,92% do total do emprego 

(Fonte: EPA 2012) 

215.880 Peregrinos con Credencial da 
Compostela solicitada na Oficina do 

Peregrino en 2013 

50,9% dos peregrinos con Compostela 
de procedencia internacional 

(Fonte: Oficina do Peregrino 2013) 

3.629.539 turistas en 
establecementos regrados 

(Fonte: INE 2012) 

22,8% turistas 
internacionais en 

establecementos regrados 

(Fonte: IETG “Conxuntura turística 
2012) 

3.591.612 pasaxeiros en aeroportos 

(Fonte: AENA 2013) 

390.322 pasaxeiros de cruceiros 

(Fonte: Puertos de España 2012)  

4.084.233 excursionistas 
 internacionais 

(Fonte: FRONTUR 2013) 

628.806 excursionistas  
nacionais non residentes en Galicia 

(Fonte: IETG Excursionismo) 

Estadía media en establecementos 
regrados:   

2,2 noites  

(Fonte: IETG “Conxuntura turística 2012”)  

 

Ocupación hoteleira media anual en 
establecementos hoteleiros: 

 29,65% 

 (2.158 estalecementos hoteleiros) 

(Fonte: REAT 31/12/2013) 

Gasto medio dos visitantes 
internacionais: 

Turistas: 105€/día 

Excursionistas 40,4€/día 

Gasto total de turistas 
Internacionais : 760M€ 

(Fonte: EGATUR 2012) 

1. ELEMENTOS  DESTACADOS DO SECTOR TURÍSTICO DE GALICIA  
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OFERTA TURÍSTICA 
DIFERENCIAL:  

RECURSOS 

O Camiño de Santiago  

8 rutas  

Atravesa máis de 100 municipios 

1º Itinerario Cultural Europeo polo Consello 
de Europa (1987)  

Patrimonio da Humanidade pola Unesco 
(1993) 

1.659 km de costa 

863 praias  

(Fonte: Consellería de Medio Ambiente)  

129 portos de actividade pesqueira, 
comercial e náutico deportiva, dos cales: 

39 contan con instalacións náutico 
deportivas con servizos completos, cun 

total de 13.349 prazas.  
4 reciben cruceiros 

(Fonte: Portos de Galicia 2013) 

4 Declaracións Patrimonio  da 
Humanidade pola Unesco  

671 Bens Inmobles de Interese 
Cultural  

1 Ben Inmaterial de Interese Cultural  

(Fonte: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte) 

6 Festas de Interese Turístico 
Internacional 

13 Festas de Interese Turístico 
Nacional 

93 Festas de Interese Turístico de 
Galicia 

(Fonte: Turismo de Galicia 2013)  

2 Paisaxes Protexidos 

72 Zonas de Especial Protección 
dos Valores Naturais (ZEPVN) 

3 Sitios Naturais de Interese 
Nacional 

(Fonte: Consellería de Medio Ambiente, 

Territorios e Infraestruturas 2013) 

 

29.574 km2 de Territorio 

Máis do 12% protexido 

Parque Nacional das Illas Atlánticas 
6 Reservas da Biosfera  

6 Parques Naturais 

5 Humedais Protexidos 

7 Monumentos Naturais 

(Fonte: Consellería de Medio Ambiente, Territorios e 
Infraestruturas 2013) 

Rede Natura 2000: 

59 Lugares de Interese  Comunitario 
(LIC)  

16 Zonas de Especial Protección para 
as Aves (ZEPA)  

(Fonte: Plan Director da Rede Natura 2000 de 
Galicia, 2011)   

1. ELEMENTOS  DESTACADOS DO SECTOR TURÍSTICO DE GALICIA  
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OFERTA 
TURÍSTICA 

DIFERENCIAL:  

SERVIZOS  

 

127 Bandeiras Azuis en  Praias  

17  Bandeiras Azuis en Portos deportivos  

11 Sendeiros Azuis 

(Fonte: ADEAC 2013 (Asociación De Educación Ambiental y del 
Consumidor)  

Total de 123.885 prazas en establecementos regrados 

 2.036 Establecementos  hoteleiros con 77.449 prazas 
844 Establecementos extra-hoteleiros con 46.436 prazas 

 

(Fonte: IETG Turismo en cifras 2012; extraído do REAT) 

 

593 establecementos de 
Turismo Rural con 7.217 prazas 
e o 10,93% de ocupación media 

anual. 

5.308 Restaurantes  

1.581 Cafeterías 

11 Paradores 

(Fonte:Turismo en cifras 2012 IETG; 
extraído do REAT / Paradores 2013) 

  

21 balnearios con máis de 
3.000 prazas hoteleiras 

 
(Fonte: Asociación de Balnearios de Galicia 

2013) 

3 Centro BTT 

16 Campos de Golf  

18 empresas de turismo 
activo 

(Fonte: Turgalicia 2013, Asociación 
Galicia  Destino Golf)  

233 Q Calidade 

Líder a nivel nacional en Q Calidade 
en: 

58 Establecementos de turismo rural 

8 Balnearios 

5 Turismo activo 

8 Instalacións náutico deportivas  

9 Turismo industrial 

2 Lecer nocturno 

(Fonte: ICTE 2013) 

10 municipios con Premios  
Bandeiras Verdes  

(Fonte: Federación de Usuarios 
Consumidores Independiente-FUCI) 

   

5 destinos SICTED con 254 
distinguidos en 2013 

(Fonte: SICTED) 

11 restaurantes con Estrelas Michelín 

Máis de 20 produtos 
enogastronómicos  con distintivos de 

calidade.  

(Fonte: Consellería do Medio Rural e do Mar)    

1. ELEMENTOS  DESTACADOS DO SECTOR TURÍSTICO DE GALICIA  
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Procedencia dos 
enquisados 

85,5% dos enquisados eran españois, sendo a súa procedencia: 

 

28,5% Galicia  

17,4% Madrid 

9,3% Cataluña 

7,7% Andalucía 

7,4% Asturias 

6,8% Castela-León 

4,6% País Vasco 

14,5% dos enquisados eran internacionais, sendo a súa procedencia: 

 

24,2% Portugal 

13,4% Reino Unido 

12,5% Alemaña 

12,3% Francia 

10% Italia 

 

 

PERFIL DO TURISTA ESTIVAL EN GALICIA 2010 
Resultados sobre os visitantes enquisados 

 
(Fonte: Departamento de Estatística e Investigación operativa da USC) 

 

1. ELEMENTOS  DESTACADOS DO SECTOR TURÍSTICO DE GALICIA  
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43,8% son turistas itinerantes, 
que percorren Galicia pola súa 

conta.  

66,9% xa visitaran Galicia 
noutras ocasións 

Motivación da súa visita: 
 

19,6% para visitar a familiares e amigos 
18,7% polo medio natural e a paisaxe de Galicia 

15,7% pola tranquilidade 
11,6% pola cultura e as costumes 

 

Actividades realizadas en Galicia: 
 

65% descanso 
37,3% visita a museos e monumentos 

30,8% visita a reservas naturais e parques 
19,6% compras 

19,2% sendeirismo/montañismo 

Aloxamento: 
 

27,2% hoteis 
17,5% casa de familiares e 

amigos 
 
 

Desprazamentos: 
 

53,2% chega a Galicia en coche 
15,6% chega a Galicia en avión 

 
Para desprazarse por Galicia, o 

65,1% faino no seu propio coche 
 

Aspectos máis valorados de Galicia: 
 

1º. Paisaxes 
2º. Praias 

3º. Hospitalidade e trato 
4º. Gastronomía 

PERFIL DO TURISTA 
ESTIVAL EN GALICIA 

(Fonte: Departamento de Estatística e Investigación 
operativa da USC 2010) 

 

Gasto medio do turista: 
 

75,90€ por día e por persoa 
 

No que máis gastan: comida (24,76€) e 
aloxamento (20,92€) 

1. ELEMENTOS  DESTACADOS DO SECTOR TURÍSTICO DE GALICIA  
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Sector privado 
 
 

Agrupacións de profesionais 
turísticos e entidades para o 
desenvolvemento turístico 

 
Outros sectores privados 

implicados (pesca, 
viniticultura, etc.)  

 
 

Turismo de Galicia 

Consellerías (Facenda, Medio 
ambiente, Territorio e Infraestruturas, 
Economía e Industria, Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria, 
Sanidade, Traballo e Benestar , Medio 
Rural e do Mar).  
  

Deputacións provinciais 

Xacobeo 

Oficinas de Turismo  
Concellos e outras corporacións locais 

AXENTES RELEVANTES NO DESENVOLVEMENTO TURÍSTICO GALEGO 

1. ELEMENTOS  DESTACADOS DO SECTOR TURÍSTICO DE GALICIA  

A función de todos os axentes turísticos é fundamental para acadar os obxectivos do PITG. A  colaboración 
entre eles, convértese en si mesma, nun elemento estratéxico.  
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Obxectivos 2016 

Indicadores 2012 

OBXETIVOS ESTRATÉXICOS SECTORIAIS PARA O 2016 

A análise dos indicadores que amosa o sector turístico galego no 2012, permítenos sinalar 5 deles como fundamentais, e que 
sentan a referencia para marcarnos obxectivos para o 2016. 

Turistas en 
establecementos 

regrados: 

3.600.000  

Turistas 
internacionais 

regrados: 

900.214  

Estadía 
media  

 2,2 noites  

Gasto total de 
turistas 

internacionais: 
760.000.000  

Ocupación 
media 

hoteleira:  

28,54 % 

Turistas en 
establecementos 

regrados: 

4.000.000  

Turistas 
internacionais 

regrados: 

1.000.000  

Estadía 
media  

 2,5 noites  

Gasto total de 
turistas 

internacionais: 
836.000.000  

Ocupación 
media 

hoteleira:  

33,54 % 
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2. UNHA VISIÓN 2020 E UN PLAN ESTRATÉXICO 

PARA TODO O SECTOR 
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2. UN PLAN ESTRATÉXICO PARA TODO O SECTOR 

Un Plan Estratéxico INNOVADOR:  

• Apoiándose  nunha visión o 2020, define liñas estratéxicas e plans de acción concretos no 

horizonte do 2016. 

• Constituíndo unha ferramenta para acadar e consolidar o crecemento económico do sector, 

como un dos piares da economía de Galicia. 

• Traballando de forma coordinada en toda a cadea de valor, dende o deseño de produtos ata a 

mercadotecnia. 

• Integrando criterios transversais de sostibilidade, responsabilidade e inclusión dende o seu 

deseño. 

• Ofrecendo produtos turísticos diversificados, dirixidos a todos os segmentos  de poboación. 

• Poñendo en valor o conxunto dos recursos turísticos, de forma coordinada e integral. 

• Consolidando O Camiño como eixe vertebrador referente do sector turístico de Galicia. 

O Plan Integral de Turismo de Galicia está construído atendendo a tres criterios clave, que garanten que sexa unha panca de 

desenvolvemento: INNOVACIÓN, DIFERENCIACIÓN E PARTICIPACIÓN . 
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Un Plan Estratéxico DIFERENCIAL:  

• Apoiado nas fortalezas e recursos do territorio e no talento dos axentes turísticos. 

• Baseado na internacionalización e na profesionalidade, posicionando Galicia nos mercados 

internacionais dunha forma diferenciada, consistente e estable, apoiándose no Camiño de 

Santiago.  

• Elaborado coa maior participación e representatividade do turismo de Galicia. 

• Tendo en consideración a visión de expertos internacionais. 

• Coordinado con toda a cadea de valor do sector. 

• Impulsando a colaboración e a cooperación entre todos os axentes.  

• Contribuíndo ao crecemento do sector turístico en todos os seus ámbitos, apostando polo 

talento e a profesionalización de todos os axentes.  

• Garantindo a afluencia de turistas os 365 días do ano, acadando a desestacionalización. 
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Administración implicada no reto 
turístico  

Entidades supramunicipais 
xestoras de turismo 

Axentes privados principalmente 
de asociacións empresariais que 

representan a máis de 15.000 
empresas 

Axentes internacionais de 20 
destinos representativos 

Panel de expertos en tendencias 
emerxentes 

22 

2. UN PLAN ESTRATÉXICO PARA TODO O SECTOR 

PARTICIPACIÓN 

Un Plan Estratéxico PARTICIPATIVO, que desenvolveu un proceso de consulta coa participación dos principais axentes 

públicos e privados.  
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2. UN PLAN ESTRATÉXICO PARA TODO O SECTOR 

4 RETOS DO TURISMO DE GALICIA 

6 LIÑAS ESTRATÉXICAS  

37 LIÑAS DE ACCIÓNS 

GALICIA DESTINO ÚNICO 2020 

ANÁLISE DAFO E PARTICIPACIÓN DO SECTOR 

4 EIXOS DE DESENVOLVEMENTO  

P
O

L
ÍT

IC
A

S
 S

E
C

T
O

R
IA

IS
  

172 ACCIÓNS A IMPULSAR 
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Galicia busca ser recoñecido a nivel nacional e internacional como un destino sostible, 

diferenciado pola posta en valor dos nosos recursos endóxenos e sostido por un tecido 

empresarial innovador e cunha xestión responsable. Galicia ten que presentar unha oferta 

segmentada e multiexperiencial, adaptada ás tendencias internacionais e cunha atención ao 

turista personalizada e de calidade. 

 

O sector turístico galego debe acadar unha posición de liderado na nosa economía, que lle 

permita non só ser xerador de emprego e redistribuidor de riqueza, senón que poida ser 

tractor doutros sectores económicos e sexa bandeira para facilitar a visibilidade doutros 

sectores económicos de Galicia. 

VISIÓN 2020 DO TURISMO DE GALICIA 

A VISIÓN 2020 DO TURISMO DE GALICIA 

Como sector estratéxico que é, o turismo de Galicia debe ter unha visión de como se quere configurar a longo prazo, 
que sexa compartida por todos os actores. A visión ten o obxectivo de marcar a folla de ruta para traballar ao tempo 
que xera  ilusión para acadar un obxectivo compartido. O PITG constrúese en base a esta visión e marca estratexias e 
liñas de acción no horizonte do 2016. 
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3. DIAGNOSE: ANÁLISE DAFO 
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FORTALEZAS 

 

Como parte do análise interno do 
sector turístico galego, 

identifícanse  os factores 
favorables do mesmo, que 

supoñen vantaxes competitivas e 
alta potencialidade en canto á 

diferenciación e posicionamento 
do destino e da marca de Galicia.  

OPORTUNIDADES 

 

Como parte do análise externo, 
preséntanse os principais factores 
do entorno, da competencia, do 

mercado, de novos segmentos de 
público, etc. que poden influír 

positivamente no sector galego 
cun correcto aproveitamento e 

unha boa planificación.  

 

DEBILIDADES 

 

Como parte do análise interno do 
sector turístico galego, indícanse 

os factores detectados que 
contan cunha maior necesidade 

de mellorar para acadar un 
modelo turístico máis eficiente e 

competitivo, así coma un 
fortalecemento do destino en 

todos os aspectos. 

   

AMEAZAS 

 

Como parte do análise externo do 
sector, móstranse os principais 

factores do entorno, da 
competencia, dos mercados e 

novos produtos emerxentes, da 
evolución  e cambios na 

demanda, etc.  que poden afectar 
negativamente ao 

desenvolvemento do sector.  

ANÁLISE 

INTERNO 

ANÁLISE 

EXTERNO 

ANÁLISE DAFO DO SECTOR TURÍSTICO GALEGO 
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• F.1. O Camiño de Santiago como icona turístico diferencial, elemento desestacionalizador e captador de turismo 

internacional. 

 

• F.2 As catro declaracións de  patrimonio da Humanidade pola UNESCO:  Casco antigo de Santiago de Compostela, o 

Camiño de Santiago, a Muralla romana de Lugo, e a Torre de Hércules. 

 

• F.3. A biodiversidade e a riqueza das rías galegas como elemento de diferenciación da oferta. 

 

• F.4. A gran variedade e cantidade de espazos naturais protexidos: 6 Reservas da Biosfera, 1 Parque Nacional (Illas 

Atlánticas), 6 Parques Naturais, 5 Humedais Protexidos, 59 Lugares de Interese Comunitario, 16 ZEPAS, 7 Monumentos 

Naturais, 2 Paisaxes Protexidas, 762 ZEPVN, 3 Sitios de Interese Nacional.  

 

• F.5. A variedade e calidade dos produtos enogastronómicos de Galicia, coma elementos que constitúen vantaxes 

competitivas e diferenciais respecto a outros destinos. 

 

• F.6. A creación dos 10 produtos cabeceira de marca baseados en dez recursos endóxenos: Bosques de Galicia, Santuarios 

Máxicos, Faros e Praias Salvaxes, Patrimonio Oculto, A Ruta da Camelia, Mananciais de Galicia, O Camiño de Santiago, 10 

lugares únicos, Turismo Mariñeiro e Paseando entre viñedos.  

 

• F.7. A posta en funcionamento dun único ente xestor do turismo en Galicia: Turismo de Galicia 
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3. DIAGNOSE 

FORTALEZAS IDENTIFICADAS NO PROCESO DE ANÁLISE INTERNO DO SECTOR TURÍSTICO GALEGO 
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3. DIAGNOSE 

FORTALEZAS IDENTIFICADAS NO PROCESO DE ANÁLISE INTERNO DO SECTOR TURÍSTICO GALEGO 

• F.8. A imaxe positiva de Galicia como destino auténtico  e do seu carácter amable e hospitalario no imaxinario dos turistas 

nacionais.  

 

• F.9. A asistencia a un importante número de feiras internacionais respecto a anos anteriores,  de acordo ás previsións de 

crecemento esperado  do mercado internacional. 

 

• F.10. O crecemento do turista internacional, que realiza unha estadía e gasto medio superior ao nacional. 

 

• F.11. A actualización da páxina web de Turismo de Galicia para incluír a promoción e comercialización dos produtos do 

territorio. 

 

• F.12. O emprego das redes sociais polo sector público con competencia en materia turística como medio de promoción do 

territorio. 

 

• F.13. O liderado de Galicia  a nivel nacional en empresas certificadas con Q de Calidade (2012). 

 

• F.14. A posición destacada a nivel nacional como referente en Turismo industrial, contando  con 9 distintivos de Q de 

calidade, dos  11 que hai en toda España. 

 

• F.15. A gran importancia do turismo termal en Galicia, referente a nivel nacional e o seu gran potencial para atraer público 

internacional de perfil medio-alto. 
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3. DIAGNOSE 

• F.16. O liderado de Galicia a nivel nacional en canto a praias con bandeiras azuis (127 praias), e en Sendeiros azuis, con 11 

sendeiros  pertencentes á Rede de Sendeiros Azuis do Litoral Español (2012). 

 

• F.17. A innovación levada a cabo noutros sectores relacionados co turismo (novas tecnoloxías, accesibilidade, etc.) inflúen 

positivamente  no desenvolvemento do destino e dos servizos prestados aos visitantes. 

 

• F.18. A capacidade do sector para a creación e aproveitamento de  novos produtos turísticos que mostran un crecemento 

ascendente e axudan á diversificación e á desestacionalización,  como son o turismo sanitario, o turismo idiomático, etc. 

 

• F.19. As campañas de promoción lanzadas por Turismo de Galicia, como o “Bono Iacobus” e o “Outono gastronómico”, en  

colaboración público e privada e con capacidade de desestacionalizar. 

 

• F.20. A existencia de eventos deportivos con alto potencial para xerar fluxos turísticos e para articular novos produtos 

específicos.  

 

• F.21. A oferta de turismo de cruceiros, que permite a chegada de novos fluxos turísticos ao longo de todo o ano.  

FORTALEZAS IDENTIFICADAS NO PROCESO DE ANÁLISE INTERNO DO SECTOR TURÍSTICO GALEGO 
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• F.22. O apoio de Turismo Galicia á constitución e posta en marcha do Clúster de Turismo de Galicia. 

 

• F.23. A existencia dunha agrupación empresarial innovadora, AIETEGAL. 

 

• F.24. A existencia de numerosas corporacións locais que realizan a planificación turística do territorio con potencial para 
desenvolver unha xestión turística coordinada e planificada. 

 

• F.25. A existencia do Centro Superior de Hostalería de Galicia como axente referente en formación do sector turístico galego 

e coma axente exportador de talento e como así como de dinamización de competencias para os profesionais do sector, 

axudando a fortalecer a marca Galicia. 

