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1. FORMULACIÓN DAS PRINCIPAIS CUESTIÓNS
O turismo é unha actividade sinxela na súa definición, pero moi complexa pola multitude de
variables que a compoñen e as interrelacións que xorden entre elas. A forza transformadora en
materia cultural e social desta actividade fai que supere amplamente a estrita análise
económica. Por este motivo, responder á pregunta de que tipo de destino queremos ter e que
tipo de transformación desexamos que esta faga nas raíces sociais, culturais e económicas é
tarefa fundamental para trazar unha folla de ruta axeitada. Así, xorden unha serie de cuestións,
sen ánimo de ser exhaustivos, que son o terreo onde se asentará a posterior discusión sobre o
destino:


Que se quere do sector turístico en Galicia? Que desexa a sociedade do turismo? ¿Que
pensan os diferentes stakeholders da situación actual? Qué desexarían para o futuro?



Que marca se pode potenciar diante da poderosa tradición de sol e praia do sector
turístico nacional? Pódese facer só en Galicia ou é necesario colaborar con outros
destinos?



Cales son os elementos culturais, patrimoniais, sociais etc, que diferencian Galicia
doutros destinos? É unha actividade principal ou secundaria para a poboación?



Onde está Galicia en materia turística? Mellora en termos comparativos cos seus
principais destinos rivais tanto a nivel nacional coma internacional? Como medimos a
súa vantaxe competitiva?

Estas e outra moitas cuestións formuladas son suficientes para comprender que son moitos os
cabos soltos neste ámbito e que pode ser de moita axuda trazar un esquema metodolóxico que

3

axude a crear unha canle lóxica que os poida agregar con coherencia, ser entendidos e
despois facer unha marca de destino ben posicionada e un conxunto de produtos axeitados
que comprazan a todo os axentes implicados.

A Axencia Turismo de Galicia publicou o Plan integral de turismo de Galicia para o período
2014-2016. O esquema ten a estrutura formal clásica dun plan de negocio empresarial,
abundantes datos estatísticos, unhas liñas estratéxicas moi amplas e multitude de accións para
desenvolver no período citado. Finaliza o documento cunha serie de indicadores para o
seguimento e a avaliación.

Entendemos que este é o modelo que se desexa para Galicia e, por tanto, ímolo utilizar como
elemento de partida para propor unha nova forma de se aproximar á competitividade deste
destino e á súa sustentabilidade. Pola brevidade deste documento, o obxectivo é comezar polo
principio, a pensar de forma organizada para realizar unha construción sólida que sirva de
alicerce. Por tanto, non se fan xuízos de valor do traballo feito nin se recorre ao uso de
estatísticas, que quedarían para unha seguinte fase cando se estudasen os diferentes
elementos que compoñen o mapa un a un.

Seguindo a Ritchie e Crouch (2000), estamos de acordo en que o mundo dinámico en que
vivimos fai da planificación ríxida unha ferramenta que non permite atender con flexibilidade o
cambiante contorno actual, e moi especialmente no ámbito turístico. Por tanto, xorde a primeira
dúbida, queremos evolucionar desde o concepto de plan director a unha política turística?
Outra cuestión de transcendental importancia, e moi relevante para os managers do destino, é
a creación dun perfil de destino e marcas sólidas, que axude a visualizar con claridade os
destinos competidores e seduza o turista no proceso de decisión.

Así, os instrumentos de análise cualitativa, coma o DAFO, que guían o proceso da toma de
decisión, son moi sensibles e facilmente manipulables. Por iso, é recomendable un proceso de
ponderación e graduación dos elementos, ademais do uso doutras matrices de análise
complementarias. Neste sentid, pódese dar o paradoxo, por exemplo, de que as bandeiras
azuis sexan un elemento clave de atracción de turistas nun destino radicado no polo norte.

O tema dos axentes implicados, especialmente o Clúster de Turismo de Galicia, e a súa
responsabilidade efectiva no proceso é clave. Por iso, as súas funcións deben ser claras e
concisas, ademais de definir de antemán quen é o responsable da acción e que lle ocorrerá no
caso de ter éxito ou fracasar na súa tarefa. Así, xorden importantes cuestións sobre se a
iniciativa e responsabilidade debe partir das AAPP, da industria ou doutros stakholders ou quen
se responsabiliza da creación do produto. No plano do financiamento tamén nos preguntamos
quen e como se obterá, se debe contribuír o sector privado ou se é eficaz dividir os esforzos en
moitos proxectos ou convén concentralos.
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No seguinte punto comezamos preguntándonos cales son os principais competidores do
destino Galicia a nivel mundial para, a continuación, falar do importante concepto de vantaxe
comparativa e competitiva, os recursos básicos e de apoio, a xestión e as políticas do destino e
finalizar con algúns dos elementos limitadores ou amplificadores dos anteriores. Para todo iso,
séguese o modelo de Crouch e Ritchie (1999, 2000). Antes da proposta do modelo de traballo
para Galicia, enúnciase, seguindo a Hong (2009), unha interesante clasificación para guiar a
elaboración dos indicadores e lograr un control efectivo que axude a asignar responsabilidades
ás accións levadas a cabo polos diferentes axentes, ademais de coñecer o verdadeiro nivel de
éxito alcanzado. A continuación, e como última parte da análise a partir do modelo enunciado,
desenvólvense as principais función dos axentes do proceso e a política turística e o seu
financiamento.
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2. CONTORNO COMPETITIVO DO DESTINO
É necesario incluílos
na análise

A nivel MACRO:
+ Situación actual?
+ Conxuntura?
+ Tendencias?

A nivel DESTINO:
+ Características?
+ Posición competitiva?
+ Stakeholders?

Cales son os principais competidores do destino Galicia a nivel mundial?

6

3. VANTAXE COMPARATIVA E COMPETITIVA

ELEMENTOS VANTAXE
COMPARATIVA

Recursos humanos
ELEMENTOS VANTAXE
COMPETITIVA
Recursos físicos

Recursos de coñecemento

Como transformar a vantaxe
comparativa (dotación de recursos)
en vantaxe competitiva (uso deses
recursos con eficacia)?

Auditoría e inventario

Mantemento
Recursos de capital
Crecemento e desenvolvemento
Infraestrutura e superestrutura
turística

Recursos históricos e culturais

Fonte: Elaboración a partir de Ritchie e Crouch (2000)
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4. RECURSOS BÁSICOS DE ATRACCIÓN E DE APOIO

FACTORES DE APOIO

RECURSOS BÁSICOS DE ATRACCIÓN

Natureza e climatoloxía
(quizais o máis importante)

Infraestrutura
(moi importante)

Cultura e historia
(moi importante)
Accesibilidade

Vínculos coas rexións dos turistas

(esóxeno e non controlable)
Recursos complementarios
(servizos públicos, institucións financeiras, capital
humano, institucións educativas e investigadoras
…)

Mestura de actividades
(aspecto crítico)

Eventos especiais
(dimensión particular das actividades)
Hospitalidade
(atmosfera de benvida aos turistas por parte da
industria e dos residentes)

Entretemento
(complementa actividades e eventos especiais)

Iniciativa e emprendemento
(sector onde priman as pequenas e medianas
empresas)

Superestrutura turística

Fonte: Elaboración a partir de Ritchie e Crouch (2000)

8

5. XESTIÓN DO DESTINO E POLÍTICA DO DESTINO, PLANIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO

ELEMENTOS XESTIÓN DO DESTINO

STAKEHOLDERS
+ Clúster de Turismo

Administración dos recursos

+ Industria
+ Residentes

Márketing

+ Axencia de Turismo
+…

Financiamento

Organización

Desenvolvemento de recursos humanos

Quen é o
responsable de cada
elemento? Como
renderá contas?

Información/investigación
(esencial para asegurar a eficiencia)

Definición do sistema
(moi importante)
Filosofía
(papel que o turismo debería xogar en Galicia)
Visión do destino
(estado futuro ideal baseado no consenso e os
valores dos stakeholders)
Auditoría
(análise dos recursos e capacidades turísticas
existentes e o funcionamento das operacións)
Posicionamento

Desenvolvemento do destino
(estratexias de desenvolvemento de produto,
financeiras, de recursos humanos, sobre o tipo
organizacional…)

Calidade do servizo

Xestión do visitante
(área emerxente)

ELEMENTOS POLÍTICA DO DESTINO

Do “Programa
Mestre” a “Política
Turística”

Fonte: Elaboración a partir de Ritchie e Crouch (2000)
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Análise competitiva / Monitorización e avaliación
(avaliación sistemática dos resultados obtidos)

6. DETERMINANTES LIMITANTES OU AMPLIFICADORES

ELEMENTOS CLAVE

Localización

Interdependencia con outros destinos
+ Define o límite ou potencial.
+ Pode ser tan importante que representa un teito para a
demanda do turismo e o seu potencial.
Seguridade e protección
+ Está máis alá do control ou da influencia do sector
turístico.
+ Modifican a competitividade do destino actuando sobre
o resto de factores analizados.