 

• F.26. A oferta formativa  das tres universidades galegas e do Centro Superior de Hostalería de Galicia, tendo este un 

recoñecido prestixio  no ámbito  nacional e internacional. 

 

• F.27. A existencia dun centro de investigación turística (Centro de Estudos Turísticos da Universidade de Santiago de 
Compostela) e 10 grupos de investigación das universidades que realizan estudos de ámbito turístico.  

 

• F.28. A declaración de 42 concellos como Municipio de interese turístico pola Xunta de Galicia. 

 

• F.29. A importancia da contribución do turismo ao PIB galego representando o 10,6% (2010) e o 9,92% do emprego  

(103.100 ocupados, EPA 2012). 

 

• F.30. A creación da nova marca Galicia na estratexia de promoción e comercialización.  

 

3. DIAGNOSE 

FORTALEZAS IDENTIFICADAS NO PROCESO DE ANÁLISE INTERNO DO SECTOR TURÍSTICO GALEGO 
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3. DIAGNOSE 

DEBILIDADES IDENTIFICADAS NO PROCESO DE ANÁLISE INTERNO DO SECTOR 

• D.1. A estacionalidade da demanda, centrada no mes de agosto, e a baixa estadía media.  

 

• D.2. A baixa calidade dos datos cuantitativos e cualitativos dispoñibles sobre o sector turístico galego e a súa demanda.  

 

• D.3.  A escasa cultura da innovación como factor necesario para fortalecer ao sector.  

 

• D.4.  A baixa conectividade para o acceso a Galicia por vía aérea. 

 

• D.5. O grao de accesibilidade ao patrimonio cultural e natural, así como ás empresas turísticas.  

 

• D.6. A mellorable coordinación entre administracións autonómica, provincial, supramunicipal e municipal con competencias en 

materia turística.  

 

• D.7. O excesivo dimensionamento do sector, tanto público como privado, que non se corresponde coa xeración de ingresos do 

modelo de negocio. 
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• D.8. A existencia de multitude de asociacións turísticas locais, provinciais e autonómicas cos mesmos obxectivos. 

 

• D.9. A baixa coordinación entre os diferentes axentes turísticos para articular oferta turística conxunta e servizos 

complementarios.  

 

• D.10. A escaseza de recursos humanos con formación en turismo nas administracións turísticas locais para traballar 

estreitamente co axente privado do territorio. 

 

•  D.11. Un tecido empresarial formado por empresas turísticas de pequeno tamaño e cun reducido avance tecnolóxico 

 

• D.12. O baixo nivel de capacitación dos profesionais do sector privado en canto a idiomas, calidade, xestión ambiental, 

innovación no servizo turístico, novas formas de comercialización, etc.   

 

• D.13. O feísmo urbanístico e a abundancia  de elementos discordantes que prexudican a  conservación da paisaxe galega. 

Degradación da paisaxe e do patrimonio galego.  

 

• D.14. A perda da autenticidade ou identidade galega de algúns establecementos turísticos en canto á estética, decoración e 

oferta gastronómica.  

 

 

3. DIAGNOSE 

DEBILIDADES IDENTIFICADAS NO PROCESO DE ANÁLISE INTERNO DO SECTOR 
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• D.15. A existencia de determinadas ofertas con prezos fortemente reducidos afectan á imaxe de Galicia coma destino 

para determinados segmentos de público.  

 

• D.16. A forte competencia en prezos, especialmente en aloxamento.  

 

• D.17. A escasa coordinación e homoxeneización entre as oficinas de información turística (imaxe, horarios, recollida 

de información sobre a demanda, material de promoción, etc.) 

 

• D.18. O baixo nivel de mantemento e actualización da sinalización turística e dos paneis informativos 

/interpretativos nos puntos de interese turístico. 

 

• D.19. A falta de continuidade dos produtos turísticos creados ou falta de mantemento de instalacións levadas a cabo 

no marco de proxectos financiados con fondos públicos unha vez finalizados. 

 

• D.20. Insuficientes actividades e servizos complementarios, sobre todo en tempada non estival.  

 

• D.21. O reducido aproveitamento das canles de promoción e comercialización existentes a nivel nacional e 

internacional.  

3. DIAGNOSE 

DEBILIDADES IDENTIFICADAS NO PROCESO DE ANÁLISE INTERNO DO SECTOR 
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• D.22. A pouca absorción por parte do sector turístico galego da oferta formativa focalizada na xestión hoteleira de alto nivel 

que se exporta fóra de Galicia. 

 

• D.23. O distanciamento existente entre a universidade, como xeradora de coñecemento,  e o sector turístico privado. 

 

• D.24. A escaseza de acordos directos con entidades internacionais potencialmente interesadas no destino Galicia. 

 

• D.25. A escaseza de funcións de turismo receptivo  nas empresas de intermediación galegas. 

 

• D.26.  A insuficiente normativa en determinadas áreas turísticas (turismo mariñeiro, xestión de rutas de sendeirismo,  novas 

figuras de aloxamento emerxentes, etc.) 

 

• D. 27. O desequilibrio existente en canto ao número de peregrinos nos distintos camiños, acusando unha masificación no 

Camiño Francés. 
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3. DIAGNOSE 

DEBILIDADES IDENTIFICADAS NO PROCESO DE ANÁLISE INTERNO DO SECTOR 
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• O.1 A proxección internacional do Camiño de Santiago. 

 

• O.2. A celebración dos anos santos composteláns, esperando intensos fluxos de turistas á comunidade. 

 

• O.3. A proliferación de compañías aéreas de baixo custo coas que se pode atraer turistas a Galicia 

 

• O.4. A fragmentación das vacacións pola inmensa maioría dos turistas. 

 

• O.5. O incremento de persoas que se desprazan por motivacións diferentes o de “sol e praia”. 

 

• O.6. O envellecemento da poboación e o aumento da esperanza de vida, o que permite a consolidación de produtos xa 

existentes e a súa desestacionalización , e a creación de novos produtos adaptado ao novo segmento. 

 

• 0.7. A definición da Estratexia Rexional de Especialización Intelixente (RIS3), na que o sector participou para a súa 

elaboración e que inclúe, como unha das súas prioridades, a modernización do sector turismo a través da innovación mediante 

o uso intensivo das TICs para acadar un sector turístico competitivo a nivel Europeo baseado no turismo cultural e nos recursos 

naturais.” 
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3. DIAGNOSE 

OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS NO PROCESO DE ANÁLISE EXTERNO DO SECTOR 
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•  O.7. A dinamización de mercados turísticos emerxentes, de destinos que están medrando como os denominados BRIC (Brasil, 

Rusia, India e China) e o MIST (México, Indonesia, Corea do Sur e Turquía). 

 

• O.8. O incremento continuado da poboación con maior capacidade adquisitiva en países emerxentes, co consecuente 

aumento dos desprazamentos. 

 

• O.9. A existencia dos Plans de Competitividade como apoio ao desenvolvemento e consolidación dos destinos turísticos.  

 

• 0.10. A posta en marcha de  novos produtos turísticos  ligados ao tren en colaboración con RENFE. 

 

• O.11. O crecemento da conciencia pública e preocupación pola conservación do patrimonio e o respecto polo medio 

ambiente. 

 

• 0.12. A entrada en vigor da Directiva Europea de Asistencia Sanitaria Transfronteriza, o que fomentará ao desenvolvemento 

do turismo sanitario e do turismo termal.  

3. DIAGNOSE 

OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS NO PROCESO DE ANÁLISE EXTERNO DO SECTOR 
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3. DIAGNOSE 

• A.1. A existencia de destinos similares , máis consolidados e especializados cos que hai que competir en calidade e prezo. 

 

• A.2. A consolidación dun mercado global máis accesible e o incremento nas ofertas en servizos turísticos individuais e 

combinados noutras rexións e países competidores. 

 

• A.3. A situación económico - financeira de España (e do mundo en xeral), que inflúe na diminución do número de 

desprazamentos e na redución do gasto en actividades de ocio.  

 

• A.4. A imaxe exterior de España, influenciada pola actual situación de crise, non beneficia ao sector turístico. 

 

• A.5. A percepción negativa respecto ao clima galego por parte dos turistas. 

 

• A.6. As consecuencias negativas que afectan ao medio ambiente (agravamento do cambio climático, a degradación do medio 

e dos recursos naturais, aumento dos riscos ambientais e o esgotamento dos recursos, etc.). 

 

• A.7. A excesiva dependencia das rutas creadas polas liñas de aviación de baixo custe. 

 

AMEAZAS IDENTIFICADAS NO PROCESO DE ANÁLISE EXTERNO DO SECTOR 



PLAN INTEGRAL DE TURISMO DE GALICIA 2014-2016 

 

38 

4. RETOS E VISIÓN COMPARTIDA 
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RETOS DO 
TURISMO DE 

GALICIA 

1. MARCA DIFERENCIAL:  

POSICIONAR A GALICIA COMO 
MARCA E COMO DESTINO 

DIFERENCIAL A NIVEL INTERNO, 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

2. DESTINO 
MULTIEXPERIENCIAL  

CONSOLIDAR A  GALICIA COMO 
DESTINO MULTIEXPERIENCIAL, CUNHA 

OFERTA SEGMENTADA E 
DESESTACIONALIZADORA 

3.  TURISMO SOSTIBLE 

GALICIA COMO MODELO 
EUROPEO DE TURISMO SOSTIBLE 

4. SECTOR COMPETITIVO, 
INNOVADOR E 

INTERNACIONAL   

AFIANZAR UN SECTOR TURÍSTICO 
GALEGO COMPETITIVO, 

PROACTIVO, INNOVADOR E 
COORDINADO, CON VISIÓN 

INTERNACIONAL 
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4. RETOS E VISIÓN COMPARTIDA 
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4. RETOS E VISIÓN COMPARTIDA 

 

1. POSICIONAR A GALICIA COMO MARCA E COMO DESTINO DIFERENCIAL A 
NIVEL INTERNO, NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 
VALORES DIFERENCIAIS que fan de Galicia un DESTINO ÚNICO: 

- O Camiño de Santiago. 
- O seu patrimonio natural e cultural. 
- A enogastronomía. 

 
Galicia  debe: 

- Segmentar e priorizar os mercados emisores. 
- Optimizar novas canles de promoción e comercialización.  

 

RETOS DO 
TURISMO DE 

GALICIA 
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4. RETOS E VISIÓN COMPARTIDA 

 

2. CONSOLIDAR A  GALICIA COMO DESTINO MULTIEXPERIENCIAL, CUNHA 
OFERTA SEGMENTADA E DESESTACIONALIZADORA. 
 
Galicia  ha de crear, consolidar, facer promoción  e comercializar PRODUTOS TURÍSTICOS baseados 
nos seus VALORES ENDÓXENOS cun claro ENFOQUE Á DEMANDA, na liña das tendencias 
internacionais do turismo. 
 
A OFERTA TURÍSTICA de Galicia ha de SATISFACER  a diferentes SEGMENTOS DE DEMANDA, a través 
de produtos turísticos de carácter EXPERIENCIAL . Esta oferta ha de ser: 

- Competitiva. 
- Innovadora. 
- Intelixente. 
- Atractiva. 

 
Capaz de CAPTAR e FIDELIZAR FLUXOS TURÍSTICOS e de COMBATER  a ESTACIONALIDADE. 

RETOS DO 
TURISMO DE 

GALICIA 
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4. RETOS E VISIÓN COMPARTIDA 

 

3. GALICIA COMO MODELO EUROPEO DE TURISMO SOSTIBLE 
 
O turismo de Galicia ten unha das principais fortalezas no valor diferencial dos seus recursos 
endóxenos  en todos os ámbitos. 
Isto implica que se debe  traballar na protección, conservación e posta en valor de eses recursos 
sen que perdan a súa esencia e valores de sostibilidade ambiental e social.  
 
A outra vertente, é que as empresas e profesionais do sector sexan coherentes con este modelo de 
protección dos recursos, o que supón un uso racional dos recursos produtivos vinculados ao 
negocio, e traballar para acadar un compromiso de responsabilidade empresarial no ámbito social, 
ambiental e económico. 
 
Para a estratexia de Galicia se deseña un MODELO TURÍSTICO SOSTIBLE, que integra criterios 
económicos, sociais e ambientais, procurando a RESPONSABILIDADE DE TODOS OS AXENTES no 

DESENVOLVEMENTO EQUILIBRADO e a LONGO PRAZO. 

RETOS DO 
TURISMO DE 

GALICIA 
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4. RETOS E VISIÓN COMPARTIDA 

 

4.  AFIANZAR UN SECTOR TURÍSTICO GALEGO COMPETITIVO, PROACTIVO, 
INNOVADOR E COORDINADO, CON VISIÓN INTERNACIONAL 
 
O sector turístico galego debe afianzarse como un sector COMPETITIVO, traballando sobre a 
capacitación do sector empresarial, a innovación e o emprego de novas tecnoloxías nos procesos de 
articulación, promoción, comercialización e xestión, en liña coa Estratexia Galega de Especialización 
Intelixente (RIS3) como estratexia de competitividade baseada no coñecemento. 

RETOS DO 
TURISMO DE 

GALICIA 
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4. RETOS E VISIÓN COMPARTIDA 

A VISIÓN 2020 DE GALICIA COMO DESTINO ÚNICO OS 365 DÍAS DO ANO 

Galicia busca ser recoñecido a nivel nacional e internacional como un destino sostible, diferenciado pola 

posta en valor dos nosos recursos endóxenos e sostido por un tecido empresarial innovador e cunha 

xestión responsable. Galicia ten que presentar unha oferta segmentada e multiexperiencial, adaptada 

ás tendencias internacionais e cunha atención ao turista personalizada e de calidade. 

 

O sector turístico galego debe acadar unha posición de liderado na nosa economía, que lle permita non 

só ser xerador de emprego e redistribuidor de riqueza, senón que poida ser tractor doutros sectores 

económicos e sexa bandeira para facilitar a visibilidade doutros sectores económicos de Galicia. 

VALORES COMÚNS 

Compromiso con 
Galicia 

Sostibilidade e 
responsabilidade 

Cooperación e 
colaboración 

Innovación e 
emprendemento 

Internacionalización 
do destino 
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3 POLÍTICAS DE ACTUACIÓN  

• Ordenación do sector turístico 

• Colaboración interadministrativa e público e privada 

• Infraestruturas  (patrimonio cultural, medio natural, sinalización 
turística, etc.).  

• Información do destino     

GOBERNO E PLANIFICACIÓN 
TURÍSTICA 

4. RETOS E VISIÓN COMPARTIDA 

• Talento turístico 

• Investigación e innovación  

• Capacitación 

• Internacionalización 

DESENVOLVEMENTO 
SECTORIAL, COMPETITIVIDADE 

E PROFESIONALIDADE 

• Promoción 

• Comercialización 

• Produto turístico 

PROMOCIÓN, MERCADOTECNIA 
E PRODUTO 
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5. EIXES DE DESENVOLVEMENTO E LIÑAS ESTRATÉXICAS 

DO TURISMO DE GALICIA 2016 
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VISION 2020 CONSOLIDAR  GALICIA DESTINO ÚNICO OS 365 DIAS DO ANO, RESPONDENDO A 4 

GRANDES RETOS 

RETO 3: Galicia 
como modelo 

europeo de turismo 
sostible. 

RETO 4: Afianzar un 
sector turístico galego 

competitivo, proactivo, 
innovador e coordinado, 
con visión internacional.  

 

RETO 1: Posicionar a 
Galicia como marca e 

como destino diferencial 
a nivel interno, nacional 

e internacional. 

 

RETO 2: Consolidar a  Galicia 
como destino multiexperiencial, 

cunha oferta segmentada e 
desestacionalizadora.  

 

LIÑAS ESTRATÉXICAS 2014-2016 

L.E. 1: O Camiño de Santiago como eixo vertebrador de novas alternativas de turismo e modelo 
demostrador internacional. 

LE.2: A oferta turística baseada no patrimonio e nos recursos endóxenos, buscando a desestacionalización e 
os novos públicos.   

L.E.3: Galicia como destino ambiental, social e economicamente sostible.  

L.E.4. O fomento do talento e o aproveitamento das novas tecnoloxías para acadar un sector competitivo e 
un destino intelixente.  

L.E.5: Promoción e comercialización de Galicia como destino único baseado nun modelo á demanda.  

L.E.6: O consenso e a cooperación entre o sector público e privado para un marco eficiente e xerador de 
oportunidades. 
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6. PLAN DE ACCIÓN 
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CADRO DE SÍNTESE 
L.E.1. O CAMIÑO COMO EIXE VERTEBRADOR  DE NOVAS ALTERNATIVAS DE TURISMO E MODELO DEMOSTRADOR 

INTERNACIONAL  

PLAN DE ACCIÓNS ACCIÓNS A IMPULSAR  

 
A.1.1. Desenvolvemento dun Plan Director 
do Camiño de Santiago. 

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

A.1.2. Posta en marcha do “Smart Camiño”.  
 

• Mellora da accesibilidad. 
• Realidade Aumentada e Xeoreferenciación. 
• Plataforma dixital do Camiño.  
• WIFI gratuíto na rede de albergues. 
• Rede de monitorización ambiental do Camiño.   

A.1.3. 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. 

A.1.4. 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. 

A.1.5. 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. 
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6.2 FICHAS DE ACCIÓNS 

6. PLAN DE ACCIÓN 

L.E. 1: O CAMIÑO DE SANTIAGO COMO EIXO VERTEBRADOR DE NOVAS ALTERNATIVAS DE TURISMO E MODELO DEMOSTRADOR 
INTERNACIONAL 

A.1.1: Desenvolvemento dun Plan Director do Camiño de Santiago.   

Descrición 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.  

Alcance Territorial 

Limitacións / Dificultades As diferenzas en canto ao número de peregrinos que percorren o Camiño Francés e os restantes camiños. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- S.A. de Xestión do Plan Xacobeo. 
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

Rol da Admón. Pública Liderado no posicionamento do Camiño de Santiago.  

Accións a impulsar - 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. 

Matriz de priorización Acción estratéxica 

Indicadores de execución - Número de  infraestructuras turísticas novas ou melloras. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 
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L.E. 1: O CAMIÑO DE SANTIAGO COMO EIXO VERTEBRADOR DE NOVAS ALTERNATIVAS DE TURISMO E MODELO DEMOSTRADOR 
INTERNACIONAL 

A.1.1: Desenvolvemento dun Plan Director do Camiño de Santiago. 

Correlación cos 
documentos de análise 

F1,F2,F6,F7,F19,D1,D27,O1,O2,07. 
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L.E. 1: O CAMIÑO DE SANTIAGO COMO EIXO VERTEBRADOR DE NOVAS ALTERNATIVAS DE TURISMO E MODELO DEMOSTRADOR 
INTERNACIONAL 

A.1.2: Posta en marcha do “Smart Camiño”.  

Descrición 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.  

Alcance Territorial / sectorial 

Limitacións / Dificultades - O escaso aproveitamento actual das TIC no Camiño de Santiago.  
- A falta de conectividade á banda ancha en gran parte do Camiño. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). 
- Axencia Galega de Innovación. 
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE). 
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 
- Consellería de Traballo e Benestar.  
- S.A. de Xestión do Plan Xacobeo. 
- Corporacións locais con competencias en turismo. 
- Tecido empresarial e asociativo. 

Rol da Admón. Pública Liderado no impulso de iniciativas que permitan a conversión do Camiño nun recurso intelixente.  

Accións a impulsar - 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. 

Matriz de priorización Acción estratéxica 
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L.E. 1: O CAMIÑO DE SANTIAGO COMO EIXO VERTEBRADOR DE NOVAS ALTERNATIVAS DE TURISMO E MODELO DEMOSTRADOR 
INTERNACIONAL 

A.1.2: Posta en marcha do “Smart Camiño”.  

Indicadores de execución - Número de albergues e lugares de interese do Camiño con WIFI.  
- Número de usuarios da plataforma Dixital do Camiño. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F1,F2,F6,F7,F17,F23,D3,D5,D26,O6. 
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L.E. 1: O CAMIÑO DE SANTIAGO COMO EIXO VERTEBRADOR DE NOVAS ALTERNATIVAS DE TURISMO E MODELO DEMOSTRADOR 
INTERNACIONAL 

A.1.3.: Posicionamento do Camiño de Santiago como referente de sostibilidade e modelo demostrador internacional.  

Descrición 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.   

Alcance Territorial 

Limitacións / Dificultades A heteroxeneidade en canto á oferta turística dos diferentes Camiños.  

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- S.A. de Xestión do Plan Xacobeo. 
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 
- Deputacións provinciais. 
- Entidades supramunicipais xestoras do turismo. 
- Concellos. 
- Tecido empresarial e asociativo. 

Rol da Admón. Pública Liderado no impulso de iniciativas que contribúan á máxima proxección do Camiño de Santiago a nivel 
internacional.  

Accións a impulsar - 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.  
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L.E. 1: O CAMIÑO DE SANTIAGO COMO EIXO VERTEBRADOR DE NOVAS ALTERNATIVAS DE TURISMO E MODELO DEMOSTRADOR 
INTERNACIONAL 

A.1.3.: Posicionamento do Camiño de Santiago como referente de sostibilidade e modelo demostrador internacional.  

- 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. 

Matriz de priorización  Estratéxica 

Indicadores de execución - Número de establecementos adheridos á Rede de Servizos Turísticos do Camiño de Santiago. 
- Número de iniciativas desenvolvidas no seo do Living Lab. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F1,F2,F4,F6,F8,F11,F12,,F23,DF8,D9,D12,D13,D18,D26,D27,01,O2,O10, O11,A6. 
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L.E. 1: O CAMIÑO DE SANTIAGO COMO EIXO VERTEBRADOR DE NOVAS ALTERNATIVAS DE TURISMO E MODELO DEMOSTRADOR 
INTERNACIONAL 

A.1.4: Incremento do valor engadido e a rendibilidade do Camiño de Santiago.  

Descrición 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. 

Alcance Territorial / sectorial 

Limitacións / Dificultades O extenso número de recursos que rodean o Camiño de Santiago. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE).  
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 
- S.A. de Xestión do Plan Xacobeo. 
- Deputacións provinciais. 
- Entidades supramunicipais xestoras do turismo. 
- Corporacións locais.  
- Tecido empresarial e asociativo 

Rol da Admón. Pública Definición da estratexia de comercialización dos Camiños de Santiago. 

Accións a impulsar - 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.  
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L.E. 1: O CAMIÑO DE SANTIAGO COMO EIXO VERTEBRADOR DE NOVAS ALTERNATIVAS DE TURISMO E MODELO DEMOSTRADOR 
INTERNACIONAL 

A.1.4: Incremento do valor engadido e a rendibilidade do Camiño de Santiago.  

Matriz de priorización Acción estratéxica.  

Indicadores de execución Número de obradoiros de emprendemento.  

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F1,F2,F3,F4,F6,F8,F9, F17,F18,F19,F20,D2,D5,D9,D10,D27.O1,O2,O5,O7,O8,O10.A2. 
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L.E. 1: O CAMIÑO DE SANTIAGO COMO EIXO VERTEBRADOR DE NOVAS ALTERNATIVAS DE TURISMO E MODELO DEMOSTRADOR 
INTERNACIONAL 

A.1.5: Establecemento de canles de captación directa de peregrinos internacionais.  

Descrición 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. 

Alcance Global 

Limitacións / Dificultades Coordinación de todas os axentes implicados para ofrecer unha imaxe de destino focalizada no Camiño 
de Santiago. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE). 
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 
- S.A. de Xestión do Plan Xacobeo. 
- Tecido empresarial e asociativo. 
- Entidades e asociacións vinculadas aos Camiños de Santiago. 

Rol da Admón. Pública Deseño dun programa de accións de promoción e comercialización do Camiño de Santiago 

Accións a impulsar - 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.  

Matriz de priorización Acción prioritaria 

Indicadores de execución - Número de viaxes de familiarización  sobre o Camiño realizados con operadores turísticos 
especializados. 

- Número de acordos firmados con entidades e asociacións no estranxeiro vinculadas ao Camiño de 
Santiago. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 
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L.E. 1: O CAMIÑO DE SANTIAGO COMO EIXO VERTEBRADOR DE NOVAS ALTERNATIVAS DE TURISMO E MODELO DEMOSTRADOR 
INTERNACIONAL 

A.1.5: Establecemento de canles de captación directa de peregrinos internacionais.  

Correlación cos 
documentos de análise 

F1,F2,F9,F10,D4,D12,D16,D21,D27,01,02,07,08,A7. 
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CADRO DE SÍNTESE 
L.E.2. A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A 

DESESTACIONALIZACIÓN E OS NOVOS PÚBLICOS 

PLAN DE ACCIÓNS ACCIÓNS A IMPULSAR  

A.2.1. Desenvolvemento de produtos 
turísticos especializados dirixidos a 
segmentos de público específico.  

• Articulación de turismo multiexperencial para captar novos mercados e 
desestacionalizar a demanda:turismo náutico, turismo industrial, 
turismo náutico, turismo cultural, turismo de golf. 

A.2.2. Desenvolvemento e promoción 
de produtos turísticos emerxentes 

• Impulso e desenvolvemento do Turismo idiomático.  
• Apoio ao desenvolvemento Turismo sanitario a través do deseño de 

programas específicos. 

A.2.3. Mellora e dinamización dos 10 
produtos cabeceira da marca. 

• Desenvolvemento dun plan de xestión  e promoción integral para os 10 
produtos turísticos cabeceira de marca e analizar cales funcionan e cales 
se deben reconducir ou eliminar.  

A.2.4. Programa para o 
desenvolvemento e promoción do 
produto transversal do turismo 
enogastronómico. 

• Paquetes de alto nivel de cultura enogastronómica. 
• Promoción e mellora das festas de exaltación.  
• Organización de eventos de promoción de produtos de calidade a nivel 

nacional e internacional. 
• Promoción de produtos sostibles conectados co turismo industrial. 
• Rede de empresas con compromiso  no uso de produtos autóctonos. 
• Mellora da imaxe, identidade visual e marketing de profesionais galegos. 

A.2.5. Programa para a consolidación e 
promoción do turismo termal 

• Impulso de campañas "short breaks“ en tempada baixa. 
• Campañas específicas  para turismo familiar. 
• Campionato e golf vinculado ao turismo termal em tempada baixa. 
• Actividades vinculadas a post- tratamentos de saúde. 
• Misións comerciais internacionais para a captación de novos fluxos.  
• Asistencia a feiras especializadas . 
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CADRO DE SÍNTESE 
L.E.2. A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A 

DESESTACIONALIZACIÓN E OS NOVOS PÚBLICOS 

PLAN DE ACCIÓNS ACCIÓNS A IMPULSAR  

A.2.6. Fortalecemento da oferta de 
turismo de saúde no termalismo  

• Convenios de colaboración con sistemas nacionais de saúde e 
aseguradoras . 

• Participación en eventos sobre turismo de saúde. 
• Desenvolvemento de estudos e estatísticas sobre a demanda deste 

tipo de produto. 
• Apoio a certificación e renovación de Q Calidade. 
• Cooperación entre o sector de saúde e termalismo . 

A.2.7: Fortalecemento, 
complementariedade e promoción da 
oferta de turismo rural vinculado á 
natureza e á cultura.  

• Programas para deportistas afeccionados. 
• Articulación de oferta complementaria ligada a: enogastronomía, 

turismo de natureza, ornitoloxía, etnografía, arte e historia.  
• Intensificación da campaña Outono Gastronómico. 
• Asistencia a feiras de turismo rural e activo.  
• Creación de experiencias combinadas de turismo rural  con turismo 

enogastronómico, , cultural, etc. 
• Impulso do servizo de comidas no turismo rural,  con produtos 

autóctonos e xenerando imaxe. 
• Posta en marcha do  turismo de natureza. 

 A.2.8: Diversificación da oferta 
turística das praias. 

• Aposta a mellora das insfraestruturas das praias. 
• Posta en marcha de programas de actividades deportivas e culturais 

sostibles co medio. 
• Apoio para a mellora da accesibilidade ás praias. 

A.2.9: Fortalecemento e dinamización 
das bodegas e viticultores das Rutas do 
Viño de Galicia. 

• Negocio turístico como diversificación do negocio vitinícola e apoio 
a conseguir Q calidade. 

• Incorporación das Rutas do Viño a Rede Española de Turismo 
Industrial.  

• Organización de eventos de dinamización dos viños DO. 
• Formación aos produtores en materia de turismo industrial. 
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CADRO DE SÍNTESE 
L.E.2. A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A 

DESESTACIONALIZACIÓN E OS NOVOS PÚBLICOS 

PLAN DE ACCIÓNS ACCIÓNS A IMPULSAR  

A.2.10: Promoción e apoio á 
organización de iniciativas de turismo 
deportivo para a captación  de novos 
fluxos turísticos en tempada baixa. 

• Organización e difusión de eventos deportivos (golf, remo, vela e surf, 
entre outros) 

• Creación de novos servizos especializados para deportistas e seguidores.  

A.2.11: Articulación e promoción da 
oferta de turismo de natureza nas 
contornas fluviais.  

• Emprendemento de actividades fluviais 
• Paquetización de turismo rural e actividades nos ríos.  
• Vinculación co Club de Produto Turístico da Auga e con "Bosques de 

Galicia".  
• Mellora da sinalización e contornas dos recursos fluviais. 

A.2.12: Definición da estratexia  
de promoción das festas de interese 
turístico.  

• Planificación, organización e difusión das festas de interese turístico 
nacional, internacional e galegas para acadar a máxima repercusión das 
mesmas nos territorios.  

• Promoción das festas do Entroido de Galicia. 

A.2.13: Creación e promoción 
 do Club de Produto Turístico da Auga 
de Galicia. 

• Establecemento dos requisitos de pertenza ao Club de Produto.  
• Implantación do Manual.  
• Deseño, promoción e apoio á comercialización de programas de 

experiencias turísticas relacionadas coa auga.  
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E OS 
NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.1: Desenvolvemento de produtos turísticos especializados dirixidos a segmentos de público específico. 

Descrición A 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.  

Alcance Global 

Limitacións / Dificultades A delimitación da oferta turística galega. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería do Medio Rural e do Mar (Portos de Galicia). 
- Consellería de Traballo e Benestar.  
- Consellería de Economía e Industria. 
- Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
- RENFE. 
- Deputacións provinciais. 
- Corporacións locais con competencias en materia turística. 
- Tecido empresarial e asociativo. 

Rol da Admón. Pública Liderado na especialización da oferta turística galega e na coordinación de todos os axentes implicados, 
tanto públicos coma privados. 

Accións a impulsar - 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.  
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.1: Desenvolvemento de produtos turísticos especializados dirixidos a segmentos de público específico. 

Accións a impulsar - 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. 

- Organización, mellora e promoción da oferta relacionada co turismo náutico e o seu 
acondicionamento para a recepción e atención de visitantes e comercialización de experiencias 
turísticas complementarias que favorezan o intercambio da estadía e gasto medio diario dos 
viaxeiros. Para ilo, desenvolveranse as seguintes accións: 
 Dotación de información turística en estacións náuticas. 
 Apoio na creación equipamentos e servizos de aluguer de bicicletas como medio de transporte 

sostible que facilite a práctica de deporte e o desprazamento a poboacións próximas para a 
práctica de actividades turísticas complementarias. 

 Disposición de accesos directos dende os clubs á plataformas de venda en liña de experiencias 
turísticas próximas. 

 Fomento da certificación dos clubs náuticos en normas de calidade turística UNE 188004 en 
Instalacións náutico deportivas, co obxecto de homoxeneizar e mellorar os servizos e liderar a 
oferta certificada a nivel nacional. 

 Apoio para a obtención do galardón internacional de Bandeiras Azuis concedido pola ADEAC-FEE  
(Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor-Foundation for Enviromental Education) 
para praias, portos e embarcacións, co obxecto de posicionar Galicia como destino de turismo 
náutico de calidade turística e ambiental; así como para a creación e obtención do galardón 
Sendeiros azuis no litoral (no que Galicia é actualmente líder a nivel nacional). 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.1: Desenvolvemento de produtos turísticos especializados dirixidos a segmentos de público específico. 

Accións a impulsar - 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,...). 
 Mellora da coordinación e axenda da oferta cultural viva galega, e apoio á creación, difusión e 

comercialización de experiencias turísticas baseadas neste tipo de recursos patrimoniais.  
- Impulso de accións encamiñadas á promoción, á captación de máis turistas e ao  establecemento de 

sinerxías con operadores nacionais e internacionais especializados no Turismo de Golf: 
 Participación en Feiras Sectorias de Golf.  
 Accións de promoción en medios de comunicación especializados en colaboración coas empresas 

xestoras dos campos.  
 Realización de eventos  “Green Days”, para participantes amateurs. 
 Creación de  paquetes turísticos, ofertando golf,  aloxamento, termalismo  e gastronomía, 

especialmente para o colectivo senior. 
 Lanzamento de ofertas de fins de semana multiexperiencias, combinando turismo de golf con 

turismo termal ou rural.   
 Desenvolvemento de paquetes cerrados que consten de “green fee” e clases de iniciación ou 

perfeccionamento realizadas por monitores propostos pola Federación Galega de Golf e a 
Asociación Galicia, destino golf. 

Matriz de priorización Acción de mellora continua 

Indicadores de execución Nº de accións  de promoción  realizadas por cada produto. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F1,F2,F3,F4,F5,F6,F8,F14,F15,F18,F20,F21,D3,D7,D9,O3,O4,O5,O6,O10,O11,A1,A2,A3,A4. 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS. 

A.2.2: Desenvolvemento e promoción de produtos turísticos emerxentes. 

Descrición O mercado turístico é moi diverso debido á evolución da sociedade e os cambios no modelo tradicional, 
nacendo deste xeito novos segmentos específicos cunhas características comúns en canto a gustos, 
poder adquisitivo, crenzas,... O apoio ao desenvolvemento e promoción destes novos nichos busca 
diversificar a oferta turística co obxecto de incrementar os fluxos turísticos de visitantes nacionais e 
internacionais. Ao tempo que persegue a desestacionalización da demanda turística. 

Alcance Sectorial  

Limitacións / Dificultades Os constantes cambios nas necesidades de cada un dos mercados. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Sanidade. 
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE).  
- Consellería de Traballo e Benestar. 
- Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria. 
- Deputacións provinciais. 
- Corporación locais con competencias en turismo e na temática. 
- Tecido empresarial e asociativo . 
- Universidades 
- Rede de Hospitais privados.  

Rol da Admón. Pública Liderado no lanzamento de novos produtos turísticos e na coordinación dos diferentes axentes 
implicados.  

Accións a impulsar - Impulso do turismo idiomático e aproveitamento da visita dos alumnos internacionais para articular 
unha rede de embaixadores internacionais de Galicia e o Camiño de Santiago. Galicia comunidade 
bilingüe. Estes impulso realizarase a través das seguintes accións: 
 Posta en marcha dun Carné de estudante idiomático amigo de Galicia que acumule descontos 

espaciais en servizos turísticos para eles e a familia, co obxecto de fomentar o consumo turístico e 
a repetición da súa visita.  

 Promoción da oferta de turismo idiomático no estranxeiro e o deseño de programas de ocio 
complementarios para dar a coñecer Galicia e o Camiño de Santiago aos alumnos. Mercados 
estratéxicos: Brasil, Canadá, EEUU, Corea, Xapón, Alemaña, Irlanda e Reino Unido. 

- Apoio ao desenvolvemento do turismo sanitario a través do fomento de deseño de programas 
específicos post-ingreso para pacientes e acompañantes. O desenvolvemento do turismo sanitario en 
Galicia basearase en: 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS. 

A.2.2: Desenvolvemento e promoción de produtos turísticos emerxentes. 
 

Accións a impulsar  Fomento da cooperación entre centros sanitarios e axencias de viaxe de turismo receptivo de 
Galicia para o deseño de paquetes de servizos turísticos para acompañantes e para pacientes tralo 
seu ingreso, adaptados ás diferentes necesidades destes, ás súas preocupacións,... Etc. 

 

Matriz de priorización Acción estratéxica 

Indicadores de execución - Número de  iniciativas de apoio para cada produto. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F18,D6,D19,D17,D21,O5,O8,A4,A7 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.3: Mellora e dinamización dos 10 produtos cabeceira da marca. 

Descrición O lanzamento dos 10 produtos cabeceira da marca turística de Galicia verase continuado e reforzado a 
través desta acción, que persegue apostar pola mellora cualitativa e cuantitativa de cada un deles.  

Alcance Territorial/sectorial 

Limitacións / Dificultades O alto número de recursos turísticos incluídos en cada produto turístico e as súas necesidades de 
mantemento e conservación.  

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Medio Rural e do Mar. 
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 
- RENFE 
- Tecido empresarial implicado. 

Rol da Admón. Pública Coordinación das actuacións e seguimento dos resultados.  

Accións a impulsar En xeral, para todos eles:  
- Mellorar a sinalización turística dos recursos implicados no produto turístico: acceso aos recursos 

principais que forman parte da selección recollida en cada produto, ademais doutros recursos 
complementarios que se atopan en cada un dos itinerarios creados.  

- Realizar unha campaña de promoción con presenza en medios de comunicación e redes sociais que 
dea a coñecer a existencia destes produtos e dos paquetes creados.  

- Crear novas experiencias e paquetes dentro de cada produto. 
Faros e Praias Salvaxes: 
- Crear unha aplicación para móbiles intelixentes con información e xeolocalización de faros e praias de 

Galicia, vinculado a turismo mariñeiro e enogastronomía da costa, en liña co Sistema de Información 
Xeográfico Corporativo da Xunta de Galicia.  

- Apoio á promoción do ”Tren Turístico da Ruta dos Faros de Galicia” en colaboración con RENFE.  
Bosques de Galicia: 
- Actualizar a aplicación para móbiles intelixentes de Turismo de Galicia “Sendegal” (Sendeiros de 

Galicia) coas rutas deseñadas especificamente para coñecer os Bosques de Galicia máis singulares. 
- Establecer liñas de axuda para o fomento de deseño de novos produtos e servizos turísticos sostibles 

que permitan o achegamento aos bosques de forma activa coa menor pegada ecolóxica posible.  
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.3: Mellora e dinamización dos 10 produtos cabeceira da marca. 

Accións a impulsar Santuarios Máxicos:  
- Darlle un tratamento especial ás romarías vinculadas a este produto turístico en canto á súa 

promoción a través da web oficial de Turismo de Galicia e as redes sociais.  
Dez Lugares Únicos: 
- Apoiar prioritariamente o mantemento e conservación dos dez lugares únicos identificados no 

produto turístico: mellora da conservación do patrimonio, sinalización turística, impulso da 
implantación de boas prácticas na xestión sostible, apoio na mellora e acondicionamento dos seus 
contornos e accesos, apoio na mellora da planificación da interpretación do patrimonio,  etc.  

- Fomentar a mellora das comunicacións e dos servizos de transporte público para acceder aos bens 
patrimoniais.  

Turismo mariñeiro: 
- Apoiar o emprendemento en actividades de turismo mariñeiro. 
- Impulsar a organización de eventos de dinamización do turismo mariñeiro. 
- Apoiar a promoción do programa “Come o mar”, no marco do proxecto “Mar Galaica”.  
- Aproveitar as sinerxías existentes entre o turismo mariñeiro e o turismo náutico.  
Ruta da Camelia: 
- Apoiar a conservación e difusión dos pazos e os xardíns de camelias pertencentes ao produto 

turístico.  
- Apoiar a promoción do “Tren Turístico da Ruta dos Xardíns da Camelia”, en colaboración con RENFE.  
- Apoio á celebración do Congreso Internacional da Camelia que terá lugar en Galicia no 2014 e outros 

eventos que contribúan á promoción internacional da Camelia.  
Patrimonio Oculto: 
- Fomentar o rol das Guías Oficias de Turismo de Galicia coma principais coñecedoras e difusoras do 

patrimonio cultural e histórico.  

Matriz de priorización Acción prioritaria   

Indicadores de execución - Número de usuarios que utilizan aplicacións para móbiles intelixentes. 
- Número de  paquetes  relativos os 10 produtos  cabeceira de marca, vendidos.  

Calendario de realización 
2014 2015 2016 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.3: Mellora e dinamización dos 10 produtos cabeceira da marca. 

Correlación cos 
documentos de análise 

F4,F6,F8,F10,F11,F14,F15,F16,F17,F18F19,F20,F21,F27,D3,D5,D6,D9,D12,D17,D18,D19,D24,O4,O7,O11 
 



PLAN INTEGRAL DE TURISMO DE GALICIA 2014-2016 

 

71 

L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.4: Programa para o desenvolvemento e promoción do produto transversal do turismo enogastronómico.  