Visión e marca
(importancia crecente)

Custo e valor

Fonte: Elaboración a partir de Ritchie e Crouch (2000)
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7. PRINCIPAIS DIMENSIÓNS AVALIADORAS DA COMPETITIVIDADE DO DESTINO E DAS ACCIÓNS DESENVOLTAS

Vantaxes
comparativas
esóxenas

Esta formulación identifica con precisión a
que se debe o cumprimento dos obxectivos e
que ou quen foron os responsables

Vantaxes
Comparativas
endóxenas

+ Definir ELEMENTOS dentro
de cada dimensión
Condicións do
contorno global

PRINCIPAIS DIMENSIÓNS
AVALIADORAS

Vantaxes
competitivas

+ Definir INDICADORES dentro
de cada elemento
+ Ponderar ELEMENTOS e
INDICADORES

Condicións do
contorno
doméstico

Xestión
turística

Fonte: Elaboración a partir de Hong (2009)
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8. CLAVES DUNHA FORMULACIÓN METODOLÓXICA E UN MODELO COMPETITIVO
SOSTIBLE
Toda a análise anterior móstranos que para iniciar un proceso de toma de decisións, en
primeiro lugar, temos que ter claro como facer un mapa con todos os elementos implicados e
coñecer as interdependencias que xorden entre eles. Porén, a análise detallada dun tema non
debe esconderse debaixo das estatísticas e as porcentaxes, senón que debe, en primeiro
lugar, establecer as relacións causais para despois verificalas. Se non, e non é infrecuente,
pártese, por exemplo, de xustificar a bondade dunha política de acadar determinado obxectivo
concreto en termos numéricos, cando a devandita política non tivo ningún efecto e se debeu,
este cumprimento, a causas totalmente esóxenas á acción tomada.

Por iso, baseándonos no comentado, expoñemos a continuación unha adaptación do modelo
que escollemos como referencia (Ritchie e Crouch, 2000). Para isto, e tendo en conta o
necesario enfoque colaborativo entre os stakeholders para a concreción das políticas,
consideramos que o deseño de círculos turísticos que se fagan responsables da creación de
produto no seu territorio é un aspecto básico para asentar a visión e o posicionamento global
do destino Galicia e subdestinos dentro deste.

Así, os axentes de cada zona liderarían os proxectos que propuxesen dentro das liñas
xenéricas da visión do destino e serían responsables dos resultados obtidos, pasando dun
papel pasivo a outro activo e maximizador da rendibilidade da acción, xa que os resultados se
avaliarían. Isto marcaría un cambio de mentalidade por parte dos axentes impulsores de
proxectos de cada zona, asumindo as consecuencias do éxito ou do fracaso de cara ao futuro
financiamento de proxectos. Ademais, serían os encargados de recoller a información
necesaria do visitante para a posterior análise da vantaxe competitiva do destino.

Outra cuestión moi importante é darse conta de que o destino non se analiza desde dentro,
senón desde os ollos do visitante, e iso significa que somos unha opción das moitas elixibles,
tanto hoxe coma no futuro. Por tanto, o seguimento da vantaxe competitiva e a súa
reformulación no tempo é un proceso dinámico indefinido.
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MODELO DE COMPETITIVIDADE SOSTIBLE

Contorno global

Factores limitantes ou amplificadores

Marca España

Principio de responsabilidade e liderado

Vantaxe
competitiva
destino
Axencia
Turismo
Galicia

Recursos
básicos e de
atracción

Xestión do
destino

Factores de
apoio

Política do
destino

Marca
Galicia

Destino
subregional

Clúster
Turismo
Galicia
POLÍTICA TURÍSTICA

Outros
axentes
sociais e
culturais

Residentes
Liñas básicas de
actuación integradas na
visión

Avaliación pública

Xunta de
Galicia

Municipios

Desenvolvemento do
produto por áreas e
axente responsable

Industria
turística

Financiamento e control de obxectivos

Contorno destino → Social, cultural, económico → Forma de sentir e ser do galego
Fonte: Elaboración propia
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9. PRINCIPAIS AXENTES DO PROCESO, POLÍTICA TURÍSTICA E FINANCIAMENTO
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RESUMO CUESTIÓNS CLAVE

Cooperación
de todos os
axentes
(stakeholders)

Definir un
líder do
destino

Definir
modelo e
metodoloxía
de traballo
sólida

Análise
constante da
vantaxe
comparativa

Principio de
liderado e
responsabilidade

Amortecer
interferencia
política

Definición
visión e
financiamento
por proxectos

Financiamento
público e
privado

Recompensa
ou castigo
por
resultados

Fin da
cultura da
subvención

Sistema de
avaliación
adecuado

Elaborar un
mapa con
todos os
elementos
participantes

Recollida de
información
pola industria

Destino
Galicia e
Subdestinos
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2. RADIOGRAFÍA DO SECTOR TURÍSTICO EN GALICIA: EVOLUCIÓN DOS
PRINCIPAIS INDICADORES
MARÍA JOSÉ ANDRADE SUÁREZ; IRIA CAAMAÑO FRANCO

1. INTRODUCIÓN
O sector turístico desenvolve a súa actividade nun contorno globalizado, dinámico, cambiante e, tanto
na economía mundial como rexional, o seu impacto no desenvolvemento local é cada vez maior. Nos
próximos anos esta tendencia vaise manter e, por suposto, Galicia non será allea a este proceso posto
que conta cunha variada e diversificada oferta turística que a converte nun destino cada vez máis
importante.

Na actualidade, o turismo é considerado un elemento imprescindible e necesario para analizar e
explicar a realidade económica, social, cultural e medioambiental de diversos lugares, entre eles, a
nosa comunidade. De feito, esta transcendencia foi incrementándose ao longo das últimas décadas
experimentando unha notable aceleración nos últimos anos.

Ante esta situación, resulta preciso levar a cabo procesos de revisión estratéxica do sector coa
finalidade de facer fronte aos retos e tendencias que se aproximan. Estas características converten os
estudos e a análise dos principais indicadores da actividade turística nunha prioridade das institucións
e axentes vinculados ao sector. Neste contexto, xorde o presente informe que ten como obxectivo
realizar un repaso á evolución dos indicadores básicos que caracterizan o sector turístico en Galicia no
período comprendido entre 2012 e 2015.

Así, este estudo contribúe a desvelar os datos máis relevantes dos principais compoñentes do sector
turístico: o impacto económico e a oferta diferencial. Esta análise detallada dos datos recollidos de
diversas fontes secundarias ao longo dos últimos anos permite perfilar a radiografía xeral do modelo
turístico galego e comparar a realidade actual coa de anos anteriores coa finalidade de poñer a
disposición das institucións e do sector privado unha ferramenta básica de actuación para que a
industria turística en Galicia sexa máis competitiva e sostible.

A nivel xeral, pódese destacar que, como avalan os datos, a tendencia do turismo en Galicia nos
últimos anos, igual que en España, segue ascendendo e mantendo un comportamento positivo da
demanda turística posto que se incrementou a cifra de viaxeiros nun 11 % no último ano, ata conseguir
un máximo histórico, con case 4,58 millóns de turistas. Ademais, cabe destacar a tendencia positiva do
turismo internacional que conseguiu en 2015 niveles históricos, ao superar a cifra de 1,27 millóns de
viaxeiros, que representan o 23 % dos viaxeiros totais e o 21,5 % das noites que se fixeron.

Por outra banda, un dos produtos turísticos estrela do turismo de Galicia é o Camiño de Santiago o cal
presentou en 2015 un incremento de peregrinos con respecto ao ano 2012 de, aproximadamente, o
22 %, xa que rexistrou un total de 262 459.
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En definitiva, os datos sinalan que o sector turístico galego está rompendo récords e a chegada de
visitantes á nosa comunidade parece imparable e xa representa o 11 % en 2014 sobre o PIB galego.

2. METODOLOXÍA
O presente estudo propón, como obxectivo xeral, analizar o desenvolvemento da actividade turística na
súa relación co territorio galego a través dunha serie de indicadores de impacto que permiten coñecer a
evolución do sector desde unha perspectiva macroeconómica. Con esta finalidade, a análise de
información divídese en dous bloques, cun total de 14 indicadores para analizar a evolución do impacto
económico do turismo en Galicia e un total de 19 indicadores para estudar a evolución da oferta
turística diferencial do destino, tal e como se presenta nas seguintes táboas:

Táboa 1: Evolución do impacto económico do turismo en Galicia
INDICADOR

FONTE DE INFORMACIÓN

Evolución do PIB turístico 2012-2014

1

Impactur 2014

Evolución do emprego turístico en Galicia 2012-20142

Impactur 2014

Número de viaxeiros estranxeiros en Galicia 2012-2015

Movementos Turísticos en Fronteira
(FRONTUR e INE)

Gasto dos viaxeiros estranxeiros en Galicia 2012-2015

Enquisa de gasto turístico (EGATUR
e INE)

Nº viaxeiros en establecementos regrados 2012-2015

Instituto Nacional de Estatística

Nº noites en establecementos regrados 2012-2015

Instituto Nacional de Estatística

Estadía media en establecementos regrados 2012-2015

Instituto Nacional de Estatística

Peso

Instituto Nacional de Estatística

do

turismo

estranxeiro

regrados (datos 2015)

en

establecementos

3

Ocupación hoteleira 2012-2015

Instituto Nacional de Estatística

Nº de peregrinos coa credencial da Compostela 2012-

Oficina do Peregrino

2015
Procedencia dos peregrinos (datos 2015)

Oficina do Peregrino

Camiño seguido (datos 2015)

Oficina do Peregrino

Nº de pasaxeiros en aeroportos 2012-2015

AENA

Nº de pasaxeiros en cruceiros 2012-2015

Puertos del Estado

Fonte: Elaboración propia
1

Como variable básica para comparar o peso proporcional da actividade nas respectivas estruturas económicas.

indicador de interese para valorar as repercusións sociais do turismo na capacidade para xerar emprego.

3

2

Como

Porcentaxes

calculadas sobre o número de noites que se pasaron.
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Táboa 2: Evolución da oferta turística diferencial 2013-2016
INDICADOR

FONTE DE INFORMACIÓN
Patrimonio Cultural 2012-2015

Camiño de Santiago

Turismo de Galicia

Bens Patrimonio da Humanidade

Turismo de Galicia

Bens de interese cultural

Rexistro de Bens de Interese Cultural (Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria)
Turismo de Galicia

Festas

Patrimonio Natural 2012-2016
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Espazos protexidos

Infraestruturas
Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia

Rede Natura 2000

A costa 2012-2016
Litoral

Turismo de Galicia

Portos

Portos de Galicia

Bandeiras azuis

Asociación

de

Educación

Ambiental

e

do

Consumidor (ADEAC)
Establecementos 2012-2016
Número de establecementos hoteleiros e

Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas

extrahoteleiros 2012- 2014

(REAT)

Paradores

Paradores de Turismo

Balnearios

Asociación de Balnearios de Galicia
Gastronomía 2012-2016

Galardóns

Guía Michelín e Guía Repsol

Produtos gastronómicos protexidos

Instituto Galego da Calidade Alimentaria
Calidade

Q de Calidade

Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE

Bandeiras verdes

Federación

de

Usuarios

e

Consumidores

Independentes (FUCI)
Sistema Integral de Calidade Turística en Destino

Destinos SICTED e empresas distinguidas

(SICTED)
Oferta
Turismo activo / deporte

Turismo de Galicia

Restauración, intermediación e profesións

Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas

turísticas

(REAT)
Fonte: Elaboración propia
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3. ANÁLISE DO IMPACTO ECONÓMICO DO TURISMO EN GALICIA

O sector turístico é, polo seu volume e porcentaxe de contribución ao PIB, un dos principais motores da
economía española e, de feito, os resultados rexistrados pola actividade turística a nivel nacional en
2015 confirman que este sector é o que máis crece e o que máis emprego xera.

A partir dos datos de Exceltur, confírmase que o turismo representou en 2015 o 11,7 % do total do PIB
español de modo que o PIB turístico rexistrou un avance neste último ano do 3,7 % (o máximo nivel
rexistrado nos últimos 15 anos) ata alcanzar os 124 000 millóns de euros. Así, entre 2012 e 2014 o PIB
turístico de Galicia continúa tamén unha liña ascendente e presentou un crecemento adicional do 0,3 %
o que permitiu pechar o ano cun total estimado de 6000 millóns de euros (cunha taxa de variación
interanual do 1,2 %). Refórzase deste xeito o papel estratéxico que o sector foi adquirindo na estrutura
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económica da comunidade galega alcanzando a achega do turismo ao PIB de Galicia unha porcentaxe
do 11,1 % en 2014.

Na mesma liña, os datos de emprego ofrecen tamén información valiosa sobre o impacto económico do
turismo no territorio, posto que en 2015 se situou como o principal sector xerador de renda e emprego
en España, impulsando por terceiro ano consecutivo a recuperación da economía española.

Con base nos datos que presenta Exceltur a partir da Seguridade Social, compróbase que 1 de cada 7
novos postos de traballo en España foron creados polo sector turístico en 2015, o que supón 73 343
novos empregos (un 5,5 % máis que en 2014), ata rexistrar un balance total de 1,4 millóns de afiliados
á Seguridade Social ao peche do ano.

En canto á achega do turismo ao emprego en Galicia, a característica predominante é a estabilidade
nas cifras (12 %) que podería interpretarse mesmo como unha retardación nos últimos anos, xa que a
taxa de variación interanual do emprego turístico de Galicia mostra un decrecemento do 0,3 % para
2015 (-1,4 % entre 2013 e 2014). Na actualidade, son aproximadamente 110 000 persoas as que
están empregadas no sector turístico na nosa comunidade.

A partir destes datos, convértese nunha necesidade a mellora do emprego e a eficiencia dos recursos
humanos así como atraer e potenciar o talento e a excelencia do capital humano do sector turístico.
Ademais, non se debe esquecer que unha mellor formación dos profesionais do sector turístico
mellorará a calidade dos servizos e por conseguinte a propia imaxe do destino. Por tanto, urxe poñer
en marcha estratexias enfocadas a dar visibilidade e a poñer en valor as profesións do sector e
impulsar a valorización do turismo como xerador de emprego e como un sector con futuro e de
calidade.

Outro aspecto que hai que destacar é a crecente evolución que experimenta en Galicia o turismo
internacional. Neste sentido, é preciso poñer de relevo que o número de viaxeiros estranxeiros en
Galicia rexistra un progresivo e destacado crecemento, xa que entre 2012 e 2015 dáse unha evolución
positiva do 40,47 % alcanzando a cifra de 1 209 969 viaxeiros no último ano establecendo un máximo
histórico absoluto na recepción de demanda (cunha variación anual do 15,36 %, maior que a que se dá
a nivel nacional -4,9 %-). Así, tomando en conta este indicador, apréciase que existe unha nítida liña
ascendente.

Ademais, cabe engadir que, en canto ao peso do turismo estranxeiro nos establecementos regrados, o
principal mercado deste ano foi Portugal que representou ou 14,13 % dous turistas internacionais que
viaxaron a Galicia. Tras Portugal, os mercados de onde proveñen máis turistas estranxeiros foron
Alemaña, Italia, Francia, EEUU, Reino Unido, Irlanda e Países Baixos que, en conxunto, supoñen un
peso do 22,45 % respecto ao 77,55 % que representan os turistas nacionais nos establecementos
regrados para 2015.
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Estas cifras están aínda moi afastadas do peso que teñen, segundo o INE, os estranxeiros nos
mencionados establecementos a nivel nacional: 64 %. Con todo, con estes datos supéranse algúns dos
obxectivos estratéxicos sectoriais plasmados non Plan Integral de Turismo de Galicia (PITGA)
relacionados coa superación dun millón de viaxeiros internacionais que elixiron os establecementos
regrados de Galicia.

De todos os xeitos, un indicador que evoluciona de maneira máis lenta é o relacionado co gasto dos
viaxeiros estranxeiros en Galicia. A pesar de que, segundo EGATUR e o INE, o gasto total dos
mencionados turistas sobe case un 39 % entre 2012 e 2015 e chega a un total de 984 593 276 € en
2015 (superando tamén a cifra prevista no plan), segue caendo o ingreso medio por turista
internacional (unha variación interanual de case -5 %).

É dicir, aínda que chegan máis turistas procedentes do estranxeiro, fano os de perfil con menor gasto
diario, tendencia que se observa tamén a nivel nacional, onde o gasto medio se mantén ou aumenta de
maneira moi suave. Así, unha das principais razóns da caída do gasto medio podería estar relacionada
co descenso da estancia media, polo que sería conveniente, entre outras medidas, diversificar e
mellorar a calidade dos produtos e servizos como aumentar a calidade da oferta, así como profundar
no coñecemento dos mercado coa finalidade de favorecer a atracción cara a Galicia de nacionalidades
con maior nivel adquisitivo.