Descrición Creación de novos produtos turísticos, de acordo co Plan de enogastronomía de Galicia. Ten como 
finalidade dinamizar a actividade e xeren experiencias turísticas que produzan sensacións senlleiras. Para 
ilo, apoiaranse a creación de novas experiencias que marquen a diferenza entre destinos ao tempo que 
se incide na colaboración entre administracións e co sector privado. 

Alcance Territorial / sectorial 

Limitacións / Dificultades A abundancia e a alta heteroxeneidade en canto á calidade e a capacidade de xerar fluxos turísticos de 
todos os eventos enogastronómicos de Galicia.  

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería do Medio Rural e do Mar. 
- Deputacións provinciais. 
- Corporacións locais con competencia en turismo e na materia. 
- Tecido empresarial e asociativo. 

Rol da Admón. Pública Fomento da creación de experiencias turísticas enogastronómicas e coordinación de axentes.  

Accións a impulsar - Fomento da creación e promoción de paquetes turísticos de alto nivel baseados na cultura 
enogastronómica galega e en restauradores e produtos de prestixio. 

- Promoción e mellora das festas de exaltación de produtos enogastronómicos, especialmente as 
declaradas de Interese Turístico, mediante a consolidación de criterios homoxéneos de calidade. 

- Fomento de organización de eventos de promoción a nivel nacional e internacional dos produtos de 
calidade recoñecida, cultura enogastronómica, tradición culinaria e alta cociña, etc. 

- Recuperación, promoción, valorización de produtos sostibles e de calidade, conectándoos coa oferta 
de turismo industrial. 

- Creación e posta en marcha dunha rede de empresas que inclúa a todos os axentes privados 
(restauradores, industria alimentaria e produtores) de Galicia, adoptando un compromiso co uso dos 
produtos autóctonos, sostibles e as receitas tradicionais. 

- Mellora e fortalecemento da imaxe, identidade visual e marketing dos hostaleiros e restauradores 
galegos.  
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.4: Programa para o desenvolvemento e promoción do produto transversal do turismo enogastronómico.  

Matriz de priorización Acción prioritaria 

Indicadores de execución - Número de paquetes turísticos comercializados relacionados coa enogastronomía. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F14,F19F25,F26,D7,D9,D14,D21,D22,D24,O4,O5,O8,A1,A3. 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.5: Programa  para a consolidación e promoción do turismo termal.  

Descrición Ten como finalidade a promoción de Galicia como destino líder en servizos de termalismo, apoiando a 
creación de novos programas combinados que permitan a desestacionalización e a diversificación da 
demanda, de acordo  co  Plan  de turismo termal de Galicia. Teranse en conta dous grandes tipos de 
usuarios: saúde e wellness. O primeiro está representado polo colectivo de persoas que empregan estes 
tratamentos con fins terapéuticos. O turismo de wellness, aínda empregando as mesmas instalacións, 
ten como obxecto o benestar físico, psíquico e emocional. 

Alcance Sectorial 

Limitacións / Dificultades Diferenza entre o rol do termalismo en España respecto a outros países en canto a súa capacidade 
recoñecida para sandar.  

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Sanidade. 
- Consellería de Traballo e Benestar.  
- Consellería de Economía e Industria. 
- Corporacións locais con competencias en turismo e/ou en materia da temática. 
- Tecido empresarial e asociativo (AEI termal de Galicia). 

Rol da Admón. Pública Coordinación co tecido empresarial e asociativo, impulso do deseño de novos programas de servizos 
combinados para a captación de novos segmentos fóra de tempada alta, promoción dos programas e 
apoio á súa comercialización.  

Accións a impulsar - Impulso de campañas de promoción de fin de semana (short breaks) para o turismo de wellness 
en tempada baixa, cun alto compoñente enogastronómico e con claro enfoque “Dieta saudable 
galega”, con menús deseñados por cociñeiros galegos recoñecidos. 

- Desenvolvemento de campañas específicas para o turismo familiar cun alto compoñente de 
animación infantil e actividades complementarias específicas para a familia como valor engadido e 
diferencial. 

- Apoio á celebración dun campionato anual de Golf vinculado ao turismo termal en tempada baixa.  
- Apoio para a articulación de programas de actividades complementarias ás estancias relacionadas 

con motivos de saúde. 
- Apoio de misións comerciais internacionais para a captación de novos fluxos a través de acordos 

de colaboración con centros médicos, para ofrecer servizos termais coma complemento a 
tratamentos médicos nos países de orixe.  

- Asistencia a feiras especializadas.  
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.5:  Programa para a consolidación e promoción do turismo termal. 

Matriz de priorización Acción prioritaria 

Indicadores de execución - Nº de iniciativas de apoio ao turismo termal. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F13,F14,F15,F23,F27,D3,D4D16,O5,O6,O7,A7. 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.6: Fortalecemento da oferta de turismo de saúde baseada no termalismo. 

Descrición Desenvolvemento de accións que contribúan a fortalecer e posicionar Galicia como un destino de 
turismo de saúde a través das propiedades das augas termais, tanto a nivel nacional como internacional.  

Alcance Sectorial 

Limitacións / Dificultades - A diferenza de consideracións do termalismo e as súas calidades en materia de curación e prevención 
nos diferentes países. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Sanidade. 
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE).  
- Tecido empresarial implicado e asociativo  

Rol da Admón. Pública Liderado no desenvolvemento de actuacións a favor do fortalecemento do turismo de saúde en Galicia a 
través dos balnearios.  

Accións a impulsar - Impulso de convenios de colaboración  con sistemas nacionais de saúde e aseguradoras nacionais 
e internacionais, especialmente nos países emisores con maior capacidade xeradora de fluxos de 
demanda, coma Alemaña, Portugal, Noruega, Francia e Reino Unido.  

- Participación en eventos de carácter autonómico, nacional e internacional sobre turismo de saúde 
e termalismo, así coma apoio á organización deles en Galicia.  

- Fomento de desenvolvemento de estudos e estatísticas cualitativas e cuantitativas sobre a 
demanda de turismo de saúde en balnearios de Galicia.  

- Apoio á certificación e renovación da Q de calidade nos balnearios de Galicia. 
- Fomento da cooperación entre os sectores de saúde e termalismo.  
 

 



PLAN INTEGRAL DE TURISMO DE GALICIA 2014-2016 

 

76 

L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.6: Fortalecemento da oferta de turismo de saúde baseada no termalismo. 

Matriz de priorización Estratéxica 

Indicadores de execución - Número de acordos establecidos con aseguradoras e sistemas de saúde. 
- Número de balnearios certificados con Q de calidade.  

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F9,F13,F15,F23,D2,D21,D22,O5,O6,O7,O8,A2,A3. 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.7: Fortalecemento, complementariedade e promoción da oferta de turismo rural vinculado á natureza e á cultura. 

Descrición Mellora da oferta de turismo rural galega a través do impulso do aumento da calidade e da creación de 
oferta complementaria relacionada co patrimonio natural e cultural. 

Alcance Sectorial. 

Limitacións / Dificultades - Baixo grao de formación turística nos establecementos de turismo rural. 
- Grao de conservación do medio natural. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia 
- Consellería de Medio Rural e do Mar 
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.  
- Corporacións locais. 
- Tecido empresarial e asociativo 

Rol da Admón. Pública Coordinación co tecido empresarial e asociativo, impulso de creación de novas actividades e da mellora 
dos servizos e das instalacións. 
 

Accións a impulsar - Deseño dun programa para tempada baixa dirixido ao segmento de deportistas afeccionados no 
que se intensifique a oferta de actividades de turismo activo (con especial atención aos centros de 
bicicleta todo terreo - BTT). 

- Articulación de oferta complementaria ligada prioritariamente a actividades enogastronómicas, 
turismo de natureza e ornitolóxico e etnografía, arte e historia. Este fortalecemento conseguirase 
mediante a organización de campañas  de promoción e xornadas de portas abertas periódicas de 
carácter anual e con cada estación do ano, seguindo o exemplo da campaña de “Outono 
gastronómico”.  

- Intensificación da campaña “Outono gastronómico”. 
- Asistencia a feiras relacionadas co turismo rural e turismo activo e  especial promoción do turismo 

rural nas restantes feiras.  
- Impulso da creación de experiencias turísticas combinadas e comercializables de turismo rural e 

enogastronomía, turismo cultural, turismo rural e turismo activo, etc. 
- Impulso do servizo de comidas no turismo rural, e fomento do emprego de produtos 

enogastronómicos locais, ecolóxicos e respectuosos co medio ambiente, creando e facendo 
promoción dun selo identificador. 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.7: Fortalecemento, complementariedade e promoción da oferta de turismo rural vinculado á natureza e á cultura. 

Accións a impulsar 
 

- Posta en valor do turismo de natureza a través da dinamización das rutas de sendeirismo e da 
promoción sostible de áreas de especial valor natural. A través de: 
- Promoción do turismo ornitolóxico. 
- Fomento do emprendemento en torno ao turismo activo sostible na natureza e outra oferta 

complementaria neste medio.  
- Impulso á creación, desenvolvemento e continuidade de Centros BTT co fin de consolidar a oferta. 

Apoio na organización de eventos deportivos de centros BTT e outros itinerarios para ciclistas. 
- Apoio na creación de “Vías Verdes” en Galicia dentro do proxecto de nivel nacional consistente la 

recuperación de liñas de ferrocarril abandonadas para sendeiristas e ciclistas. 
- Apoio a homologación de rutas de sendeirismo e mellora da sinalización turística.  

Matriz de priorización Acción prioritaria 

Indicadores de execución - Número de novas rutas de sendeirismo homologadas. 
- Porcentaxe de casas de turismo rural que contan con oferta complementaria (spa, rutas, cultura, 

turismo industrial, gastronomía, etc.).  

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F4,F5,F6,F8,F11,F19,D5,D6,D7,D14,D19,D20,D21,D26,O4,O5,O11,A4,A6. 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.8: Diversificación da oferta turística das praias. 

Descrición Galicia é líder nacional en bandeiras azuis, sen dúbida un distintivo importante en canto a súa calidade 
ambiental recoñecido tanto a nivel nacional coma internacional; polo que se busca o mantemento do 
liderado, o incremento de número de praias distinguidas, así coma o seu aproveitamento coma reclamo 
turístico tamén en tempada baixa a través de actividades deportivas e culturais. 

Alcance Global 

Limitacións / Dificultades - A escaseza de orzamento por parte dos concellos á hora de investir na mellora das instalacións de 
praias. 

- A escaseza de servizos de mantemento, socorrismo e limpeza de praias en tempada baixa.  

Axentes implicados - Turismo de Galicia  
- Consellería do Medio Rural e do Mar. 
- Corporacións locais con competencias en materia turística.  
- Tecido empresarial e asociativo 

Rol da Admón. Pública Sensibilización a concellos sobre a importancia de investir na mellora das praias e os seus accesos, apoio 
aos concellos para a obtención de distintivos oficiais de calidade turística e ambiental, impulso da 
organización de programas deportivos e culturais nas praias, etc.  

Accións a impulsar - Apoio para a mellora das instalacións das praias dirixidas á obtención de distintivos de calidade 
turística e ambiental, coma Q de calidade ou Bandeiras Azuis.  

- Fomento da posta en marcha de programas de actividades deportivas e culturais sostibles e 
respectuosas nas praias en tempada baixa.  

- Apoio para mellorar a accesibilidade ás praias. 

Matriz de priorización Acción prioritaria 

Indicadores de execución - Número de bandeiras azuis novas obtidas. 
- Número de programas deportivos e culturais postos en marcha. 
- Número de praias accesibles. 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.8: Diversificación da oferta turística das praias. 
 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F6,F8,F14F16,F17,F24,D1,D9,O6,O9,A5. 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.9: Fortalecemento e dinamización das bodegas e viticultores das Rutas do Viño de Galicia. 

Descrición As Rutas do viño de Galicia son un dos referentes en canto á enogastronomía galega de calidade ao estar 
avalada a produción do viño por cadansúa denominación de orixe. A consolidación e promoción deste 
produto turístico leva consigo a mellora da competitividade do sector vitivinícola mediante un maior 
coñecemento e difusión do produto e dos seus produtores.  

Alcance Territorial / sectorial 

Limitacións / Dificultades A falta de homoxeneización en canto á planificación e recursos de cada unha das cinco rutas. 

Axentes implicados - Turismo de  Galicia 
- Consellería de Medio Rural e do Mar 
- Corporacións locais con competencias en turismo e na materia 
- Asociacións das Rutas do Viño de Galicia (Valdeorras, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro e Monterrei) 

Rol da Admón. Pública Apoio no posicionamento do produto turístico Rutas do viño de Galicia no mercado turístico a través da 
profesionalidade do sector. 

Accións a impulsar - Consolidación do negocio turístico como vía de diversificación da economía vitivinícola a través 
do apoio a certificación de normas de Calidade Turística (Q) UNE 302001 Turismo industrial en 
adegas pertencentes as Rutas do Viño de Galicia.  

- Fomento da incorporación das Rutas do Viño de Galicia á Rede Española de Turismo Industrial 
(RETI).  

- Organización de eventos e outras iniciativas de dinamización e de exaltación dos viños 
Denominación de Orixe de Galicia a través das Rutas do Viño. 

- Formación aos produtores en materia de turismo industrial e interpretación do patrimonio.  

Matriz de priorización Acción estratéxica 

Indicadores de execución - Número de certificacións de normas UNE 302001 Turismo industrial (Q de Calidade Turística) en 
bodegas. 

- Número de eventos  e iniciativas dinamizadores das Rutas do Viño de Galicia. 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.9: Fortalecemento e dinamización das bodegas e viticultores das Rutas do Viño de Galicia. 
 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F5,F6,F8,F9,F19,D7D14,D21,O5,O11,A3,A4 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.10: Promoción e apoio á organización de iniciativas de turismo deportivo para a captación de novos fluxos turísticos en 
tempada baixa.  

Descrición Os eventos deportivos xeran un importante impacto económico directo e indirecto nos territorios nos 
que se desenvolven. Este impacto directo deriva dos investimentos propios da organización e montaxe, 
do número de membros da organización, dos deportistas e corpo técnico participantes así como os seus 
acompañantes, e tamén dos espectadores. Ademais o impacto económico indirecto mídese en termos 
de rendibilidade publicitaria para o territorio. Así, é necesario promocionar e apoiar a organización de 
eventos deportivos en Galicia en función da súa relevancia deportiva, do número de participantes e 
acompañantes, da súa relevancia mediática e tamén da súa capacidade de captar turistas para practicar 
esa modalidade deportiva ao longo do ano. 
 

Alcance Sectorial 

Limitacións / Dificultades Coordinación de toda a oferta turística para poder dar servizo a grupos con necesidades específicas e de 
grandes dimensións.  

Axentes implicados - Turismo de Galicia 
- Secretaría Xeral para o Deporte 
- Consellería de Sanidade 
- Corporacións locais con competencia en turismo e deporte 
- Tecido empresarial e asociativo 

Rol da Admón. Pública Coordinación con entidades organizadoras de eventos deportivos con capacidade de atracción de fluxos 
de público, difusión turística dos eventos e coordinación da oferta turística para dar servizo especializado  
á demanda.  

Accións a impulsar -  Apoio á organización de eventos deportivos en Galicia en base a criterios de impacto económico nos 
territorios.  Prestando unha atención singular a aquelas especialidades deportivas que poñan en valor 
os recursos naturais e culturais de Galicia e ás que se poidan diferenciar como produto turístico 
propio ( BBT, golf, remo, surf e vela, entre outros).  

- Difusión dos eventos deportivos máis relevantes. Especialmente aos que se poñan en valor os 
recursos naturais e culturais de Galicia.  

- Apoio á difusión dos eventos deportivos máis importantes de Galicia, con maior capacidade de 
atracción de demanda, a partir do establecemento de criterios obxectivos. (Segmentos prioritarios: 
golf, surf, piragüismo, atletismo, ciclismo, vela). 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.10: Promoción e apoio á organización de iniciativas de turismo deportivo para a captación de novos fluxos turísticos en 
tempada baixa.  

Accións a impulsar 
 

-    Coordinación da oferta turística para a posta en marcha de novos servizos especializados 
(aloxamento, menús saudables, actividades complementarias á estancia, etc.) para deportistas e 
seguidores.  
-    Impulso da organización e celebración de novos eventos deportivos ao aire libre nos recursos naturais 
galegos ao longo de todo o ano.  
 

Matriz de priorización Acción estratéxica  

Indicadores de execución - Número de eventos deportivos apoiados/difundidos. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F3,F4,F17,F18,D1,D7,D25,O5,O11,A1. 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.11: Articulación e promoción da oferta de turismo de natureza nas contornas fluviais.  

Descrición Galicia é “o país dos mil ríos”, e os ríos ofrecen numerosas posibilidades á hora de articular oferta 
complementaria: pesca, barranquismo, rafting, piragüismo, sendeirismo, rutas dos muíños, praias 
fluviais, etc. Constitúen un recurso endóxeno singular con moito potencial tanto en tempada alta como 
en tempada baixa.  

Alcance Global 

Limitacións / Dificultades - A heteroxeneidade dos ríos de Galicia á hora de articular oferta.  
- Escaseza de empresas de actividades nos ríos. 
- As barreiras existentes na práctica de pesca en canto a permisos e licencias. 
- A seguridade nos ríos. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE).  
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 
- Corporacións locais con competencias en turismo e a temática. 
- Tecido empresarial e asociativo. 

Rol da Admón. Pública Liderado no fomento de articulación de oferta complementaria en torno aos recursos fluviais, así coma 
na súa difusión. 

Accións a impulsar - Apoio ao emprendemento en torno a actividades sostibles nos ríos.  
- Apoio á creación de paquetes turísticos que reúnan servizos de turismo rural e actividade fluvial. 
- Difusión das actividades de turismo fluvial, vinculándoo co Club de Produto Turístico da Auga de 

Galicia e co produto cabeceira de marca “Bosques de Galicia”. 
- Mellora da sinalización de recursos fluviais (sendeiros, fervenzas, praias fluviais, etc.) 

Matriz de priorización Acción de mellora continua. 

Indicadores de execución - Número de iniciativas emprendedoras en torno aos ríos apoiadas 
- Número de paquetes postos en marcha en torno a actividades fluviais. 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.11: Articulación e promoción da oferta de turismo de natureza nas contornas fluviais.  

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F3,F4,F6,F11,F18,F20,F28,D1,D5,D12,D21,O4,O5,O10,O11. 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.12: Definición da estratexia de promoción das festas de interese turístico.  

Descrición As festas de Galicia forman parte da súa cultura e constitúen un recurso turístico con grande capacidade 
de atraer turistas e excursionistas ao longo de todo o ano. Esta acción está encamiñada a mellorar a 
planificación, organización e difusión das festas de interese turístico nacional, internacional e galegas 
para acadar a máxima repercusión das mesas nos territorios. Ademais, impulsará a conservación dos 
valores tradicionais e a aposta polos aspectos autóctonos dos eventos.  

Alcance Territorial 

Limitacións / Dificultades A celebración da maioría destes eventos realízase na tempada estival polo que non colaboran na 
desestacionalización da demanda turística. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia  
- Concellos e outras corporacións locais con competencia en turismo e en esta materia 

Rol da Admón. Pública Liderado no establecemento de criterios de calidade das Festas de Interese Turístico de Galicia, apoio na 
mellora e na promoción.  

Accións a impulsar - Festas de Interese Turístico de Galicia: 

 Establecemento de criterios de calidade para a organización e promoción das festas e a 
priorización de apoios. Han de facer referencia á conservación da identidade e autenticidade das 
festas, fomentando a artesanía de Galicia e os produtos autóctonos de calidade.  

 Impulso do deseño e promoción de actividades turísticas complementarias ás festas.  
- Festas de Interese Turístico Internacional:  

 Fomento da mellora das festas, ao deseño de oferta turística combinada e do aproveitamento 
dos eventos para a difusión da marca Galicia. 

 Deseño de campañas de difusión específicas para a promoción das festas a nivel internacional. 
- Festas de Interese Turístico Nacional: 

 Mellora do aproveitamento de canles nacionais de difusión das festas. 
 Deseño de campañas de difusión previas para fomentar o turismo nacional, sobre todo das 

comunidades autónomas próximas e con voo directo a Galicia.  
 Fomento de articulación de oferta turística complementaria para a demanda.  
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.12: Definición da estratexia de promoción das festas de interese turístico.  