En canto ás cifras de viaxeiros en establecementos regrados, dáse un ascenso moi importante entre
2012 e 2015 que se calcula nunha subida de case o 16 % (cunha variación interanual do 12,37 % en
2015) e alcanza un total de 4 595 682 turistas, o que supera as expectativas dos 4 millóns de viaxeiros
que establecía o PITGA. Hai que indicar tamén que os establecementos en que os turistas pasan máis
noites son os apartamentos turísticos e os establecementos de turismo rural.

Con todo, a estancia media en 2015 nos establecementos regrados galegos sitúase moi por baixo da
media en España. Así, mentres que a media nacional se sitúa en 3,7 noites por viaxeiro, a da nosa
Comunidade está en 2 noites (manifestando unha tendencia á baixa que se fai máis visible desde
2014). Por tanto, é necesario aplicar medidas estratéxicas que consigan aumentar a estancia do
visitante que está aloxado nestes establecementos regrados.

Segundo o INE, en Galicia a ocupación media anual para 2015 nos establecementos hostaleiros é do
33,76 % (a nivel nacional para o mesmo período é do 56,92 %). O dato a nivel autonómico é positivo,
xa que se observa unha tendencia crecente en todas as tipoloxías de establecementos desde o ano
2012 cumprindo así a meta prefixada para 2016 do 33,54 %.

Con todo, os hoteis galegos apenas encheron a metade das súas habitacións nos meses de tempada
baixa (en 2015 a ocupación hostaleira de decembro foi do 21,5 %, en comparación co 60,8 % de
agosto). Deste xeito, ao sector turístico preséntaselle un importante reto: reducir a estacionalidade.
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Neste sentido, unha das estratexias que se debe levar a cabo é a especialización en produtos turísticos
que se desenvolvan noutra época distinta da estival e, neste sentido, nos últimos anos Galicia enfocou
a súa estratexia cara a novas modalidades como o turismo rural, deportivo e aventura, relixioso,
cultural, termal, de congresos, feiras etc. que permiten atraer viaxeiros en tempada baixa e, desta
maneira, romper coa mencionada e acusada estacionalidade, materia pendente do turismo na nosa
Comunidade.

En relación co transporte, a evolución do número de pasaxeiros nos aeroportos galegos pon de
manifesto que, segundo AENA, entre 2012 e 2015, o incremento foi do 11 %. A pesar de que os 3
aeroportos en conxunto tiveron unha evolución similar á globalidade dos aeroportos españois, se se
analiza de maneira independente o aeroporto galego que máis creceu foi o aeroporto de Lavacolla
(Santiago de Compostela) que chegou a recibir un total de 2 296 248 pasaxeiros. Con todo, o aeroporto
de Sa Carneiro no Porto (Portugal), logra uns resultados máis favorables. Así, a moitos galegos
compénsalles economicamente desprazarse a Porto para tomar voos con destinos internacionais.

Neste sentido, outro dos obxectivos para conseguir é unha mellor coordinación e diversificación, coa
meta de maximizar o valor dos aeroportos galegos e establecer voos con destinos internacionais desde
Galicia a prezos competitivos.

Por outra banda, en canto ao número de pasaxeiros en cruceiros, é preciso sinalar que, segundo
Portos do Estado, o tráfico entre 2012 e 2015 diminúe un 5,67 % (aínda que a tendencia parece
mellorar desde 2014). O total de cruceiristas alcanzou en 2015 a cifra de 368 172, crecendo en maior
medida no último ano o porto de Vigo (16,5 %) cunha cifra de 204 979 cruceiristas.

Finalmente, en referencia ao produto estrela do destino, o Camiño de Santiago, é preciso indicar que o
número de peregrinos que recibiu Compostela en 2015 foi, segundo a Oficina do Peregrino, dun total
de 262 459 (o que representa un aumento do 21,58 % entre 2012 e 2015). Cabe destacar que este
incremento é superior no mercado internacional, que experimenta unha notable subida ao longo deste
período (unha variación interanual do 13 %), o que constitúe practicamente a metade dos peregrinos
que reciben a citada acreditación. En referencia aos países emisores de peregrinos destacan Italia e
Alemaña, aínda que chama a atención o forte crecemento de peregrinos estadounidenses no camiño.

Outro aspecto para destacar é que o liderado do Camiño Francés segue sendo incuestionable (case o
66 % dos peregrinos utiliza esta ruta) mentres que comeza a darse certa diversificación e aumenta
lixeiramente o peso do resto dos itinerarios, fundamentalmente o Camiño Portugués seguido das
variantes Norte e Primitiva.
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4. OFERTA TURÍSTICA DIFERENCIAL: RECURSOS E SERVIZOS
O coñecemento e a posta en valor do patrimonio natural, cultural e paisaxístico é unha necesidade
para poder alcanzar un desenvolvemento sustentable. Ademais, a xestión do patrimonio relaciónase
con outros temas de gran relevancia como son a conservación e/ou a sustentabilidade.

Neste sentido, Galicia conta cunha importante oferta de patrimonio cultural en que hai que salientar: o
Camiño de Santiago, 5 bens Patrimonio da Humanidade (e tres candidaturas: Ribeira Sacra, Ferrol da
Ilustración, Área Ancares-Somiedo), case 700 bens de interese cultural e aproximadamente 130 festas
de interese turístico.

Baseándonos nestas consideracións, cabe a posibilidade de lle dar maior importancia ao turismo
cultural -o cal se está desenvolvendo con forza nos últimos anos no panorama turístico español- e á
conservación, dinamización e posta en valor deste patrimonio o cal se ten que ver ampliando con
novos elementos como os bens vinculados á cultura tradicional (incluídos os inmateriais) ou o
patrimonio industrial, entre outros.

Así mesmo, non soamente é necesario realizar actuacións de

promoción e márketing encamiñadas a atraer visitantes do exterior, senón que tamén resulta necesario
informar, proxectar e promocionar este rico patrimonio dentro da propia comunidade.
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En relación cos recursos naturais que ofrece Galicia, cómpre destacar o abondoso e variado patrimonio
natural en que destacan os diversos espazos protexidos. Un exemplo do potencial turístico dos
recursos naturais é o bo estado das praias galegas, as cales locen este verán un total de 123
bandeiras azuis, o que demostra que se conta cunha franxa litoral de gran calidade.

Non obstante, o desenvolvemento turístico destes recursos, tanto culturais como naturais, ten que
contar cunha meticulosa planificación que recolla as súas características intrínsecas e a súa relación co
contorno impedindo que o turismo xere un impacto negativo no territorio e fortalecendo os seus
impactos positivos.

Por outra banda, hai que mencionar que, despois da natureza, a gastronomía é a segunda motivación
que aducen os turistas para visitar Galicia. De feito, o turismo enogastronómico posúe un enorme
potencial: 13 restaurantes con Estrela Michelín Fonte e 25 restaurantes con Soles Repsol en 2016,
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diversas denominacións de orixe protexidas e unha gran cantidade de produtos enogastronómicos con
distintivos de calidade, festas gastronómicas etc. Neste sentido, os produtos gastronómicos deben
actuar como tractores do conxunto da oferta e poden ser o complemento perfecto para outros
segmentos turísticos.

Durante estes últimos anos produciuse un aumento constante nos servizos de restauración, xa que
subiu o número de restaurantes na nosa rexión (5371 en 2016) e, en canto ao número de cafeterías
(1613 en 2016), o comportamento foi similar.

Así mesmo, en Galicia existen 67 servizos de restauración coa Q de Calidade Turística, ademais de
numerosos establecementos como hoteis, clubs náuticos, campos de golf, balnearios, axencias de
viaxes, campamentos ou locais de lecer nocturno; 5 destinos SICTED e 419 empresas distinguidas.
Galicia é, por tanto, a segunda comunidade autónoma de España con máis premios Q de calidade
turística, por detrás de Andalucía, que permite corroborar o interese da Comunidade en posicionarse
como destino de calidade.

A Comunidade galega, polas súas características xeográficas, caracterízase tamén pola importancia
crecente do turismo activo, unha das súas principais atraccións, aínda que se detecta que o
crecemento desta tipoloxía turística é lenta. Na actualidade, contabilízanse unhas 18 empresas de
turismo activo (que ofertan unha ampla e variada oferta de actividades como rafting, piragüismo, vela,
sendeirismo e rutas guiadas, bicicleta de montaña, paintball ou barranquismo), 14 campos de golf e 4
centros BTT que sinalan a Galicia como un destino potencial no eido do turismo deportivo.

Desde a perspectiva da oferta, en referencia á evolución do número de prazas nos establecementos
regrados galegos, a característica máis destacable é que o sector hostaleiro galego se caracteriza polo
predominio dunha estrutura de establecementos de xestión familiar, pequenos ou de tamaño medio (en
xeral non superan as 50 habitacións) e de categorías intermedias e baixas (894 hoteis
fundamentalmente de 1 ou 2 estrelas e 1261 pensións) que se manteñen con reducidas taxas de
ocupación o que fai complicada a súa rendibilidade.