Accións a impulsar - Promoción especial das festas do Entroido de Galicia como unha das máis representativas, con gran 
fincapé na gastronomía: 
• Deseño dun Mapa do Entroido de Galicia, que recolla as principais festas de Galicia coas súas 

tradicións. 
• Apoio a recuperación da cultura e tradición das festas de Entroido de Galicia e establecemento de 

criterios de calidade nos eventos en canto a respecto pola autenticidade.  
• Articulación da oferta de Entroido coas empresas de restauración e aloxamento como soporte.  
• Lanzamento de campañas promocionais específicas que favorezan o turismo de proximidade.  

Matriz de priorización Acción estratéxica 

Indicadores de execución - Número de iniciativas de promoción  das festas  realizadas. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F11,F24,F28,D6,D7,D9,D12,D14,D21,O6,O9,A3.  
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.13: Creación e promoción do Club de Produto Turístico da Auga de Galicia. 

Descrición A auga é un dos elementos endóxenos máis auténticos e diferenciadores de Galicia, sobre a cal se poden 
articular numerosas experiencias turísticas. Vinculados á auga está o turismo termal, os ríos, as rías, as 

praias, os deportes acuáticos (náutica, pesca, surf, piragüismo, etc.), a chuvia, o turismo mariñeiro, etc. 

Con esta acción búscase organizar unha oferta baseada en todas as actividades que se poden realizar en 
contacto coa auga de Galicia, sempre desde a sensibilización en canto ao seu uso responsable e sostible 
durante todo o ano. 

Alcance Global 

Limitacións / Dificultades Coordinación entre todos os axentes implicados pola súa heteroxeneidade. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Medio rural e do Mar. 
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE).  
- Consellería de Traballo e Benestar. 
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 
- Corporacións locais con competencias en turismo e na temática 
- Tecido empresarial e asociativo 

Rol da Admón. Pública Promotor da posta en marcha do Club de Produto Turístico da Auga e da súa dinamización.  

Accións a impulsar - Establecemento dos requisitos de pertenza ao Club de Produto.  Se establecerán para cada tipoloxía 
de empresa/entidade turística, con fincapé na relación directa e respectuosa coa auga,  e se 
recollerá no manual de produto. 

- Implantación do Manual. Procederase á sensibilización e captación de membros, e verificación de 
cumprimento e incorporación ao club. 

- Deseño, promoción e apoio á comercialización de programas de experiencias turísticas 
relacionadas coa auga. Combinando recursos hídricos con establecementos, servizos e 
actividades turísticas, culturais e deportivas, coma por exemplo: programas asociados ao 
termalismo (aspecto sanitario e aspecto wellness), ás actividades deportivas e lúdicas sostibles na 
auga do mar e dos ríos, ás asociadas a actividades culturais ou etnográficas vinculadas coa auga, 
á actividades no medio natural, sendeirismo, actividades ecolóxicas, pesca, incluso turismo 
mariñeiro, á itinerarios específicos para gozar baixo a chuvia e actividades atractivas para realizar 
en caso de chuvia. 
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L.E. 2: A OFERTA TURÍSTICA BASEADA NO PATRIMONIO E NOS RECURSOS ENDÓXENOS, BUSCANDO A DESESTACIONALIZACIÓN E 
OS NOVOS PÚBLICOS.  

A.2.13: Creación e promoción do Club de Produto Turístico da Auga de Galicia. 

Matriz de priorización Acción prioritaria 

Indicadores de execución - Número de programas de experiencias turísticas relacionados coa auga, postos en marcha. 
- Número de membros do club de produto da auga. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

 F3,F5,F11,F20,F17,D5,D19,D21,A5,O4,O5,A6. 
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CADRO DE SÍNTESE 
L.E. 3: GALICIA COMO DESTINO AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICAMENTE SOSTIBLE.  

PLAN DE ACCIÓNS ACCIÓNS A IMPULSAR  

A.3.1. Desenvolvemento de produtos 
especializados para segmentos de 
público sensibilizados co medio 
ambiente. 

• Desenvolvemento dun estudo da oferta turística con criterios de 
sostibilidade. 

• Oferta de novas experiencias turísticas sostibles. 
• Apoio ao sector privado para a creación de actividades 

complementarias. 

A.3.2. Integración de criterios 
ambientais , sociais e económicos  na 
xestión dos axentes privados.  

• Implantación dos principios de responsabilidade social nas PEMES 
turísticas  

• Implantación de sistemas de xestión medioambientais. 
• Celebración de xornadas de sensibilización en materia de sostibilidade 

económica e socioambiental.  

A.3.3.  Mellora da xestión ambiental e 
redución da pegada ecolóxica das 
actividades turísticas. 

• Boas prácticas na redución do impacto global e a pegada ecolóxica 
para os axentes turísticos tanto públicos como privados. 

• Fomento do consumo de recursos endóxenos. 
• Apoio á incorporación de medidas que reduzan o seu impacto 

ambiental e melloren a súa eficiencia enerxética. 
• Apoio a municipios para a concesión de Bandeiras Verdes (FUCI). 
• Desenvolvemento dunha ferramenta para a avaliación da pegada 

ecolóxica de establecementos e desenvolvemento de plans de mellora.  

A.3.4. Implantación da Carta Europea 
de Turismo Sostible nos espazos 
naturais protexidos de Galicia 
 

• Implantación da Carta Europea de Turismo Sostible en espazos 
naturais protexidos.  

• Accións de implicación dos axentes do territorio na implantación da 
CETS.  

• Desenvolvemento de iniciativas innovadoras nos espazos protexidos e 
certificados coa CETS. 
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CADRO DE SÍNTESE 
L.E. 3: GALICIA COMO DESTINO AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICAMENTE SOSTIBLE.  

PLAN DE ACCIÓNS ACCIÓNS A IMPULSAR 

A.3.5.  Promoción dos espazos naturais 
iconas garantindo fluxos turísticos que 
respecten a capacidade de acollida. 

• Inclusión de información sobre boas condutas nas visitas a  os espazos. 
• Intercambios de casos de éxito na xestión medioambiental en espazos 

naturais. 
• Implantación dun Sistema de Xestión de Expectativas de Visitantes. 
• Creación dun “Pasaporte Verde” para os visitantes das Reservas da 

Biosfera, parques naturais e o Parque Nacional das Illas Atlánticas. 

A.3.6. Posta en marcha do Programa 
“Galicia turismo accesible”. 

• Deseño dun Plan Director de Accesibilidade Turística en Galicia, aos 
recursos e aos servizos.  

• 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. 

A.3.7. Sensibilización e implicación de 
toda a sociedade galega na protección, 
conservación e posta en valor da 
paisaxe galega. 

• Apoio a asociacións culturais e medioambientais que realizan  
actividades de promoción. 

• Apoio a entidades públicas e privadas que realicen actividades de 
conservación e mantemento no patrimonio susceptible de uso 
turístico. 

• Organización e difusión de xornadas de coñecemento do patrimonio en 
centros educativos. 

• Campamentos de traballo para a conservación do patrimonio. 
• Plans de sinalización turística. 
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L.E. 3: GALICIA COMO DESTINO AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICAMENTE SOSTIBLE.  

A.3.1: Desenvolvemento de produtos especializados para segmentos de público sensibilizados co medio ambiente.  

Descrición O criterio da sostibilidade debe terse en conta á hora de deseñar, desenvolver e poñer en marcha 
proxectos e produtos turísticos, sobre todo aqueles relacionados coa natureza e as comunidades locais.. 
Con esta acción, preténdese promover e difundir produtos turísticos dirixidos especialmente ao público 
máis concienciado cos valores sostibles, nos que a experiencia turística global sexa respectuosa co 
medio. A visión que a sostibilidade achega ás iniciativas turísticas promoverán valores que asegurarán o 
éxito destas, ademais de contribuír á imaxe de Galicia como un destino sostible 

Alcance Territorial/sectorial 

Limitacións / Dificultades Chegar a todos os segmentos de turistas con demandas específicas. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería do Medio Rural e do Mar. 
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE).  
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.  
- Consellería de Sanidade. 
- Deputacións provinciais. 
- Corporacións locais con competencias en materia turística. 
- Tecido empresarial e asociativo. 

Rol da Admón. Pública Liderado no impulso da creación e difusión de experiencias turísticas sostibles. 

Accións a impulsar - Desenvolvemento dun estudo que recolla a oferta turística de Galicia na que se aplique a visión da 
sostibilidade. 

- Articulación da oferta en base ao deseño de novas experiencias turísticas sostibles. 
- Apoio ao sector privado para a creación de novas actividades e servizos turísticos complementarios 

de carácter sostible. 

Matriz de priorización Acción estratéxica 



PLAN INTEGRAL DE TURISMO DE GALICIA 2014-2016 

 

94 

Indicadores de execución - Número de  apoios á actividades complementarias sostibles postas en marcha por empresas 
turísticas. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F2,F4,F10,F16,F18,F24,D1,D20,O3,O4,05,011,A6 

L.E. 3: GALICIA COMO DESTINO AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICAMENTE SOSTIBLE.  

A.3.1: Desenvolvemento de produtos especializados para segmentos de público sensibilizados co medio ambiente.  
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L.E. 3: GALICIA COMO DESTINO AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICAMENTE SOSTIBLE.  

A.3.2: Integración de criterios ambientais , sociais e económicos  na xestión dos axentes privados.  

Descrición O obxectivo de conseguir un destino sostible pasa pola implicación do tecido empresarial na aplicación 
de criterios que contribúan á sostibilidade económica, social e ambiental tanto dos negocios como dos 
proxectos que se levan a cabo por parte do sector privado galego.  

Alcance Sectorial 

Limitacións / Dificultades O baixo grao de sensibilización en materia de sostibilidade.  

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Escola Galega de Administración 

Pública) 
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE).  
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.  
- Tecido empresarial e asociativo. 

Rol da Admón. Pública Impulso a aplicación de criterios ambientais e socias na xestión dos axentes privados.  

Accións a impulsar - Apoio á implantación dos principios de responsabilidade social empresarial en pemes recollidos por 
organismos de recoñecido prestixio coma  Pacto Mundial da ONU, Referencial Gri, etc. 

- Posta en marcha dun programa para a implantación de sistemas de xestión medioambiental nas 
empresas turísticas galegas. 

- Celebración e difusión de xornadas de sensibilización en materia de sostibilidade económica, social e 
medioambiental.  

Matriz de priorización Acción de mellora continua 

Indicadores de execución - Número de certificacións de  xestión ambiental e social. 
- Número de participantes das xornadas de sensibilización.  

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F13,F16,D7,D11,D12,D14,O11,A6 
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L.E. 3: GALICIA COMO DESTINO AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICAMENTE SOSTIBLE.  

A.3.3: Mellora da xestión ambiental e redución da pegada ecolóxica das actividades turísticas.  

Descrición A crecente demanda turística global e a limitación de recursos naturais, está impulsando un cambio no 
modelo turístico dende as organizacións internacionais, como a OMT. O obxectivo é desenvolver un 
modelo de xestión turística sostible no tempo, que teña en consideración o uso eficiente dos recursos, 
especialmente os non renovables, e minimice o impacto da súa actividade no medio natural, incluíndo a 
redución dos impactos globais como o cambio climático. Consecuente con esta realidade, a 
sensibilización da poboación e do turista cara ao respecto polo medio, leva consigo a adopción de 
hábitos de comportamento que contribúan á súa conservación.  
Para facilitar un traballo neste sentido se propoñen ferramentas como a pegada ecolóxica, que permitan 
avaliarnos e compararnos a nivel internacional con outros destinos que se esforzan por ser máis 
sostibles. Esta  é unha medida que permite coñecer á área que precisa unha poboación para producir os 
recursos que consume e absorber o lixo. Deste xeito, evitar os desprazamentos longos, aprovisionarse 
nos arredores con produto local, etc., contribúen a minimizar o impacto humano sobre o medio. Estas 
prácticas deben ser levadas a cabo pola poboación do destino pero tamén polas empresas turísticas e 
visitantes, pois aínda que o lugar de vacacións sexa de paso, a boa relación co medio ambiente é unha 
tarefa común á poboación mundial.  

Alcance Global  

Limitacións / Dificultades - O descoñecemento polo sector sobre as oportunidades de mellora competitiva e diferenciación que 
poden xerar as actuacións en materia de sostibilidade.   

- O descoñecemento sobre as ferramentas e prácticas de xestión a adoptar.  
- A baixa sensibilización do turismo nacional ao respecto. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 
- Consellería do Medio rural e do Mar. 
- Deputacións provinciais. 
- Corporacións locais con competencias en materia turística e na temática. 
- Tecido empresarial e asociativo. 

Rol da Admón. Pública Liderado na sensibilización ao sector turístico público e privado en canto á redución do impacto da 
pegada ecolóxica. 
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L.E. 3: GALICIA COMO DESTINO AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICAMENTE SOSTIBLE.  

A.3.3: Mellora da xestión ambiental e redución da pegada ecolóxica das actividades turísticas.  
 

Accións a impulsar - Xornadas de difusión e sensibilización sobre boas prácticas na redución do impacto global e a pegada 
ecolóxica para a administración con competencias en turismo, as empresas turísticas e outros axentes 
do territorio en colaboración con outras entidades competentes es especializadas :  

 Eficiencia enerxética, auga, transporte sostible (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas).  

 Xestión de residuos (Sociedade Galega de Medio Ambiente, SOGAMA). 
- Fomento do consumo de recursos endóxenos. 
- Apoio ao sector turístico privado á incorporación de medidas que reduzan o seu impacto ambiental e 

melloren a súa eficiencia enerxética.  
- Apoio a municipios para a concesión de Bandeiras Verdes (FUCI). 
- Desenvolvemento dunha ferramenta para a avaliación da pegada ecolóxica de establecementos e 

desenvolvemento de plans de mellora.  

Matriz de priorización Acción de mellora continua.  

Indicadores de execución - Número de xornadas  de sensibilización celebradas. 
- Número de municipios con Bandeira Verde.  

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F1,F2,F3,F4,F13,F16,D7,D11,D12,D14,O11,A6 
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L.E. 3: GALICIA COMO DESTINO AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICAMENTE SOSTIBLE.  

A.3.4: Implantación da Carta Europea de Turismo Sostible nos espazos naturais protexidos de Galicia. 

Descrición Galicia conta cunha extensa rede de patrimonio natural protexido por diferentes figuras. A introdución 
da Carta Europea de Turismo Sostible (CETS) nestes espazos contribuirá a un acrecentamento do 
coñecemento destes a nivel europeo e a mellora do desenvolvemento sostible e da xestión turística que 
se realiza neles. É dicir, un compromiso coa xestión sostible dos espazos naturais. Ademais, contribuirá á 
mellora da xestión medioambiental das empresas turísticas situadas nestas contornas.  

Alcance Territorial 

Limitacións / Dificultades O amplo número de espazos naturais protexidos de Galicia.  

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 
- Consellería do Medio Rural e do Mar. 
- EUROPARC España. 

Rol da Admón. Pública Liderado na implantación da CETS en Galicia 

Accións a impulsar - Apoio á implantación da Carta Europea de Turismo Sostible en espazos naturais protexidos, primando 
aqueles espazos con ente xestor coma son os parques naturais ou incluso as Reservas das Biosfera.  

- Impulso de accións de implicación dos axentes do territorio na implantación da CETS (municipios, 
poboación local, asociacións, etc. 

- Desenvolvemento de iniciativas innovadoras nos espazos protexidos e certificados coa CETS para 
convertelos en casos de éxito a nivel europeo. 

 

Matriz de priorización Acción prioritaria 

Indicadores de execución - Número de espazos naturais certificados. 
- Número de empresas turísticas locais certificadas por espazo natural que posúa a CETS. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 
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L.E. 3: GALICIA COMO DESTINO AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICAMENTE SOSTIBLE.  

A.3.4: Implantación da Carta Europea de Turismo Sostible nos espazos naturais protexidos de Galicia. 

Correlación cos documentos de 
análise 

F4,F24,D1,D5,D6,D9, D12,D13,D14,O4,O5,O11,A6.  
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L.E. 3: GALICIA COMO DESTINO AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICAMENTE SOSTIBLE.  

A.3.5: Promoción dos espazos naturais iconas garantindo fluxos turísticos que respecten a capacidade de acollida.  

Descrición A afluencia turística a espazos naturais pode contribuír á degradación dos mesmos se os fluxos non son 
correctamente xestionados. Turismo de Galicia ha de apoiar á difusión responsable e equilibrada destes 
espazos coma recursos turísticos, contribuír a respectar a capacidade de acollida dos mesmos, fomentar 
unha boa conduta por parte dos seus visitantes, etc.  

Alcance Territorial 

Limitacións / Dificultades A falta de entes de xestión da maior parte dos espazos naturais. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 
- Consellería de Medio Rural e do Mar. 

Rol da Admón. Pública Liderado dunha promoción turística responsable dos espazos naturais e da sensibilización a visitantes 
sobre a visita responsable a espazos naturais. 

Accións a impulsar - Inclusión de información sobre boas condutas na visita de espazos naturais nas canles de promoción.  
- Impulso de intercambios de casos de éxito na xestión turística en espazos naturais iconas a nivel 

nacional e internacional. 
- Fomento da implantación dun Sistema de Xestión de Expectativas de Visitantes, que permita ofrecer 

alternativas personalizadas en caso de non ser posible a súa visita a un espazo natural.  
- Creación dun “Pasaporte Verde” para os visitantes das Reservas da Biosfera, parques naturais e o 

Parque Nacional das Illas Atlánticas, con consellos para percorrer os espazos de xeito responsable. O 
obxecto é xerar unha maior conciencia do turismo sostible, fidelizar aos visitantes  mediante 
campañas de promoción  que poden incluír descontos, novas visitas gratuítas, etc. 

Matriz de priorización Acción de mellora continua 

Indicadores de execución - Nº de pasaportes verdes expedidos. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F4,F24,D1,D5,D6,D9, D12,D13,D14,O4,O5,O11,A6.  
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L.E. 3: GALICIA COMO DESTINO AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICAMENTE SOSTIBLE.  

A.3.6: Posta en marcha do Programa “Galicia turismo accesible”. 

Descrición Esta acción pretende darlle continuidade ao traballo iniciado coa publicación da guía de “Aloxamentos 
accesibles” na que se detalla as características dos establecementos accesibles para persoas con 
discapacidade física. 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. 

Alcance Territorial/sectorial 

Limitacións / Dificultades Os altos custes da eliminación de barreiras arquitectónicas para as persoas con discapacidade física. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE).  
- Corporacións locais con competencias en materia turística e na temática. 
- Tecido empresarial e asociativo. 

Rol da Admón. Pública Liderado na implantación e difusión do programa “Galicia turismo accesible” 

Accións a impulsar - 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 turisticos 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. 

Matriz de priorización Acción prioritaria 

Indicadores de execución - Número de  infraestruturas  adaptadas e apoiadas 
- Número de concellos adheridos ao programa. 
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L.E. 3: GALICIA COMO DESTINO AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICAMENTE SOSTIBLE.  

A.3.6: Posta en marcha do Programa “Galicia turismo accesible”. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F22,F24,D5,D6,D9,D12,O6, 
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L.E. 3: GALICIA COMO DESTINO AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICAMENTE SOSTIBLE.  

A.3.7: Sensibilización e implicación de toda a sociedade galega na protección, conservación e posta en valor da paisaxe galega.  

Descrición A conservación e mantemento do extenso número de elementos que forman parte do patrimonio galego 
debe contar coa implicación da poboación local e o sector privado xa que son os principais actores a ter 
en conta no territorio como difusores da riqueza patrimonial. Primeiramente, deben coñecer que 
elementos os rodean e a súa importancia, é dicir, ter unha sensibilización especial cara aqueles 
elementos que compoñen o territorio no que viven e traballan. Posteriormente, poderán colaborar nas 
labores de mantemento e conservación para finalmente exercer de difusores do patrimonio que teñen 
máis preto.  Velar pola conservación do patrimonio cultural e natural, así coma da paisaxe galega resulta 
indispensable para o desenvolvemento turístico sostible.  