En 2015 contabilízanse un total de 133 339 prazas en establecementos regrados en Galicia (o que
supón un incremento dunhas 10 000 prazas máis que en 2012) situándose como unha das que máis
aloxamentos posúe no ámbito nacional (por diante de destinos que reciben moitos máis turistas). Nesta
liña, é preciso indicar tamén a estabilidade no número de balnearios (21) e de Paradores (21) e o
ascenso moderado que experimenta o número de establecementos de turismo rural (600 en 2016 en
comparación cos 593 de 2013).

En referencia aos aloxamentos é necesario considerar o sector hostaleiro non só como un recurso que
permite a explotación dun destino, senón que tamén pode chegar a constituír un dos principais
determinantes da capacidade de atracción deste.
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3. EVOLUCIÓN E TENDENCIAS DO TURISMO: A NIVEL MUNDIAL, UE,
NACIONAL E AUTONÓMICO
PILAR URIZ TOMÉ; MARÍA RAMIL DÍAZ
3.1 TURISMO MUNDIAL E EUROPEO
3.1.1. Fontes de información
Nesta parte do traballo, cando non se fai mención explícita doutra fonte, a información cuantitativa
utilizada procede da OMT1/do Banco Mundial2, do Eurostat3 ou é de elaboración propia a partir da dita
información.

3.1.2


Turismo mundial

Evolución e importancia económica

Aínda que unha definición moi aceptada o definía como «o conxunto de relacións e fenómenos que se
producen como consecuencia do desprazamento e estancia temporal das persoas fóra do seu lugar de
residencia, sempre que non estea motivado por razóns lucrativas»; esta definición non é útil, xa que
non permite distinguir que é un turista do que non o é e tampouco contar os turistas ou os seus gastos.

A OMT proporciona unha definición máis operativa, ao afirmar que turismo comprende as «actividades
que realizan as persoas durante as súas viaxes e estancias en lugares distintos ao do seu contorno
habitual, por un período de tempo consecutivo inferior a un ano, con fins de lecer, por negocios e
outros motivos".

Aínda que para analizar as correntes turísticas se empregan sistemas estatísticos variados, pódense
resumir as características comúns das correntes turísticas nas seguintes:
1. O turismo é un fenómeno fundamentalmente intrarrexional. Aínda que este factor está a
perder importancia nas últimas décadas (polo aumento de destinos aéreos, o abaratamento
dos voos ou a aparición de novos destinos emerxentes a prezos reducidos), a maioría dos
desprazamentos turísticos que se producen no mundo realízanse á mesma rexión de onde se
procede.
2. Desenvólvese de forma moi heteroxénea: hai zonas onde o turismo é unha actividade de
masas e outras onde é aínda unha actividade moi minoritaria ou se descoñece en absoluto.
3. Outra característica é a súa retractilidade, que adoita ir acompañada dun efecto
substitución. Isto fai referencia á tendencia do turismo a retraerse cando se producen
determinadas condicións sociais, sanitarias (guerras, inestabilidade política, terrorismo,
fenómenos naturais, catástrofes ambientais) ou económicas moi adversas; cando os turistas
non poden ou non desexan ir a un deses destinos receptores é frecuente que o substitúan por
outro que ofrece recursos similares.
4. A estacionalidade, que é unha das características máis importantes e menos desexables.
1

http://www.e-unwto.org/toc/unwtotfb/current
http://datos.bancomundial.org/indicador
3
http://ec.europa.eu/eurostat/web/tourism/statistics-illustrated
2
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Tendo en conta todo iso imos tentar caracterizar o turismo mundial.

A propia OMT no Panorama do Turismo Internacional (edición 2015) sinala que o turismo experimentou
un crecemento practicamente ininterrompido; as chegadas de turistas internacionais a escala mundial
pasaron de 527 millóns en 1995 a 1133 millóns en 2014 e os ingresos por turismo internacional obtidos
en todo o mundo pasaron de 104 000 millóns en 1995 e 1 425 000 millóns en 2014. Igualmente
subscribe unhas previsións de máis de 1400 millóns de viaxeiros en 2020 e máis de 1800 millóns en
2030.

Como se van distribuír estas cifras por zonas xeográficas? No gráfico 1 empezamos estudando a
evolución do número de chegadas do sete zonas xeográficas que considera a OMT. O gráfico, xunto co
cadro 1 do anexo, mostra que, no período analizado, o número de chegadas aumentou; nesta tónica
xeral a excepción é 2010, ano para o que todas as zonas rexistraron taxas de variación negativas.

A zona xeográfica con maior número de
chegadas é a de Europa e Asia Central,
onde se atopan algúns dos destinos
turísticos receptores máis importantes
(como Francia, España e Italia). Na
totalidade do período o crecemento
medio máis destacado é o de Asia
Meridional, que case alcanza o 8 %.

Se subdividimos o período en dous: 2005-2010 e 2010-2014, obsérvase como, neste último, aínda
estando en plena crise económica, se producen os crecementos medios máis elevados. A excepción é
Oriente Medio e Norte de África onde, posiblemente tras as caídas dos réximes existentes nalgúns
países (por exemplo os anos 2011 e 2013 en Exipto), as conflagracións bélicas (como a que comezou
en 2011 en Libia) e as actuacións do terrorismo xihadista, se comproba o retraemento do turismo na
devandita zona (o crecemento do 2010-2014 é case tres veces inferior ao existente en 2005-2010, a
pesar da recuperación perceptible de 2013 e 2014). É obvio que unha considerable porcentaxe de
persoas que pensaban viaxar a estes países desistiron en espera de que a situación económica, social
ou política varíe e o destino elixido sexa considerado «máis seguro», dado que a percepción de
seguridade é un dos aspectos máis importantes na elección de destino.

Na figura 1 do anexo, obsérvanse valores positivos (excepto para 2010) das taxas de variación do
número de chegadas, calquera que sexa o nivel de ingresos dos países; aínda que as oscilacións son
máis pronunciadas nos países de ingreso baixo, os países clasificados como de ingreso alto parecen
acusar máis a crise no primeiro subperíodo, (cun crecemento medio por baixo do 2 %) aínda que se
recuperou claramente no último quinquenio.
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En canto á evolución das saídas, o
gráfico 2 e o cadro 2 do anexo mostran,
por unha banda, que a maior parte do
turismo emisor se concentra en Europa,
Asia e o Pacífico, e por outro que, aínda
que no conxunto do período todas as
zonas

xeográficas

rexistraron

un

aumento das saídas por turismo, isto non
se mantén nin para cada un dos dous subperíodos (Europa e Asia Central rexistran unha lixeira caída
de 2010-2114), nin para os diferentes anos. Destacamos que entre 2008 e 2009 todas as zonas
rexistran caídas (excepto Asia Meridional, que o fixo no ano anterior); especialmente relevante é a
correspondente a Europa e Asia Central, non só pola súa contía (-6 %), senón porque persiste no ano
seguinte. Tamén apuntamos as elevadas cifras de Asia Meridional.


Ingresos e gastos por turismo e a súa participación nas importacións e exportacións

Para avaliar a importancia económica do turismo imos analizar a proporción dos ingresos por turismo
nas exportacións do país, así como a dos gastos nas importacións.

Como se pode observar nas figuras 2 e 3 do anexo, son os países de ingresos baixos aqueles en que a
proporción de ingresos sobre o total alcanza as cifras máis elevadas (obviamente superando as do
conxunto do mundo), ademais o GAP entre os países segundo os seus niveis de ingreso vaise
acurtando nomeadamente desde 2005. Respecto dos gastos a situación non é nin moito menos tan
evidente, xa que ata 2009 os gastos dos países con ingresos tanto altos como baixos mostraban
proporcións por encima do conxunto mundial, cunha evolución claramente descendente ata alcanzar o
mínimo en 2009, ano a partir do cal parece evidenciarse unha recuperación.

Ampliando a división en zonas
xeográficas destácase que ata o
ano 2009 a porcentaxe que os
ingresos

representan

sobre

as

exportacións diminuíu claramente;
a partir desta data obsérvase unha
progresiva

recuperación,

máis

evidente no caso de América do
Norte e o Caribe. Ademais, o diferencial entre as diferentes zonas foise reducindo na década
analizada.
De novo a situación dos gastos
non é tan clara; evidéncianse
máis oscilacións, sobre todo no
caso dos países de Oriente Medio
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e Norte de África, cuxo comportamento é bastante dispar do resto de zonas xeográficas.

Esta zona é a única en que a taxa media do conxunto do período é, aínda que por escasa marxe,
positiva (analizando por separado os países que a forman obsérvanse valores claramente positivos
nalgúns deles como Arabia Saudita e Qatar). Ademais de no Oriente Medio e Norte de África, só en
Europa e Asia Central os gastos por turismo teñen sobre as importacións maior peso que no conxunto
do mundo. A zona onde máis descendeu a influencia dos gastos turísticos nas importacións é Asia
Meridional.