Alcance Territorial 

Limitacións / Dificultades A falta de coñecemento por parte da poboación local e sector privado dos recursos que os rodean. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 
- Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
- Consellería de Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 
- Consellería de Medio Rural e do Mar  
- Corporacións locais con competencias en turismo e a temática. 
- Tecido empresarial e asociativo. 
 

Rol da Admón. Pública Liderado na sensibilización da poboación local e sector privado de cara á conservación do patrimonio e a 
paisaxe galega. 

Accións a impulsar - Apoio a asociacións de carácter cultural e medioambiental que realicen actividades de difusión do 
patrimonio entre a poboación local e os visitantes fóra da tempada estival. Deste xeito refórzase a 
importancia da poboación local como difusores dos recursos entre os visitantes. 

- Apoio a entidades públicas e privadas que realicen actividades de conservación e mantemento no 
patrimonio susceptible de uso turístico. 

- Organización e difusión de xornadas de coñecemento do patrimonio en centros educativos para 
sensibilizar aos alumnos en canto a exercer un rol de anfitrión dos destinos e de interpretación do 
patrimonio.  
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L.E. 3: GALICIA COMO DESTINO AMBIENTAL, SOCIAL E ECONOMICAMENTE SOSTIBLE.  
 

A.3.7: Sensibilización e implicación de toda a sociedade galega e visitantes na protección, conservación e posta en valor da paisaxe 
galega.  
 

Accións a impulsar - Posta en marcha dun programa turístico baseado nos campamentos de traballo a tres niveis: 
poboación, sector turístico privado e visitantes; enfocados á conservación do patrimonio e o 
mantemento dos recursos susceptibles de uso turístico. 

- Desenvolvemento de plans de sinalización turística dos elementos nos que se realicen actividades de 
mantemento e conservación.  

Matriz de priorización Acción prioritaria 

Indicadores de execución - Número de iniciativas de  sensibilización sobre o  patrimonio realizadas en centros de educación. 
- Número de elementos sobre os que se realicen accións de mantemento e conservación. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F1,F2,F3,F4,F24,F26,D5,D13,D18,05,A6. 
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CADRO DE SÍNTESE 
L.E.4. O FOMENTO DO TALENTO E O APROVEITAMENTO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS PARA ACADAR UN SECTOR 

COMPETITIVO E UN DESTINO INTELIXENTE.  

PLAN DE ACCIÓNS ACCIÓNS A IMPULSAR  

A.4.1. Fortalecemento do talento 

• Deseño dun Plan de Formación para o Sector turístico de Galicia.  
• Promoción do Centro Superior de Hostalería de Galicia como exportador 

de coñecemento e icona, calidade, innovación e excelencia nos servizos 
turísticos.  

•  Realización de obradoiros nos que se sensibilice ao sector das melloras 
que aporta a innovación apoiados en casos de éxito. 

• Fomento de acordos de colaboración entre as administracións, o Clúster 
de Turismo e as universidades na realización de prácticas para os 
alumnos de Turismo e Hostalería.  

• Deseño dun programa específico para a atención ao cliente en inglés 
coma idioma universal.  

• Fomento de actividades de formación a axentes do territorio . 
• Impulso de actividades formativas sobre as aplicacións das TICs na 

xestión das empresas e na creación, promoción e comercialización de 
produtos e servizos turísticos.  

• Posta en marcha dunha Escola de Turismo Itinerante.  

A.4.2. Melloras na xestión e na 
innovación do sector 

• Apoio á implantación de sistemas de  xestión recoñecidos no mercado 
en destinos e empresas turísticas.  

• Organización dunha “Mesa  para a transferencia de coñecemento”.  
• Apoio ás iniciativas de investigación en materia turística próximas ao 

mercado. 



PLAN INTEGRAL DE TURISMO DE GALICIA 2014-2016 

 

106 

CADRO DE SÍNTESE 
L.E.4. O FOMENTO DO TALENTO E O APROVEITAMENTO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS PARA ACADAR UN SECTOR 

COMPETITIVO E UN DESTINO INTELIXENTE.  

PLAN DE ACCIÓNS ACCIÓNS A IMPULSAR  

A.4.3. Desenvolvemento dunha 
Plataforma tecnolóxica de Turismo de 
Galicia: Smart Turismo. 
 

• Creación dunha rede social de profesionais turísticos de Galicia. 
• Posta en marcha dunha Escola de Turismo 2.0. 
• Mellora da xestión de inspección turística (planificación, inspección, 

sanción). 
• Posta en marcha dun Laboratorio de Innovación Turística. 
• Desenvolvemento e implantación dun metabuscador para apoiar a 

comercialización da oferta turística. 
• Mantemento e actualización da web actual de Turismo de Galicia. 
• Desenvolvemento dunha Plataforma de participación e fidelización do 

usuario. 
• Desenvolvemento dunha Plataforma de información da Rede de Oficinas 

de Turismo de Galicia. 
• Renovación do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas unificando 

os actuais REAT e SXRT nun único rexistro. 
• Desenvolvemento dunha Plataforma de tradución directa ao inglés 

específico para o sector turístico galego.  
• Promoción de ventas flash a través dun programa que facilite a 

visualización de aquelas ofertas especiais. 
• Posta en marcha dunha plataforma de venda colectiva propia para a 

oferta turística galega.  
 

A.4.4. Impulso á creación de destinos 
intelixentes: Smart Destinations 

• Deseño dun Plan de Acción para os destinos máis aptos para a súa 
conversión en intelixentes. 

• Apoio ás iniciativas que fomenten a inclusión das TIC nas entidades 
turísticas públicas e privadas. 

• Posta en marcha dun Sistema de Información Turística en Chegada.  
• Apio a concellos e territorios para a conversión en destinos intelixentes.  
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L.E.4. O fomento do talento e o aproveitamento das novas tecnoloxías para acadar un sector competitivo e un destino intelixente.  

A.4.1: Fortalecemento do talento.  

Descrición Galicia debe apostar por un tecido empresarial formado por empresas turísticas cun amplo avance 
tecnolóxico, polo que, para favorecer un emprendemento innovador é necesario realizar labores de 
formación e asesoramento.  

Alcance Global 

Limitacións / Dificultades A principal limitación para implementar esta actuación é a escasa participación por parte do sector privado.  

Axentes implicados - Turismo de Galicia.  
- Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 
- Consellería de Traballo e Benestar. 
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE). 
- Consellería do Medio Rural e do Mar (AGADER) 
- Axencia Galega de Innovación 
- Universidades e outros centros formativos. 
- Tecido empresarial e asociativo. 

Rol da Admón. Pública Liderado no impulso do talento, da innovación e da mellora competitiva do sector turístico galego. 

Accións a impulsar - Deseño dun Plan de Formación para o Sector turístico de Galicia, liderado polo CSHG  e en colaboración 
co outras entidades de formación. Estará baseado nas necesidades do sector e  fomentará unha 
Canteira de Profesionais adaptada ao mercado actual.  

- Promoción do Centro Superior de Hostalería de Galicia como exportador de coñecemento e icona, 
calidade, innovación e excelencia nos servizos turísticos.  

-  Realización de obradoiros nos que se sensibilice ao sector das melloras que aporta a innovación 
apoiados en casos de éxito. 

- Fomento de acordos de colaboración entre as administracións, o Clúster de Turismo e as universidades 
na realización de prácticas para os alumnos de Turismo e Hostalería.  

- Deseño dun programa específico para a atención ao cliente en inglés coma idioma universal.  
- Fomento de actividades de formación a axentes do territorio para fortalecer a imaxe de Galicia como 

destino amable e hospitalario. 
- Impulso de actividades formativas sobre as aplicacións das TICs na xestión das empresas e na creación, 

promoción e comercialización de produtos e servizos turísticos.  
- Posta en marcha dunha Escola de Turismo Itinerante.  

Matriz de priorización Acción prioritaria 
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L.E.4. O fomento do talento e o aproveitamento das novas tecnoloxías para acadar un sector competitivo e un destino intelixente.  

A.4.1: Fortalecemento do talento.  

Indicadores de execución - Número de accións de formación anuais realizadas  para o sector. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 
 

F25,F26,F27,D3,D10,D11,D12,D22,D23. 



PLAN INTEGRAL DE TURISMO DE GALICIA 2014-2016 

 

109 

L.E.4. O fomento do talento e o aproveitamento das novas tecnoloxías para acadar un sector competitivo e un destino intelixente.  

A.4.2: Melloras na xestión e na innovación do sector.  

Descrición A implantación de sistemas de xestión é unha das apostas claras para aumentar o grao de competitividade 
do sector turístico e, neste senso, o número de empresas e destinos certificados cun selo recoñecido nos 
mercados é definitivo. É por este motivo que se propón o apoio á implantación de distintos sistemas que 
avalen un sistema turístico de calidade.  

Alcance Sectorial 

Limitacións / Dificultades A reticencia por parte das empresas ou destinos de participar neste tipo de procesos polo esforzo que 
supón a implantación e mantemento destes distintivos. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Escola Galega de Administración Pública).  
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE).  
- Axencia Galega de Innovación.  
- Universidades e centros de investigación.  
- Tecido empresarial e asociativo.  

Rol da Admón. Pública Difundir as vantaxes da certificación de calidade turística, accesibilidade e calidade medioambiental. 

Accións a impulsar - Apoio á implantación de sistemas de  xestión recoñecidos no mercado en destinos e empresas turísticas, 
como as normas de calidade turística, de accesibilidade, de sostibilidade, de eficiencia enerxética, etc. 

- Organización dunha “Mesa  para a transferencia de coñecemento”, liderada por Turismo de Galicia 
orientada á transferencia de coñecemento en materia turística, en coordinación co sector formativo e o 
sector privado asociativo vinculado á investigación en turismo.  

- Apoio ás iniciativas de investigación en materia turística próximas ao mercado, abordando aspectos 
coma o desenvolvemento de novos nichos de mercado,  a conectividade dos destinos,  os aspectos 
terapéuticos do termalismo, etc. 

Matriz de priorización Acción estratéxica 

Indicadores de execución - Número de accións de apoio (sesións  de sensibilizacion, subvencións,..) para a implantación de sistemas 
de xestión.  

- Número de acordos acadados na mesa para a transferencia de coñecemento. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F17,F18,F23,F25,F26,F27,D2,D3,D10,D11,D12,D21,D22,D23,A1,A2. 
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L.E.4. O fomento do talento e o aproveitamento das novas tecnoloxías para acadar un sector competitivo e un destino intelixente.  

A.4.3: Desenvolvemento dunha Plataforma tecnolóxica de Turismo de Galicia: Smart Turismo. 

Descrición As tendencias actuais do turismo, os cambios na demanda turística nos procesos de información, reservas, 
compras, etc. están altamente relacionadas cos avances das tecnoloxías de información e da comunicación. 
Por iso, Turismo de Galicia ha de ofrecer á demanda as ferramentas tecnolóxicas que precisan para poder 
satisfacer as súas necesidades, e ha de facilitar o acceso a estas ao sector turístico público e privado.  

Alcance Global  

Limitacións / Dificultades O reducido avance tecnolóxico xeral do sector turístico. 
O carácter constante dos cambios na demanda e das melloras nas TICs 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). 
- Axencia Galega de Innovación. 
- Tecido empresarial e asociativo.  

Rol da Admón. Pública Liderado na actualización tecnolóxica de Turismo de Galicia e na adaptación ás novas ferramentas do sector 
turístico público e privado.   

Accións a impulsar - Creación dunha rede social de profesionais turísticos de Galicia. 
- Posta en marcha dunha Escola de Turismo 2.0. 
- Mellora da xestión de inspección turística (planificación, inspección, sanción). 
- Posta en marcha dun Laboratorio de Innovación Turística que apoie a transferencia de coñecemento e a 

vixilancia tecnolóxica e competitiva.  
- Desenvolvemento e implantación dun metabuscador para apoiar a comercialización da oferta turística. 
- Mantemento e actualización da web actual de Turismo de Galicia. 
- Desenvolvemento dunha Plataforma de participación e fidelización do usuario. 
- Desenvolvemento dunha Plataforma de información da Rede de Oficinas de Turismo de Galicia. 
- Renovación do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas unificando os actuais REAT e SXRT nun 

único rexistro. 
- Desenvolvemento dunha Plataforma de tradución directa ao inglés específico para o sector turístico 

galego.  
- Promoción de ventas flash a través dun programa que facilite a visualización de aquelas ofertas 

especiais que se poñen a disposición do público durante un tempo moi limitado, o que favorece a 
presentación ou lanzamento de novos produtos turísticos e/ou incita á compra por adiantado de 
servizos ou produtos turísticos. 
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L.E.4. O fomento do talento e o aproveitamento das novas tecnoloxías para acadar un sector competitivo e un destino intelixente.  

A.4.3: Desenvolvemento dunha Plataforma tecnolóxica de Turismo de Galicia: Smart Turismo. 

Accións a impulsar  - Posta en marcha dunha plataforma de venda colectiva propia para a oferta turística galega, que permita 
ao usuario a adquisición dos servizos que forman parte da oferta turística galega, a súa comparación, a súa 
consulta e valoración e compartir opinións sobre destinos e servizos.  

Matriz de priorización 
 

Acción estratéxica.  

Indicadores de execución 
 

- Número de usuarios da rede social de profesionais turísticos de Galicia. 
- Número de alumnos da Escola de Turismo 2.0.  

 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F17,F18,F23,F25,F26,F27,D3,D10,D11,D12,D21,D22,D23,A1,A2. 



PLAN INTEGRAL DE TURISMO DE GALICIA 2014-2016 

 

112 

L.E.4. O fomento do talento e o aproveitamento das novas tecnoloxías para acadar un sector competitivo e un destino intelixente.  

A.4.4: Impulso á creación de destinos intelixentes: Smart Destinations 

Descrición A adaptación dos destinos galegos ás novas tendencias da demanda e aos avances das TICS é fundamental 
para o seu desenvolvemento turísticos. Turismo de Galicia ha de apoiar aos destinos na implantación de 
medidas que contribúan á súa conversión.  

Alcance Territorial 

Limitacións / Dificultades O reducido avance tecnolóxico das corporacións locais con competencias en materia turística.  
As diferenzas no grao de madurez ou desenvolvemento turístico dos diferentes destinos galegos.  

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 
- Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). 
- Axencia Galega de Innovación.  
- Corporacións locais.  
- Tecido empresarial e asociativo. 

Rol da Admón. Pública Liderado do fomento da conversión dos territorios en destinos intelixentes.  

Accións a impulsar - Deseño dun Plan de Acción para os destinos máis aptos para a súa conversión en intelixentes. 
- Apoio ás iniciativas que fomenten a inclusión das TIC nas entidades turísticas públicas e privadas. 
- Posta en marcha dun Sistema de Información Turística en Chegada.  
- Apio a concellos e territorios para a conversión en destinos intelixentes.  

Matriz de priorización Acción estratéxica 

Indicadores de execución - Número de destinos que incorporan iniciativas “intelixentes”. 
 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F17,F18,F23,F25,F26,F27,D3,D10,D11,D12,D21,D22,D23,A1,A2. 
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CADRO DE SÍNTESE 
L.E.5. A PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE GALICIA COMO DESTINO ÚNICO BASEADO NUN MODELO Á 

DEMANDA.  

PLAN DE ACCIÓNS ACCIÓNS A IMPULSAR  

A.5.1. Promoción unificada da marca 
Galicia a través de prescriptores. 

• Deseño do programa de prescriptores/embaixadores cos que subscribir 
acordos de colaboración. 

• Fomento da colaboración con entidades galegas de diversos sectores 
para empregalos para difundir e exportar a marca e o destino Galicia a 
través dos seus produtos e servizos. 

A.5.2.  Fortalecemento dos procesos de 
intermediación e comercialización.  

• Realización de viaxes de familiarización para operadores turísticos e 
axencias de viaxe, así coma viaxes de prensa con medios de 
comunicación e blogueiros para mellorar a visibilidade do destino. 

• Apoio á creación de servizos de turismo receptivo. 
• Desenvolvemento de xornadas de traballo en cooperación entre 

operadores turísticos. 

A.5.3. Promoción para o impulso do 
turismo interno e de proximidade. 

• Deseño de programas en diferentes ámbitos turísticos en tempada baixa 
en colaboración co sector turístico privado. 

• Deseño dun plan de comunicación en liña específico e en tempada baixa 
para a captación directa de short breaks doutras comunidades 
autónomas próximas.  
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CADRO DE SÍNTESE 
L.E.5. A PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE GALICIA COMO DESTINO ÚNICO BASEADO NUN MODELO Á 

DEMANDA.  

PLAN DE ACCIÓNS ACCIÓNS A IMPULSAR  

A.5.4.  Promoción para o impulso do 
turismo internacional 

• Consolidación das alianzas con entidades internacionais acreditadas no 
desenvolvemento de destinos turísticos, buscando o desenvolvemento 
de proxectos internacionais e a participación en foros que contribúan a 
posicionar o destino e a marca Galicia. 

• Participación activa no desenvolvemento de proxectos de carácter 
transnacional vinculados directa ou indirectamente ao turismo. 

• Posicionamento como destino de referencia en patrimonio e 
sostibilidae.  

• Colaboración coas Oficinas Españolas de Turismo no exterior para a 
adaptación das campañas de promoción ás necesidades dos mercados 
emisores prioritarios.  

• Aliñamento coas declaracións relativas ao turismo que partan de 
organismos oficiais de ámbito internacional (UE, OMT, UNESCO, etc.).  

• Aproveitamento de sinerxías con entidades autonómicas e nacionais 
que realicen misións comerciais no estranxeiro. 

• Aliñamento coa estratexia de promoción levada a cabo por Turespaña 
para favorecer o posicionamento e o recoñecemento a nivel 
internacional de Galicia como destino único.  
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L.E. 5:  PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE GALICIA COMO DESTINO ÚNICO BASEADO NUN MODELO Á DEMANDA.  
 

A.5.1:  Promoción unificada da marca Galicia a través de prescriptores. 

Descrición O emprego de embaixadores e prescriptores para promocionar produtos é unha ferramenta de 
marketing moi empregada en case todos os sectores. Con esta acción preténdese articular unha rede de 
personaxes e entidades estratéxicas que actúen como prescriptores da marca e do destino de Galicia.  

Alcance Global 

Limitacións / Dificultades A dificultade na medición do impacto da acción en canto a captación de demanda. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE).  
- Corporacións locais con competencias en materia turística. 
- Tecido empresarial e asociativo. 

Rol da Admón. Pública Liderado na busca de prescriptores con gran capacidade de comunicación e influencia no público 
obxectivo.  

Accións a impulsar - Deseño do programa de prescriptores/embaixadores cos que subscribir acordos de colaboración a 
través das redes PEXGA e FOEXGA, de empresarios galegos de éxito ubicados no exterior, de 
personalidades públicas, etc. 
 Estudo de posibles personalidades e entidades recoñecidas a nivel nacional e/ou internacional con 

potencialidade de se converter nun prescriptor de Galicia tanto na comunidade como fóra da 
mesma. Establecemento e execución dunha axenda de visitas a entidades e personalidades de 
renome identificadas para a proposta de colaboración do programa de prescriptores. 

 Deseño de convenios de colaboración cos diferentes axentes e seguimento de resultados.  
- Fomento da colaboración con entidades galegas de diversos sectores para empregalos para difundir e 

exportar a marca e o destino Galicia a través dos seus produtos e servizos. 

Matriz de priorización Acción prioritaria 
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L.E. 5:  PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE GALICIA COMO DESTINO ÚNICO BASEADO NUN MODELO Á DEMANDA.  
 

A.5.1:  Promoción unificada da marca Galicia a través de prescriptores. 

Indicadores de execución - Número de prescriptores/embaixadores. 
- Número de entidades galegas prescriptoras.  

 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F5,F6,F7,F8,F10,F11,F15,F20,D21,O1,O2,07,08. 
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L.E. 5:  PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE GALICIA COMO DESTINO ÚNICO BASEADO NUN MODELO Á DEMANDA.  
 

A.5.2:  Fortalecemento dos procesos de intermediación e comercialización.  

Descrición Turismo de Galicia ha de apostar pola mellora de servizos de intermediación, tanto a nivel receptivo 
como a nivel emisor, atraendo novos públicos nacionais e internacionais en colaboración con outros 
operadores especializados.  

Alcance Sectorial 

Limitacións / Dificultades - A escaseza de servizos de turismo receptivo en Galicia. 