Emprego en turismo

Imos acabar analizando a importancia dos servizos no emprego, tanto total como segundo sexo do
empregado. O gráfico 5 mostra que a zona de maior desenvolvemento económico (América do Norte) é
a única en que máis do 70 % dos empregos corresponden ao sector servizos, porcentaxe que diminúe
lixeiramente (aínda que supera o 60 %) en Europa e Asia Central e en América Latina e o Caribe.

Destaca a situación de Asia Oriental e o Pacífico, xa que a partir de 2002 o emprego en servizos case
duplica a súa proporción no total, indicando un brusco, aínda que sostido, auxe deste sector na
economía destes países, polo menos
desde o punto de vista do emprego.

Se a análise se fai por sexos (figuras 4
e 5 do anexo) detéctase que, en
grandes liñas, o emprego por sexo
reproduce o xa comentado para o
global: en América do Norte é onde se observan as porcentaxes máis elevadas, seguida de Europa e
Asia Central e América Latina e o Caribe; o menor peso para cada sexo rexístrase en Asia Meridional.
En todas as zonas onde o sector servizos ten gran peso no emprego aínda ten máis no emprego
feminino, posiblemente por incluír tipos de emprego de menor cualificación (nalgún caso chega a haber
ata 20 puntos porcentuais de diferenza). As diferenzas atenúanse nas zonas onde o emprego en
servizos ten un peso intermedio no emprego total; no caso de Oriente Medio e o Norte de África
mesmo chega nalgún ano a ser lixeiramente superior para o caso dos homes.

3.1.3


Turismo europeo: o caso dos países da Unión Europea (UE)
Evolución do turismo: número de viaxes, número de noites que se fan e número de
habitacións

En primeiro lugar analizamos o turismo europeo desde o punto de vista das saídas. O gráfico 6 mostra
a evolución das viaxes realizadas polos residentes daqueles países da UE que realizan máis de trinta
millóns de viaxes anuais.
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Destaca, por unha banda, que Francia e
Alemaña son os países en que se
realizan máis viaxes anualmente e, por
outra banda, a especial situación de
Finlandia, un dos países da UE de menor
tamaño e que aparece entre os que
rexistran maior número de viaxes anuais,
quizais debido ao seu alto nivel económico e ás súas especiais condicións climatolóxicas

Para as chegadas, a evolución do número de noites recóllese no cadro 3 do anexo e no gráfico 7.
Neles obsérvanse dúas cuestións: a) en case todos os países se rexistrou un incremento do número
noites que pasan os turistas nos establecementos hoteleiros e similares; b) a importancia de catro
países no contexto turístico europeo: Alemaña, Italia, Francia e España. Aínda que estes países
representan, en conxunto, máis do 50 % do total de noites que se fan na UE nos anos analizados,
perderon parte do seu peso (arredor do 2 % entre 2006 e 2014); isto débese ao escaso crecemento
rexistrado en Alemaña e, sobre todo, en Italia, xunto á emerxencia ou potenciación de novos países
como Croacia ou Grecia (que en conxunto en 2014 xa representan o 6 % do total de noites que se fan
da UE). Non sucede o mesmo con Francia e España, cuxo peso no contexto europeo segue
aumentando, chegando en 2014 a superar lixeiramente o 30 %.
Da análise por separado de cada un dos
subperíodos hai que salientar que mentres
Grecia desenvolve o seu potencial no primeiro
deles, Croacia non o fai ata despois de 2010.
Alemaña rexistra unha taxa de variación de case
-2 % antes de 2010, aínda que posteriormente se
recupera e Francia é o segundo país de maior
crecemento entre 2006-2010.

Completaremos a panorámica estudando a
situación

do

número

de

habitacións

en

establecementos hoteleiros e similares, que se mostran no cadro 4 e na figura 6 do anexo. Pódese
observar que, tanto en todo o conxunto, como en cada un dos subperíodos se rexistraron taxas medias
positivas, especialmente importantes entre 2010 e 2014. Danse, con todo, dúas excepcións, Italia e
Francia, que no 2º e 1º subperíodo respectivamente rexistran descensos, pero case inapreciables.

O crecemento máis significativo dáse en Grecia, que é o único país que entre 2006 e 2014 crece máis
que o conxunto da UE. Este dato, xunto co de Croacia que crece un 2,05 % (non se incluíu no cadro
por non alcanzar o número mínimo de habitacións establecido) corroboran o apuntado anteriormente e
sinalan estes dous países como os de maior auxe turístico na última década. A figura 6 mostra a
ordenación de maior a menor dos países con máis de 500 000 habitacións nos anos 2010 e 2014; nel
obsérvase a importancia de Italia con máis dun millón de habitacións, cifra que en 2014 case alcanzan
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Alemaña e, en menor medida España, mentres que Francia –a maior potencia receptora turística
europea– queda considerablemente lonxe destas cifras.


Gastos por turismo: totais e segundo motivos

O cadro 5 e os gráficos 8 e 9 recollen a evolución dos gastos totais por turismo (unha ou máis noites)
nos países que realizan máis de trinta millóns de viaxes ao ano.

Xa apuntaramos o aumento do número
de noites sinalando que, aínda que a UE
notou os efectos da crise, mostrou a
resistencia e o potencial dos seus
grandes líderes; o que nos ocupa agora
é como afectou a crise económica ao
orzamento de gastos dos europeos.
Dado que as decisións do gasto en
turismo se van ver influenciadas por motivacións de tipo económico (descenso do emprego e/ou do
salario) pódese esperar que haxa caídas no gasto turístico, sobro todo naqueles países en que as ditas
preocupacións son máis profundas.

No gráfico 8 o máis destacado é o comportamento de Francia, que rexistra un aumento en 2007 e
2008, para posteriormente volver á senda dos anos anteriores, pero sen chegar a alcanzar en ningún
caso os niveis anteriores á crise. Alemaña demostra ser o país máis resistente, xa que os seus niveis
de gasto, con lixeiros altibaixos, son claramente máis elevados en 2014 que en 2005 (crecemento
medio do 5 %).
No gráfico 9 obsérvase de novo que
Alemaña, a pesar da lixeira caída
experimentada en 2014, resistiu a crise
sen

diminuír

os

seus

gastos

ao

estranxeiro (crece un 1,1 %), aínda que
neste caso foi amplamente superada por
Francia (crece un 5,3 %); só Italia
rexistra valores claramente negativos en
ambos os subperíodos, que supoñen en conxunto unha caída do 6,7 %.

O cadro 6 e as figuras 7 e 8 do anexo recollen a distribución porcentual dos gastos por motivos
(persoais/profesionais e negocios) segundo país de residencia e destino. Os gráficos mostran que
Francia e, en menor medida Italia, son os países en que a proporción de gastos realizados por motivos
persoais é máis elevada. Alemaña é o país que rexistra as proporcións máis baixas, apenas superando
o 60 % nos anos 2007–2011, o cal pon de manifesto que durante a peor época da crise, os alemáns
fixeron un cambio nos seus hábitos de gasto, destinando maior cantidade do seu orzamento por este
concepto ás viaxes de negocios e/ou profesionais; a dita filosofía non se observa no caso das viaxes
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ao estranxeiro, xa que neste tipo de viaxe a maior parte do gasto (superando en ocasións o 90 %)
corresponde a motivos persoais.


Emprego en turismo


Emprego total

Os gráficos 10 e 11 recollen a evolución da ocupación no sector servizos. Neles compróbase o
comportamento completamente extremo do noso país ata o ano 2013, cunha taxa media negativa do
1,7 %, cifra seis veces superior á rexistrada no conxunto da zona euro. Nos primeiros anos da crise
todos os países reducen a súa ocupación en servizos pero, mentres unha parte deles empeza a
recuperarse pouco despois de 2010, España non o fai ata 2014 e sobre todo 2015 (neste último ano o
noso país rexistra un crecemento ao redor de tres veces superior ao da zona euro e mesmo que o do
conxunto da UE.

Completamos a análise do emprego coa investigación do grao da súa «temporalidade». Nas figuras 9 e
10 do anexo obsérvase que os países cunha maior proporción de emprego a tempo parcial son
Alemaña e Reino Unido (superando claramente o 20 %), España é o que rexistra cifras máis baixas.
Tamén se comproba que a proporción de asalariados é alta, superando o 80 % en todos os países con
excepción de Italia en que en calquera caso non baixa do 74 %. Vese así a importancia do emprego
nos países que son grandes receptores, con elevadas proporcións de asalariados aínda que non
sempre a tempo completo.


Emprego en servizos por sexo e idade

O cadro 7, as figuras 11 e 12 do anexo e os gráfico 12 e 13 permítennos analizar o comportamento do
emprego en servizos segundo o sexo e a idade.
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A partir deles pódese comprobar que entre 2008 e 2015, con excepción do noso país, se rexistraron
taxas medias positivas. Tomando como base de comparación a zona euro, Francia e, en menor medida
Reino Unido, destacan como os países coas proporcións de emprego feminino máis elevadas no sector
servizos; pola súa banda Italia destaca por presentar en ambos os casos as cifras máis baixas, mesmo
por baixo do 40 % nalgúns anos. Aínda que cunha diferenza de varios puntos porcentuais, a evolución
entre anos do emprego feminino en servizos é similar: mentres que durante os anos de maior impacto
da crise (entre 2008 e 2012) se produciu un considerable aumento da proporción de mulleres
ocupadas, os primeiros síntomas da recuperación económica traducíronse nun maior acceso ao
emprego dos homes neste sector e, por tanto, unha redución da proporción de ocupación das mulleres.

A influencia da crise económica cambiou lixeiramente o perfil do emprego por grupos de idade:
mentres en 2008 os grupos de idade de máis peso era os de 35-44 e 25-34, en 2015 este último
grupo vese desprazado polo de 45-54 anos; isto, xunto coa caída do peso do grupo de 15-24 anos
permítenos sinalar que son os traballadores de menos idade –máis vulnerables, con menos
antigüidade e con menor custo no despedimento– os que soportaron o maior peso do devandita crise,
traducíndose todo iso nun envellecemento da poboación ocupada, mesmo nun sector tan dinámico
como o de servizos. Esta afirmación refórzase comprobando que o único grupo de idade que
presenta un crecemento medio do emprego positivo en todos os países é o de 45-54 anos, mentres
que o resto (coa excepción do grupo de 25-34 en Francia e Reino Unido) rexistraron caídas, nalgúns
casos mesmo de bastante consideración.


Estacionalidade do turismo europeo

Finalizamos este punto coa análise dunha das principais características do turismo europeo, o seu
carácter estacional: a súa tendencia a concentrarse no tempo, de forma que existen épocas do ano
en que se orixina unha maior concentración de turistas (tempada alta) e outra en que o volume de
visitantes é moito menor (tempada baixa).

Convén sinalar que a estacionalidade non se dá por igual en todos os tipos de turismo nin en todas as
zonas xeográficas; por regra xeral canto máis extrema sexa a temperatura da zona, máis acusada
será a estacionalidade, de modo que os fluxos de turistas se concentrarán en períodos máis curtos de
tempo. Tamén destacamos que constitúe un grave problema, porque produce descompensación
entre a oferta e a demanda: na tempada alta prodúcense efectos de saturación (conxestión nas
praias, inflación, mala calidade no servizo, ruído, contaminación, inseguridade cidadá etc.) que poden
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provocar a decadencia e a perda de competitividade do receptor; pero na tempada baixa tamén se
orixinan graves problemas, entre os que cabe destacar o desemprego e que moitos recursos queden
ociosos.

A estacionalidade pódese orixinar por diferentes factores (a tendencia natural do turista a tomar as
vacacións cando hai bo tempo, as vacacións, ou costumes, o efecto demostración etc.) e as
autoridades administrativas dos distintos países receptores tentaron adoptar medidas correctoras co
fin de a reducir (incentivos ás vacacións noutras épocas, promoción de tipos de turismo non
vinculados directamente co clima etc.). Con todo, na práctica, as ditas medidas non foron moi
efectivas xa a que, para que o fosen, deberíanse tomar principalmente nos núcleos emisores e non
só nos receptores.

Imos estudar o devandito carácter a partir do comportamento do emprego, un dos seus alicerces
básicos.

O gráfico 14 mostra o patrón da
devandita estacionalidade para o
conxunto de ocupados (15 anos ou
máis). O cadro 8 e as figuras 13–
16

completan

a

análise

co

conxunto da zona euro e da UE
segundo os diferentes grupos de
idade.

A

partir

deles

pódese

observar que o turismo europeo é basicamente un fenómeno asociado ao bo tempo. Son os
trimestres cuarto e, sobre todo o primeiro, os que rexistran as maiores caídas do emprego; mención á
parte merece Reino Unido, que no primeiro trimestre mostra cifras lixeiramente positivas. Os
trimestres centrais, pola contra, rexistran os aumentos do emprego; o maior incremento prodúcese
case sempre do primeiro ao segundo trimestre, xa que o punto de partida representa niveis de
emprego «invernais» e, por tanto, baixos, pero dado que a taxa no terceiro trimestre segue a ser
positiva, o punto máis alto do emprego alcánzase no terceiro trimestre de cada ano. Non sucede isto
no caso de Polonia, onde os picos e os vales se rexistran, respectivamente, no terceiro e no cuarto
trimestre.

A análise das figuras 13-16 permítenos sinalar que a zona euro e o conxunto da UE presentan, en
esencia, un perfil de estacionalidade similar. Igualmente, confirman a nosa afirmación anterior
respecto ao patrón de estacionalidade: os picos de emprego rexístranse no terceiro trimestre,
mentres os vales fano no primeiro, e iso sucede en ambos os tramos de idade e tipos de actividades.
No segundo e cuarto trimestre atopamos, con todo, algunhas diferenzas que afectan sobre todo aos
mozos de entre 15 e 24 anos, xa que aínda que o emprego para este grupo de idade se reduce para
o conxunto de actividades do sector servizos, no caso de aloxamentos e restauración dáse a
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situación contraria, con aumentos sobre todo en 2014. A razón deste comportamento pode estar no
emprego temporal estacional dos estudantes durante o seu período de vacacións neste tipo de
establecemento.

3.2. TURISMO NACIONAL E AUTONÓMICO
Tanto en España como en Galicia, a importancia económica da actividade turística queda patente con
algunhas cifras. No caso español4, a contribución do turismo ao PIB vén crecendo continuamente nos
últimos anos, e en 2014, estímase en case 114 mil millóns de euros, o que representa o 10,9 % do
total. O emprego nas ramas características do sector cifrouse en 2,36 millóns de postos de traballo,
de maneira que de cada 100 empregos, case 13 están relacionados co turismo. En Galicia5, estímase
que o sector achegou ao PIB algo máis de 6000 millóns de euros, o que supón o 11,1 %, e xerou
case 110 000 empregos; é dicir, aproximadamente o 12 % do total.

Dado o peso que ten na nosa economía, e o actual contorno internacional, incerto e rapidamente
cambiante, en que se desenvolve a actividade, consideramos de interese non só para a industria
turística, senón tamén para os responsables das políticas públicas, levar a cabo un estudo do sector,
para tratar de atopar a mellor forma de enfrontar os desafíos que se aproximan.

3.2.1. Fontes de información e selección de indicadores
Neste traballo, cando non se fai mención explícita doutra fonte, a información cuantitativa utilizada
procede das enquisas elaboradas polo Instituto Nacional de Estadística6 ou é de elaboración propia a
partir da dita información.

Para efectuar a análise da demanda descartamos o uso de indicadores tales como o número de
visitantes estranxeiros, de que se dispón dunha ampla información, porque se refire só ao turismo
receptor, mentres que o interior abrangue tamén ao interno, que ten un peso importante no caso
español e máis aínda no caso galego.

Como indicadores da demanda de turismo interior no seu conxunto utilízanse, con frecuencia, o
número de viaxeiros ou de noites rexistradas en hoteis e hostais, cámpings e apartamentos
recoñecidos como de uso turístico e establecementos de turismo rural. Neste traballo seleccionamos
o número de noites que se fan, por considerar que proporciona unha información máis precisa e
sintética, xa que xunto co número de viaxeiros é necesario atender tamén á duración da estadía.

Débese ter en conta, por tanto, que os datos se refiren á meirande parte dos medios de acomodación
regrados, pero obvian algúns, como os albergues xuvenís, pola escasa información dispoñible, e

4

http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/t35/p011/base_2010/serie/&file=pcaxis

5

http://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2016/02/IMPACTUR-Galicia-2014.pdf

6

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm
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todos os non regrados, como os cámpings e apartamentos non rexistrados e as vivendas particulares
que non se comercializan por canles oficiais.

En canto á oferta, comprende a multiplicidade de bens e servizos que consumen os turistas no
destino, que inclúen o aloxamento, pero tamén algúns outros tan importantes como os de
restauración, animación e espectáculos, os de información, os que prestan as axencias de viaxes,
transporte e comunicacións, etcétera, que poden ser adquiridos de forma conxunta por un prezo
global ou de forma illada.