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Tecido empresarial e asociativo. 

Rol da Admón. Pública Liderado no fomento de aumento de servizos de turismo receptivo en Galicia e na procura de 
operadores nacionais e internacionais para o fomento da comercialización do destino Galicia en destinos 
emisores. 

Accións a impulsar - Realización de viaxes de familiarización para operadores turísticos e axencias de viaxe, así coma 
viaxes de prensa con medios de comunicación e blogueiros para mellorar a visibilidade do destino. 

- Apoio á creación de servizos de turismo receptivo que contribúan á captación de demanda 
procedente de mercados nacionais e internacionais. 

- Desenvolvemento de xornadas de traballo en cooperación entre operadores turísticos nacionais, 
internacionais e locais. 

Matriz de priorización Acción de mellora continua 
 

Indicadores de execución - Número de axencias con servizos de turismo receptivo en Galicia. 
- Número de operadores turísticos nacionais e internacionais que comercializan Galicia coma destino. 
- Número de viaxes de familiarización levados a cabo. 

Calendario de realización 
 

2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 
 

F5,F6,F7,F8,F10,F12,D21,D24,D25,O1,O2,03,04,O5,O607,O8,A1,A2,A7. 
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L.E. 5:  PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE GALICIA COMO DESTINO ÚNICO BASEADO NUN MODELO Á DEMANDA.  
 

A.5.3:  Promoción para o impulso do turismo interno e de proximidade. 

Descrición Unha das maiores debilidades de Galicia coma destino turístico é a acentuada estacionalidade da 
demanda, concentrada sobre todo nos meses estivais. Para combater a estacionalidade, levaranse a 
cabo actuacións dirixidas especialmente ao turismo interno e de proximidade; é dicir, fomentar o 
turismo en Galicia por parte dos propios galegos, o excursionismo e a afluencia turística procedente 
doutras comunidades autónomas  próximas e do norte de Portugal. 

Alcance Global 

Limitacións / Dificultades - A escaseza de oferta complementaria fóra de tempada estival. 
- O peche de establecementos turísticos en tempada baixa.  
- A baixa coordinación entre axentes turísticos.   

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE).  
- Consellería de Traballo e Benestar.  
- Corporacións locais con competencias en materia turística.  
- Tecido empresarial e asociativo.  

Rol da Admón. Pública Impulso da creación de oferta en tempada baixa e fomento da cooperación de axentes privados e 
corporacións locais con competencias en materia turística.  

Accións a impulsar - Deseño de programas en diferentes ámbitos turísticos (cultural, enogastronómico, industrial, urbano, 
etc.) en tempada baixa en colaboración co sector turístico privado. O obxecto será a articulación de 
experiencias turísticas concretas que inclúan servizos combinados a prezos especiais para fomentar o 
excursionismo interno. 

- Deseño dun plan de comunicación en liña específico e en tempada baixa para a captación directa de 
short breaks doutras comunidades autónomas próximas.  

Matriz de priorización Acción prioritaria.  

Indicadores de execución - Número de programas creados para fomentar o turismo interno. 
- Número de actuacións realizadas in situ de captación directa de excursionismo.  

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F1,F2,F3,F4,F6,F8,F11,F12,F14,F15,F16,F18,F19,F20,F24,F28,D1,D4,D6,D9,D20,D21,D25,O4,O5,O6,O10,
A1.  
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L.E. 5:  PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE GALICIA COMO DESTINO ÚNICO BASEADO NUN MODELO Á DEMANDA.  
 

A.5.4:  Promoción para o impulso do turismo internacional. 

Descrición O desenvolvemento socioeconómico dalgúns países, a mellora da calidade de vida, o aumento do poder 
adquisitivo, o incremento da experiencia viaxeira, as novas necesidades e motivacións dos turistas, etc. 
son aspectos que favorecen a aparición de novos emisores de turismo que ven en Galicia un destino 
atractivo. Turismo de Galicia debe lanzar campañas específicas dirixidas á captación de turismo 
internacional e a mellora do posicionamento do destino e a marca noutros países.  

Alcance Global 

Limitacións / Dificultades - O nivel medio-baixo de inglés do sector turístico galego para atender ao turista internacional.  
- O baixo aproveitamento das canles existentes para a promoción de Galicia no exterior.  

Axentes implicados - Turismo de Galicia 
- Turespaña 
- Unión Europea 
- Organización Mundial do Turismo 
- UNESCO - Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura 
- ICOMOS - Consello Internacional de Monumentos e Sitios 
- Tecido empresarial e asociativo. 

Rol da Admón. Pública Liderado no impulso e consolidación de iniciativas que contribúan a un mellor posicionamento de Galicia 
a nivel internacional e ao incremento de fluxos turísticos procedentes doutros países.  

Accións a impulsar - Consolidación das alianzas con entidades internacionais acreditadas no desenvolvemento de destinos 
turísticos, buscando o desenvolvemento de proxectos internacionais e a participación en foros que 
contribúan a posicionar o destino e a marca Galicia. 
 Establecemento dun sistema de alertas en materia de foros, congresos, conferencias e outros 

eventos en materia de turismo a nivel internacional. 
 Afianzamento da participación proactiva en conferencias ou foros internacionais para a 

promoción de turismo como medio para o fomento da colaboración transnacional.  
 Alimentación continuada dun CRM de contactos de axentes e entidades internacionais 

establecidos, como referencia á hora de procurar socios ou partenariado para a articulación de  
proxectos transnacionais que apoien  ao posicionamento da marca e do destino Galicia do mundo 
e promova fluxos turísticos internacionais.  
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L.E. 5:  PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE GALICIA COMO DESTINO ÚNICO BASEADO NUN MODELO Á DEMANDA.  
 

A.5.4:  Promoción para o impulso do turismo internacional. 

Accións a impulsar - Participación activa no desenvolvemento de proxectos de carácter transnacional vinculados directa 
ou indirectamente ao turismo. 

- Posicionamento como destino de referencia en patrimonio e sostibilidae. Captación de públicos 
específicos de alto valor engadido nos segmentos de patrimonio e natureza (Patrimonio  integral e 
sostible). 

- Colaboración coas Oficinas Españolas de Turismo no exterior, centros galegos, etc. para a adaptación 
das campañas de promoción ás necesidades dos mercados emisores prioritarios.  

- Aliñamento coas declaracións relativas ao turismo que partan de organismos oficiais de ámbito 
internacional (UE, OMT, UNESCO, etc.).  
 Deseño dunha axenda turística internacional que reúna as diferentes declaracións relacionadas 

directa e indirectamente co turismo. 
 Deseño de iniciativas de comunicación que xurdan do aproveitamento destas declaracións para 

adaptar a oferta de Galicia e posicionar o destino internacionalmente.  
- Aproveitamento de sinerxías con entidades autonómicas e nacionais que realicen misións comerciais 

no estranxeiro. 
 Identificación de entidades oficiais que lideran misións comerciais no estranxeiro. 
 Establecemento dunha canle de comunicación entre ditas entidades e o sector turístico galego, co 

obxecto de fomentar a cultura comercial entre as mesmas e facilitarlles a súa participación directa 
ou indirecta nas misións. 

- Aliñamento coa estratexia de promoción levada a cabo por Turespaña para favorecer o 
posicionamento e o recoñecemento a nivel internacional de Galicia como destino único.  
 Apertura dunha vía de comunicación permanente cos responsables de Turespaña, para a 

identificación de campañas realizadas do destino nacional e o estudo de aproveitamento dos 
canais de promoción e comercialización abertos pola entidade.  

 Actualización da oferta turística de Galicia na páxina web de Turespaña. 
 Asistencia conxunta a feiras de turismo no exterior.  

 

Matriz de priorización Acción estratéxica 

Indicadores de execución - Número de proxectos de carácter trasnacional levados a cabo. 
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L.E. 5:  PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE GALICIA COMO DESTINO ÚNICO BASEADO NUN MODELO Á DEMANDA.  
 

A.5.4:  Promoción para o impulso do turismo internacional. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F1,F2,F7,F8,F9,F10,F15,F20,F21D1,D4,D9,D12,D20,D21,D24,D25,O1,02,03,O4,O5,O6,O7,O8,A1,A2,A3,A
4,A7. 
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L.E.6. O CONSENSO E A COOPERACIÓN ENTRE O SECTOR PÚBLICO E PRIVADO PARA UN MARCO EFICIENTE E 
XERADOR DE OPORTUNIDADES 

PLAN DE ACCIÓNS ACCIÓNS A IMPULSAR  

A.6.1. Xestión relacional e normativa. 
• Establecemento dun software de xestión relacional (CRM) do sector 

turístico público e privado.   
•  Actualización e fortalecemento da normativa do sector turístico. 

A.6.2. Apoio ao desenvolvemento dos 
destinos.  

• Creación dunha rede de técnicos de Municipios Turísticos para o 
fortalecemento dos municipios como destinos turísticos. 

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

• Impulso do desenvolvemento de novos Plans de Competitividade nos 
destinos Galicia. 

• Convenios con deputacións e concellos para a promoción conxunta. 

A.6.3. Comunicación e cooperación 
público-privada. 

• Establecemento de canles de comunicación que funcionen 
regularmente, mediante Mesas de traballo . 

• Establecemento de comisións de traballo temáticos a nivel autonómico 
de carácter periódico e no seo do Consello Galego de Turismo.  

A.6.4. Comunicación e cooperación 
interadministracións.  

• Establecemento de Comisións de Traballo Temáticas entre axentes 
públicos a nivel autonómico. 

• Coordinación das oficinas de información turística existentes para o seu 
traballo en rede. 
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L.E.6. O CONSENSO E A COOPERACIÓN ENTRE O SECTOR PÚBLICO E PRIVADO PARA UN MARCO EFICIENTE E XERADOR DE 
OPORTUNIDADES 

A.6.1: Xestión relacional e normativa . 

Descrición A implantación dun sistema de xestión relacional pretende un maior coñecemento dos axentes do sector 
turístico de Galicia e outros axentes implicados a través dunha mellor comprensión das súas demandas, 
necesidades e preferencias. Isto reverterá no establecemento de relacións duradeiras entre os 
diferentes axentes e Turismo de Galicia, ao tempo que realizarán accións de promoción máis 
competitivas e eficientes. Ademais, Turismo de Galicia actualizará a normativa existente en materia 
turística co fin de favorecer o emprendemento e a competitividade das empresas.  

Alcance Global 

Limitacións / Dificultades - A constante aparición de novos servizos e produtos a causa nos cambios do mercado que precisan 
normativa. 

- O baixo grao de actualización das bases de datos de empresas e actividades turísticas galegas.  

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Escola Galega de Administración 

Pública e outras direccións xerais).  
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE).  
- Consellerías con relación indirecta co turismo. 
- Corporacións locais con competencias en materia turística.  
- Tecido empresarial e asociativo. 

Rol da Admón. Pública Liderado no fomento da mellora das relacións entre o sector público, o sector privado e a demanda 
turística e na adaptación da normativa ás necesitades reais do sector.  

Accións a impulsar - Establecemento dun software de xestión relacional (CRM) do sector turístico público e privado co 
obxecto de dirixir as campañas de promoción e comunicación de xeito segmentado.  
 Realización de xornadas de formación destinadas ao coñecemento das funcións do CRM por parte 

dos empregados de Turismo de Galicia 
 Realización de campañas de comunicación interna do sector turístico galego para manter 

informados aos axentes turísticos do territorio sobre a oferta de Turismo de Galicia. 
 Busca de sinerxías entre a oferta dos destinos galegos e Turismo de Galicia para mellorar a 

experiencia do visitante. 
- Actualización e fortalecemento da normativa do sector turístico: 

 Actualización da normativa vixente en canto a comercialización de produtos turísticos. 
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L.E.6. O CONSENSO E A COOPERACIÓN ENTRE O SECTOR PÚBLICO E PRIVADO PARA UN MARCO EFICIENTE E XERADOR DE 
OPORTUNIDADES 

A.6.1: Xestión relacional e normativa . 

Accións a impulsar  Implantación de sistemas que axuden a simplificación dos trámites administrativos para os 
emprendedores que xestionen empresas turísticas. 

 Adaptación dos recursos humanos de Turismo de Galicia ás novas necesidades da administración 
pública no relativo ao sector turístico. 

 Asesoramento en canto a emprendemento e financiamento turístico dos interesados no sector. 
 Establecemento dun Plan Anual de Inspección Turística.  
 Posta en valor das competencias da administración galega en todos os seus niveis en materia 

turística segundo se específica no Título I da Lei 7/2011, de 27 de outubro, de turismo de Galicia 
na que se fai referencia á “organización e competencias da administración galega”. O obxecto 
desta acción é o de evitar duplicidades, o uso eficiente dos recursos económicos e a promoción 
dunha única imaxe do destino. 

 Actualización da normativa referente ao sendeirismo que permita determinar que tipo de 
entidades promove sendeiros, responsables de homologación e mantemento, etc.  

 Finalizar o proceso de aprobación das disposicións xerais en trámite seguintes: Proxecto de 
decreto polo que se establece a ordenación dos campamentos de turismo en Galicia, Proxecto de 
decreto polo que se regula a declaración de Municipio Turístico, Proxecto de decreto polo que se 
regula a declaración de Festas de Interese Turístico de Galicia, Proxecto de decreto polo que se 
regula a profesión de Guía de Turismo de Galicia.  

 Impulso do convenio colectivo do sector para erradicar o intrusismo laboral e garantir  a 
efectividade e eficiencia dos servizos  turísticos. 

Matriz de priorización Acción de mellora continua.  

Indicadores de execución - Número de novos / actualizados decretos reguladores de aplicación turística.  

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F7,F22,F23,F24,F25,D6,D7,D8,D9,D17,D24,D26. 
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L.E.6. O CONSENSO E A COOPERACIÓN ENTRE O SECTOR PÚBLICO E PRIVADO PARA UN MARCO EFICIENTE E XERADOR DE 
OPORTUNIDADES 

A.6.2: Apoio ao desenvolvemento dos destinos.  

Descrición As mesas de traballo entre entidades públicas e privadas facilitan a comunicación e a participación 
conxunta na xestión de proxectos. 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. 

Alcance Territorial. 

Limitacións / Dificultades - Os diferentes grao de desenvolvemento turístico dos diferentes territorios galegos. 
- O mellorable grao de colaboración entre administracións e entre o sector público e privado.  

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE).  
- Corporacións locais con competencias en materia turística. 
- Tecido empresarial e asociativo.  

Rol da Admón. Pública Impulso á posta en marcha das mesas de traballo conxuntas. 

Accións a impulsar - 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.  
- 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. 
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L.E.6. O CONSENSO E A COOPERACIÓN ENTRE O SECTOR PÚBLICO E PRIVADO PARA UN MARCO EFICIENTE E XERADOR DE 
OPORTUNIDADES 

A.6.2: Apoio ao desenvolvemento dos destinos.  

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

- Impulso do desenvolvemento de novos Plans de Competitividade nos destinos Galicia. 
- Convenios con deputacións e concellos para a promoción conxunta. 

Matriz de priorización Acción de mellora continua 

Indicadores de execución - Número de Plans de Competitividade postos en marcha. 
- Número de entidades xestoras creadas/fusionadas a nivel xeodestino.  

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F24,F28,D8,D9. 
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L.E.6. O CONSENSO E A COOPERACIÓN ENTRE O SECTOR PÚBLICO E PRIVADO PARA UN MARCO EFICIENTE E XERADOR DE 
OPORTUNIDADES 

A.6.3: Comunicación e cooperación público - privada.  

Descrición O desenvolvemento turístico de calquera destino débese estar apoiado na cooperación público - privada. 
Por iso, Turismo de Galicia debe fomentar a mellora do fluxo de comunicación entre ambos sectores e 
potenciar as iniciativas que contribúan é cooperación.  

Alcance Global  

Limitacións / Dificultades O mellorable grao de colaboración entre administracións e entre o sector público e privado.  

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Escola Galega de Administración 

Pública e outras secretarías xerais).  
- Consellería de Economía e Industria (IGAPE).  
- Deputacións provinciais.  
- Corporacións locais con competencias en materia turística. 
- Tecido empresarial e asociativo.  

Rol da Admón. Pública Liderado na coordinación dos axentes públicos e privados e promotor de iniciativas conxuntas que 
favorezan o desenvolvemento turístico de Galicia.  

Accións a impulsar - Establecemento de canles de comunicación que funcionen regularmente, mediante Mesas de traballo 
entre axentes turísticos públicos e privados a nivel xeodestino e autonómico, para executar os plans 
de actuación dos seus ámbitos xeográficos. 
 Creación dunha base de datos segmentada por xeodestino con posibles participantes nas mesas 

de traballo (tanto do sector público como privado). Esta base de datos será incorporada ao CRM 
de Turismo de Galicia. 

 Realizar a planificación das mesas de traballo periódicas, organizada por territorios turisticamente 
homoxéneos, nas que participen os responsables en materia de turismo das deputacións 
provinciais e dos concellos, así como os representantes das entidades xestoras de turismo que 
interveñan no territorio. 

 Elaboración dunha Memoria anual das mesas, como sistema de control e avaliación para a 
consecución de resultados. 

 Difusión do traballo realizado co obxecto de incentivar a participación de novos axentes nas ditas 
mesas. 

- Establecemento de comisións de traballo público-privadas temáticos a nivel autonómico de carácter 
periódico e no seo do Consello Galego de Turismo.  
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L.E.6. O CONSENSO E A COOPERACIÓN ENTRE O SECTOR PÚBLICO E PRIVADO PARA UN MARCO EFICIENTE E XERADOR DE 
OPORTUNIDADES 

A.6.3: Comunicación e cooperación público - privada.  

Accións a impulsar  Realización de informes  periódicos  sobre a evolución do sector que influirá na toma de decisións. 
 Colaboración entre o Consello galego  do turismo e  do Clúster de Galicia para a actualización da 

normativa turística. 
 Apoio no deseño dunha folla  de ruta eficiente para a internacionalización do sector.  
 Impulsar a capacitación dos recursos humanos . 
 Canalizar as axudas e outras vías de financiamento que promovan a mellora  da capacitación dos 

recursos humanos, a innovación  na xestión,  promoción e comercialización dos servizos. 
 Impulsar  a consolidación do sector turístico privado na sostibilidade. 
 Publicación dunha memoria anual na que se recollan as conclusións conxuntas e propostas de 

acción a impulsar para a mellora do sector turístico galego. 
 

Matriz de priorización Acción de mellora continua.  

Indicadores de execución - Número de mesas de traballo  cooperación público-privadas  xeodestino-autonómico  celebradas. 
- Número de comisións de traballo público-privadas temáticas celebradas.  

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
elementos de análise 

F24,F28,D8,D9. 
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L.E.6. O CONSENSO E A COOPERACIÓN ENTRE O SECTOR PÚBLICO E PRIVADO PARA UN MARCO EFICIENTE E XERADOR DE 
OPORTUNIDADES 

A.6.4: Comunicación e cooperación interadministracións.  

Descrición En Galicia hai varios axentes públicos que participan activamente no desenvolvemento do turismo na 
nosa comunidade, dende a Xunta de Galicia, pasando por deputacións provinciais, entidades xestoras 
territoriais e os propios concellos. Ademais, hai outras áreas da administración autonómica que 
interveñen, xa sexa directa ou indirectamente, no desenvolvemento do turismo de Galicia. Por iso, para 
favorecer unha correcta coordinación de todos eles proponse o establecemento de Mesas de traballo 
interadministracións.  

Alcance Global  

Limitacións / Dificultades - O mellorable grao de claridade en canto ao reparto de competencias, dado o multidisciplinario 
carácter do turismo.  

Axentes implicados - Turismo de Galicia. 
- Consellerías da Xunta de Galicia. 
- Deputacións provinciais. 
- Corporacións locais con competencias en materia turística.  

Rol da Admón. Pública Liderar a coordinación entre administracións en canto a materia turística e promotor de equipos 
multidisciplinares para o deseño de iniciativas.  

Accións a impulsar - Establecemento de Comisións de Traballo Temáticas entre axentes públicos a nivel autonómico con 
representación de diversas consellerías e outros organismos da Administración con relación directa e 
indirecta co desenvolvemento turístico. 

- Coordinación das oficinas de información turística existentes para o seu traballo en rede. 
 Realización dun estudo das condicións nas que operan as oficinas de información turística 

pertencentes aos distintos organismos, con especial atención aos concellos declarados municipios 
turísticos. 

 Elaboración dun Manual de Imaxe Corporativa, no que se unifique o deseño da documentación 
referente á recollida de información estatística e no que se recollan unha serie de directrices para 
o deseño dos folletos, os cales deben ofrecer unha imaxe homoxeneizada de Galicia. 

 Creación dunha bolsa de emprego para dotar de persoal ás oficinas de información turística de 
Galicia. 

 Realización de xornadas formativas co fin de acadar un nivel de profesionalidade adecuado e 
homoxéneo: deberase prestar especial atención á estandarización de criterios de atención ao 
visitante nos distintos puntos de información turística e tamén á información en idiomas. 
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L.E.6. O CONSENSO E A COOPERACIÓN ENTRE O SECTOR PÚBLICO E PRIVADO PARA UN MARCO EFICIENTE E XERADOR DE 
OPORTUNIDADES 

A.6.4: Comunicación e cooperación interadministracións.  

Matriz de priorización Acción de mellora continua 

Indicadores de execución - Número de Comisións de Traballo Temáticas Interadminitracións celebradas. 

Calendario de realización 
2014 2015 2016 

Correlación cos 
documentos de análise 

F24,F28,D6,D17,D26. 
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6. ACCIÓNS ENMARCADAS NA POLÍTICA DE ACTUACIÓN DE GOBERNO E PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 

A.1.1: Desenvolvemento dun Plan Director do Camiño de Santiago. 
 

A.3.2: Integración de criterios ambientais , sociais e económicos  na xestión dos axentes privados.  
 

 A.6.1. Xestión relacional e normativa 

 A.6.2 Apoio ao desenvolvemento dos destinos.  

 A.6.3 Comunicación e cooperación público privada 

 A.6.4. Comunicación e cooperación interadministracións.  
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6. ACCIÓNS ENMARCADAS NA POLÍTICA DE ACTUACIÓN DE DESENVOLVEMENTO SECTORIAL, COMPETITIVIDADE  

E PROFESIONAILIDADE 

A.1.2: Posta en marcha do “Smart Camiño”.  

A.1.3.: Posicionamento do Camiño de Santiago como referente de sostibilidade e modelo demostrador internacional.  

A.1.4: Incremento do valor engadido e aa rendibilidade do Camiño de Santiago. 

A.3.3: Mellora da xestión ambiental e redución da pegada ecolóxica das actividades turísticas.  

A.3.4: Implantación da Carta Europea de Turismo Sostible nos espazos naturais protexidos de Galicia. 

A.3.6: Posta en marcha do Programa “Galicia turismo accesible”. 

A.3.7: Sensibilización e implicación  de toda a sociedade galega na protección, conservación  e posta en valor da paisaxe 
galega. 

A.4.1: Fortalecemento do talento.  

A.4.2: Melloras na xestión e na innovación do sector.  
 

A.4.3: Desenvolvemento dunha Plataforma tecnolóxica de Turismo de Galicia: Smart Turismo. 
 

A.4.4: Impulso á creación de destinos intelixentes: Smart Destinations 
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6. ACCIÓNS ENMARCADAS NA POLÍTICA DE ACTUACIÓN DE PROMOCIÓN, MERCADOTECNIA E PRODUTO 

A.1.5: Establecemento de canles de captación directa de peregrinos internacionais.  

A.2.1: Desenvolvemento de produtos turísticos especializados dirixidos a segmentos de público específico.  

A.2.2: Desenvolvemento e promoción de produtos turísticos emerxentes. 

A.2.3: Mellora e dinamización dos 10 produtos cabeceira da marca. 

A.2.4: Programa para o desenvolvemento e promoción do produto transversal do turismo enogastronómico.  

A.2.5: Programa para a consolidación e promoción do turismo termal.  

A.2.6: Fortalecemento da oferta de turismo de saúde baseada no termalismo. 

A.2.7: Fortalecemento, complementariedade e promoción da oferta de turismo rural vinculado á natureza e á cultura. 

A.2.8: Diversificación da oferta turística das praias. 

A.2.9: Fortalecemento e dinamización das bodegas e viticultores das Rutas do Viño de Galicia. 

A.2.10: Promoción e apoio á organización de iniciativas de turismo deportivo para a captación de novos fluxos turísticos en 
tempada baixa.  

A.2.11: Articulación e promoción da oferta de turismo de natureza nas contornas fluviais.  

A.2.12: Definición da estratexia de promoción das festas de interese turístico. 

A.2.13: Creación e promoción do Club de Produto Turístico da Auga de Galicia. 

A.3.1: Desenvolvemento de produtos especializados para segmentos de público sensibilizados co medio ambiente.  
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6. ACCIÓNS ENMARCADAS NA POLÍTICA DE ACTUACIÓN DE PROMOCIÓN, MERCADOTECNIA E PRODUTO 

A.3.5: Promoción dos espazos naturais iconas garantindo fluxos turísticos que respecten a capacidade de acollida.  

A.5.1:  Promoción unificada da marca Galicia a través de prescriptores. 

A.5.2:  Fortalecemento dos procesos de intermediación e comercialización. 

A.5.3:  Promoción para o impulso do turismo interno e de proximidade. 

A.5.4:  Promoción para o impulso do turismo internacional. 
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SISTEMA DE PRIORIZACIÓN 

1 2 

4 3 

1 2 

4 3 

1 2 

4 3 

1 2 

4 3 

CUADRANTE ESTRATÉXICO: As actuacións 
enmarcadas neste cuadrante terán un gran 
impacto pero necesitarase un gran esforzo 

dada a súa complexidade. 

CUADRANTE PRIORITARIO: As actuacións 
enmarcadas neste cuadrante claramente 
serán as máis beneficiosas, posto que 

serán as máis doadas de implantar e as que 

alcancen un mellor impacto no sector 
turístico. 

CUADRANTE DE MELLORA CONTINUA: As 
actuacións enmarcadas neste cuadrante 

débense enfocar a medio-longo prazo e 

implican un gran esforzo dada a súa 

complexidade e o seu impacto pouco 

notable nun período de tempo breve. 

CUADRANTE DE MELLORA INMEDIATA: As 
actuacións correspondentes  a este 

cuadrante non suporán un gran esforzo 

porque serán doadas de implantar, aínda 

que a súa realización non suporá un gran 

impacto. 

Alta Media  Baixa 

 
Alto 
 
 
 
 
 

Medio 

Baixo 

DIFICULTADE DE IMPLANTACIÓN  

N
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7. CRONOGRAMA PARA O PITG 2014-2016 
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7. CRONOGRAMA PARA O PITG 2014-2016 

1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem

A.1.1. Desenvolvemento dun Plan Director do Camiño de Santiago.

A.1.2. Posta en marcha do "Smart Camiño".

A.1.3.
Posicionamento do Camiño de Santiago como referente de sostibilidade e modelo demostrador 

internacional.

A.1.4. Incremento do valor engadido e a rendibilidade do Camiño de Santiago.

A.1.5. Establecemento de canles de captacion directa de peregrinos internacionais.

A.2.1.
Desenvolvemento de produtos turísticos especializados dirixidos a segmentos de público 

específico.

A.2.2. Desenvolvemento e  promoción de produtos turísticos emerxentes.

A.2.3. Mellora e dinamización dos 10 produtos cabeceira de marca.

A.2.4. Desenvolvemento e promoción do produto turisticos transversal da enogastronomía.

A.2.5. Consolidación e promoción do turismo termal.

A.2.6. Fortalecemento da oferta de turismo de saúde baseada no termalismo.

A.2.7. 
Fortalecemento, complementariedade e promoción da oferta de turismo rural vinculado á 

natureza e á cultura.

A.2.8. Diversificación da oferta turística  das praias.

A.2.9. Fortalecemento e dinamización das bodegas e viticultores das Rutas do viño.

A.2.10. 
Promoción e apoio á organización de iniciativas de turismo deportivo para a captación de novos 

fluxos turísticos en tempada baixa.

A.2.11. Articulación e promoción da oferta de turismo de natureza nas contornas fluviais.

A.2.12. Definición da estratexia de promoción  das festas de interese turístico.

A.2.13. Creación e promoción dun Clube de Produto Turístico da Auga de Galicia.

LE 1: O Camiño de Santiago como eixo vertebrador de novas alternativas de turismo e modelo demostrador internacional.

2014 2015 2016
PITG 2013-2016

LE 2: A Oferta turística baseada no patrimonio  e nos recursos endóxenos, buscando a desestacionalozación e os novos públicos.
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7. CRONOGRAMA PARA O PITG 2014-2016 

1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem

A.3.1.
Desenvolvemento de produtos especializados para segmentos de público sensibilizados co 

medio ambiente.

A.3.2. Integración de criterios ambientais, sociais e económicos na xestión dos axentes privados.

A.3.3. Redución do impacto medioambiental global e a pegada ecolóxica das actividades turísticas.

A.3.4. Implantación da Carta Europea de Turismo Sostible nos espacios naturais protexidos de Galicia.

A.3.5.
Promoción dos espazos naturais iconas  garantindo fluxos turísticos que respecten a 

capacidade de acollida. 

A.3.6. Posta en marcha do programa "Galicia turismo accesible".

A.3.7.
Sensibilización e implicación de toda a sociedade galega na protección, conservación e posta en 

valor da paisaxe galega.

A.4.1. Fortalecemento do talento.

A.4.2. Melloras na xestión e innovación do sector.
A.4.3. Desenvolvemento dunha plataforma tecnolóxica de turismo de Galicia: Smart Turismo.

A.4.4. Impulso dos Destinos Intelixentes: Smart Destination.

A.5.1. Promoción unificada da marca Galicia a través de prescriptores.

A.5.2. Fortalecemento  dos procesos de intermediación.

A.5.3. Promoción  para o impulso do turismo interno e turismo de proximidade.

A.5.4. Promoción para o impulso do turismo internacional.

A.6.1. Xestión relacional e normativa.

A.6.2. Apoio ao desenvolvemento dos destinos.

A.6.3. Comunicación e cooperación público privada.

A.6.4. Comunicación e cooperación interadmistracións.

2014 2015 2016
PITG 2013-2016

LE 3: Galicia como destino ambiental, social e económicamente sostible.

LE 4: Talento, innovación e tecnoloxía.

LE 5: Promoción e comercialización de Galicia como destino único.

LE 6: Cooperación e goberno
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8. ORZAMENTO PARA O PITG 2014-2016 
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8. ORZAMENTO PARA O PITG 2014-2016 

ANO 2014 2015 2016

Promoción e difusión do turismo 1.751.182,00 € 1.843.349,00 € 1.940.367,00 €

Formación 220.000,00 € 231.578,00 € 243.767,00 €

Subtotal 1.971.182,00 € 2.074.927,00 € 2.184.134,00 €

Infraestructuras turísticas 6.967.147,00 € 7.333.838,00 € 7.719.830,00 €

Accesibilidade e conservacion Camiño 

e albergues
1.313.900,00 € 1.383.052,00 € 1.455.844,00 €

Promoción e difusión do turismo 7.249.871,00 € 9.473.548,00 € 11.814.261,00 €

VIII centenario peregrinación San 

Francisco
3.500.000,00 € 1.750.000,00 € 0,00 €

Proxectos europeos 223.156,00 €                             234.901,00 € 247.264,00 €

Subtotal 17.940.174,00 € 18.792.287,00 € 19.781.355,00 €

Formación 60.000,00 € 63.157,00 € 66.481,00 €

Promoción e difusión do turismo 4.297.977,00 € 4.616.291,00 € 4.951.358,00 €

Infraestructuras e sinalización 3.202.330,00 € 3.370.873,00 € 3.548.288,00 €

Accesibilidade e conservacion Camiño 

e albergues
1.000.000,00 € 1.052.631,00 € 1.108.033,00 €

VIII centenario peregrinación San 

Francisco
175.000,00 € 87.500,00 € 0,00 €

Subtotal 7.735.307,00 € 8.137.821,00 € 8.566.127,00 €

TOTAL 27.646.663,00 € 29.005.035,00 € 30.531.616,00 €

ORZAMENTO PLAN INTEGRAL TURISMO 2014-2016

CAPITULO VI

CAPITULO VII

CAPITULO IV
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9. SEGUEMENTO E AVALIACIÓN  

DO PITG 2014-2016 
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9. SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DO PITG 2014-2016   

Turismo de Galicia  realizará o seguimento e avaliación  do PITG 2014-2016 mediante a  asignación  dunha  

Comisión de seguimento  e control  e  un cadro de indicadores. 

A Comisión de seguimento e control  reunirase cunha periodicidade mensual, acorde  á duración do Plan e 

de xeito que garante a capacidade de  aplicar medidas de recondución das accións cando sexa necesario. A 

Comisión elaborará Informes de seguimento que recollerán  o grao de avance e cumprimento das accións 

planificadas. 

O Cadro de indicadores contará con indicadores de  execución, que permiten coñecer o nivel de 

desenvolvemento das accións (os cales poden observarse en cada unha das fichas), e indicadores de impacto 

que  permiten coñecer a evolución do sector dende unha perspectiva macroeconómica. O Cadro de 

indicadores  macro inclúese na seguinte táboa. 
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INDICADORES DE IMPACTO FONTE 

Nº de peregrinos totais con credencial da Compostela. 
Oficina do peregrino 

Nº de peregrinos internacionais con credencial da Compostela. 
Oficina do peregrino 

Número de peregrinos con credencial da Compostela  en todos e cada un dos 
seus itinerarios 

Oficina do peregrino 

Nº de turistas aloxados en establecementos reglados. 
INE 

Nº de turistas aloxados en establecementos reglados por produto. 
INE 

Nº de turistas aloxados internacionais en establecementos regrados. 
INE 

Ocupación media hoteleira 
INE 

Gasto total de turistas internacionais 
INE 

Gasto total de turistas nacionais 
INE 

Nº de paquetes  turísticos comercializados 
AGAVI 

Nº de empleados en el sector turísticos 
EPA 

9. SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DO PITG 2014-2016   
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L.E.  INDICADORES DE EXECUCIÓN FONTE 

L.E..1  

Nº de infraestruturas turísticas novas ou melloradas. Turismo de Galicia 

Nº de albergues e lugares de interese do Camiño con Wifi. Turismo de Galicia/ AMTEGA 

Nº de  usuarios da plataforma dixital do Camiño. Turismo de Galicia/ AMTEGA 

Nº de establecementos adheridos á Rede de Servizos  Turísticos do Camiño de 
Santiago 

Turismo de Galicia/AMTEGA 

Nº de iniciativas desenvolvidas no seo de Livig Lab. Turismo de Galicia 

Nª de  obradoiros de emprendemento Turismo de Galicia 

Nº de viaxes de familizariación sobre o Camiño  realizados con operadores 
especializados 

Turismo de Galicia 

Nº de acordos firmados con entidades e asociacións no estranxeiro vinculadas ao 
Camiño de Santiago. 

Turismo de Galicia 

L.E.2. 

Nº  de accións de promoción realizadas por cada  produto Turismo de Galicia 

Nº de iniciativas de apoio para  cada produto Turismo de Galicia 

Nº de usuarios que utilizan aplicacións para móbiles intelixentes Turismo de Galicia 

Nº de paquetes relativos  aos 10 produtos cabeciera de marca, vendidos. Turismo de Galicia 

Nº de paquetes turísticos comercializados relativos a enogastronomía Turismo de Galicia 

Nº de iniciativas de apoio ao turismo termal Turismo de Galicia 

Nº de acordos establecidos con aseguradoras e sistemas de saúde. Turismo de Galicia 

9. SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DO PITG 2014-2016   
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L.E. INDICADORES DE EXECUCIÓN FONTE 

L.E.2. 

Nº de balnearios certificados con Q de calidade. 
 

Turismo de Galicia/ICTE 

Nº de novas rutas de sendeirismo homologadas Turismo de Galicia 

Porcentaxe de casas de turismo rural que contan con oferta complementaria(spa, rutas, 
cultura, turismo industrial, gastronomía,..) 

Turismo de Galicia 

Nª de bandeiras azuis novas obtidas. ADEAC 

Nº de programas deportivos e culturais postos en marcha. Turismo de Galicia 

Nº de praias accesibles. Turismo de Galicia 

Nº de certificacións de norma UNE 302001 Turismo industrial (Q de Calidade Turística) en 
bodegas. 

Turismo de Galicia/ ICTE 

Nº de eventos e iniciativas dinamizadoas das Rutas do Viño de Galicia. Turismo de Galicia 

Nº de eventos deportivos apoiados/difundidos Turismo de Galicia 

Nº de iniciativas emprendoras en torno aos ríos apoiadas    Turismo de Galicia 

Nº de paquetes postos en marcha en torno a actividades fluviais. Turismo de Galicia 

Nº de iniciativas de promoción das festas realizadas Turismo de Galicia 

Nº de programas de expereincia turística relacionados coa auga, postos en marcha Turismo de Galicia 

Nº de membros do Club. Turismo de Galicia 

9. SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DO PITG 2014-2016   
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L.E. INDICADORES DE EXECUCIÓN FONTE 

L.E.3. 

Nº de apoios á actividades complementaarias sostibles postas en marcha por empresas  
turísticas. 

Turismo de Galicia 

Nº de certificacións  de xestión ambiental e social Turismo de Galicia 

Nª de participantes das xornadas de sensibilización  Turismo de Galicia 

Nº de xornadas de sensibilización realizadas Turismo de Galicia 

Nº de municipios con Bandeira verde. FUCI 

Nº de espazos naturais certificados. 
Consellería de Medio 
Ambiente. 

Nº de empresas turísticas locais certificadas por espazo natural que posúa a CETS. Turismo de Galicia 

Nº de pasaportes verdes expedidos. Turismo de Galicia 

Nº de infraestructuras adaptadas e apoiadas Turismo de Galicia 

Nº de concellos adheridos ao programa Consellería de Cultura 

Nº de iniciativas  de sensibilización sobre o patrimonio realizados en centros de educación . Turismo de Galicia 

Nº de elementos sobre os que se realicen accións de mantenemento e conservación. Consellería de Cultura 

L.E.4. 

Nº de accións de formación  anuais realizadas para o sector Turismo de Galicia 

Nº de accións de apoio (sesións de sensibilización, subvencións,..) para a implantación de  
sistemas de xestión. 

Turismo de Galicia 

Nº de acordos acadados na Mesa para a Transferencia de coñecemento. Turismo de Galicia 

9. SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DO PITG 2014-2016   
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L.E.  INDICADORES DE EXECUCIÓN FONTE 

L.E.4. 

Nº de usuarios da rede social de profesionais turísticos de Galicia. 
Turismo de Galicia/AMTEGA 

Nº de alumnos da Escola de Turismo 2.0. 
Turismo de Galicia/AMTEGA 

Nº de destinos que incorporan iniciativas "Intelixentes". 
Turismo de Galicia/AMTEGA 

L.E.5.  

Nº de embaixadores/ prescriptores 
Turismo de Galicia 

Nº de entidades galegas prescriptoras. 
Turismo de Galicia 

Nº de axencias con servizos de turismo receptivo en Galicia. 
Turismo de Galicia 

Nº de operadores turísticos nacionais e internacionais que comercializan Galicia 
coma destino. 

Turismo de Galicia  e Turespaña 

Nº de viaxes de familiarización levados a cabo. 
Turismo de Galicia 

Nº de programas creados para fomentar o turismo interno. 
Turismo de Galicia 

Nº de actuacións realizadas in situ de captación directa de excursionismo  
Turismo de Galicia 

Nº de proxectos de carácter transnacional levados a cabo. 
Turismo de Galicia 

Nº de novos /actualizados decretos reguladores de aplicación turística. 
Turismo de Galicia 

L.E.6.  
Nº de Plans de Competitividade postos en marcha. 

Turismo de Galicia 

Nº de entidades xestoras creadas/fusionadas a nivel xeodestino. 
Turismo de Galicia 

9. SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DO PITG 2014-2016   
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L.E. INDICADORES DE EXECUCIÓN FONTE 

L.E.6.  

Nº de Mesas detraballo de  cooperación público-privada xeodestino-autonómico celebradas. Turismo de Galicia 

Nº de Comisións de traballopúblico-privadas  temáticas creadas. Turismo de Galicia 

Nº de Comisións de Traballo Temáticas interadminitrsacións  celebradas. Turismo de Galicia 

9. SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DO PITG 2014-2016   
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