Este produto é dificilmente cuantificable, porque algúns dos bens e servizos a que fai referencia son
consumidos tanto polos turistas como polos residentes, de maneira que o carácter de turístico dállo
quen o adquire. Por iso, como indicador de oferta é habitual considerar algún que se refire só ao
aloxamento. Neste traballo consideramos o número de prazas estimadas nos establecementos
abertos en cada período.

3.2.2. A demanda
Como se amosa nos gráficos 15 e 16, o número de noites nos establecementos regrados
considerados (hoteleiros, cámpings, apartamentos e de turismo rural) segue, nos últimos anos, unha
tendencia claramente crecente, con algunhas irregularidades. No caso español, é evidente o efecto
da crise económica que se inicia en 2008 e que se manifesta con severidade un ano máis tarde. No
caso galego, tamén se aprecian os seus efectos, e son igualmente visibles as consecuencias
positivas da celebración dos dous anos santos do período, 2004 e 2010.
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Gráfico 15. Miles de pernoitas regradas. España.
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Gráfico 16. Miles de pernoitas regradas. Galicia.

As noites regradas están moi concentradas por tipo de establecemento. En España, de media, os
hoteis e hostais rexistran o 71 %, e os apartamentos de uso turístico, outro 19 %; as noites en
cámpings representan algo máis do 8 %, e en establecementos de turismo rural, apenas un 2 %. Das
hoteleiras, máis do 80 % rexístranse en establecementos de polo menos tres estrelas de ouro. A
estrutura é similar no caso galego, cun peso aínda maior das hoteleiras, que son aproximadamente o
84 %, a costa dos apartamentos turísticos, que só rexistran o 2 % do total. As noites en cámpings son
arredor do 10 %, e en establecementos de turismo rural, o 4 %. Das hoteleiras, en establecementos
de polo menos tres estrelas de ouro rexístranse pouco máis da metade.
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Os agregados anuais que recollen os gráficos anteriores permiten observar a tendencia, pero ocultan
un dos problemas a que se enfronta o sector, que é a excesiva concentración temporal da demanda,
especialmente intensa nos meses de verán. Isto é evidente se procedemos coa desagregación
mensual. De media, entre xuño e setembro, tanto no caso español como no galego, rexístranse máis
da metade das noites anuais regradas, mentres que de novembro a febreiro non chegan ao 20 %.
Como se aprecia no gráfico 17, a concentración é aínda maior no caso galego que no español.
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Gráfico 17. Medias das porcentaxes mensuais de pernoitas regradas respecto ao total anual 2001 - 2015

As noites están tamén concentradas por áreas xeográficas. Se nos referimos ás hoteleiras, no ano
2015 en España, o 21 % rexístrase nas Illas Canarias; en particular, o 15 %, en tan só 6 concellos
(San Bartolomé de Tirajana, Adeje, Pájara, Yaiza, Arona e Mogán). Ás Illas Baleares correspóndelles
case o 18 %, concentrándose algo máis do 7 % en 4 concellos (Calvià, Palma de Mallorca, Sant
Llorenç de Cardassar e Alcúdia). É dicir, con apenas un 2,5 % da superficie nacional, as illas
aglutinan o 38 % das noites que se fan, e tan só 10 do total nacional de máis de 8100 concellos
rexistran un 22 %.

Entre as comunidades insulares e as de Andalucía, Cataluña, Comunidade Valenciana e Madrid, que
representan o 33 % da superficie nacional, suman o 86 % das noites que se fixeron e, en particular,
os puntos turísticos a que fixemos referencia e as cidades de Barcelona e Madrid rexistran máis dun
terzo do total. Galicia, que é case o 6 % da superficie, rexistra o 2,5 % das noites, menos da metade
que o concello de Barcelona por si só. Do total das rexistradas, o 80 % corresponde ás provincias da
Coruña e Pontevedra, e só 4 concellos (A Coruña, Santiago de Compostela, Sanxenxo e Vigo)
acumulan arredor do 45 %.

Finalmente, desagregando as noites hoteleiras do ano 2015 segundo a procedencia, tamén atopamos
unha elevada concentración. No caso español, aproximadamente o 36 % corresponde a viaxeiros
nacionais, o 17 % aos que proceden do Reino Unido, un 15 % de Alemaña e un 5 e un 4 % de
Francia e Italia, respectivamente. Catro países estranxeiros, polo tanto, achegan o 40 %, e sumando
as de orixe español, temos arredor das tres cuartas partes do total. Aínda que a composición é ben
distinta no caso galego, resulta de novo unha alta concentración na procedencia. As tres cuartas
partes das noites corresponden a viaxeiros residentes en España e, en particular, case o 30 % son da
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propia comunidade autónoma. Un 13 % proceden de Madrid, e arredor dun 5 % de cada unha das
comunidades de Castela-A Mancha, Andalucía, Castela e León, Cataluña e Asturias. A maior
porcentaxe de noites que fixeron viaxeiros residentes no estranxeiro corresponde aos de orixe
portugués, que representan menos do 4 %.

Con algúns matices, tanto en Galicia como en España, a demanda regrada amosa unha tendencia
crecente; diríxese, maioritariamente, a establecementos hoteleiros de, polo menos, tres estrelas de
ouro; está concentrada no período estival e en determinados espazos xeográficos ou puntos turísticos
e a súa procedencia está pouco diversificada.

3.2.3. A oferta
Como se pode observar nos gráficos 18 e 19, as prazas estimadas de aloxamento nos
establecementos regrados seguen, igual que o número de noites, tanto no caso español como no
galego, unha senda de crecemento, que se ralentiza, e tende a estancarse nos últimos tres anos con
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Gráfico 18. Miles de prazas. España.
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Gráfico 19. Miles de prazas. Galicia.

Por tipo de establecemento, a maioría da oferta regrada é hoteleira. No caso español, de media, o
56 % das prazas ofértanse en hoteis e hostais, o 21 % en cámpings, o 19 % en apartamentos e a
oferta de prazas en establecementos de turismo rural é moito máis reducida, e correspóndelle o 4 %.
No caso galego, o peso da oferta hoteleira é maior, cun 71 %; nos cámpings ofértanse
aproximadamente o 19 % das prazas, a oferta en apartamentos representa un 3 % e nos
establecementos de turismo rural está arredor do 7 %. Das hoteleiras, por categoría do
establecemento, en España, máis das tres cuartas partes teñen polo menos tres estrelas de ouro,
mentres que en Galicia non chegan á metade. As catro estrelas, que son en España máis do 40 %,
non chegan ao 30 % en Galicia.
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Gráfico 20. Medias das porcentaxes mensuais de prazas regradas respecto ao total anual 2001 - 2015

Procedendo coa desagregación mensual, obsérvase que a estacionalidade é máis suave que no caso
da demanda. Entre xuño e setembro, tanto no caso español como no galego, ofértase arredor do
43 % do total de prazas, e de novembro a febreiro aproximadamente o 25 %. Como se amosa no
gráfico 20, a concentración é algo maior no caso galego que no español.

Se nos referimos ás hoteleiras, no ano 2015, en España, as Illas Canarias, que rexistran o 21 % das
noites, ofertan aproximadamente o 16 % das prazas. Ás Illas Baleares das noites feitas
correspóndelles case o 18 %, e das prazas ofertan un 13 %, e entre as dúas comunidades insulares e
as de Andalucía, Cataluña, Comunidade Valenciana e Madrid, que rexistran o 86 % das noites, as
prazas representan o 78 %. Galicia, que rexistra só o 2,5 % das noites, das prazas oferta o 4 %.

Tanto en España como en Galicia, a oferta, aínda que semella ralentizarse, segue unha tendencia
crecente, non parece acompasar a súa estacionalidade coa da demanda e con respecto a ela, está
desigualmente repartida e é de categoría sensiblemente inferior no caso galego que no español.

3.2.4. Grao de ocupación, estadía media, rendibilidade e gasto turístico
Con respecto ao grao de ocupación, que relaciona demanda e oferta, é ben distinto segundo o mes
de referencia e o tipo de establecemento.

No caso español, desde 2001, de media, os valores máis elevados en calquera tipo de medio de
acomodación atópanse en agosto, cun 73 % en hoteis e hostais, o 63 % en apartamentos, o 54 %
nos cámpings e o nivel máis baixo corresponde aos establecementos de turismo rural, cun 45 %. Os
valores mínimos, porén, non se rexistran nos mesmos meses. Nos establecementos hoteleiros e de
turismo rural son os de xaneiro, cun 38 e un 8 %, respectivamente, e nos cámpings e apartamentos
os de maio, cun 29 e un 32 %, respectivamente.

No caso galego, para todos os tipos de establecemento, os valores máximos tamén son os do mes de
agosto, e alcanzan o 60 % en hoteis e hostais e nos apartamentos, o 40 % en cámpings e o 50 % nos
establecementos de turismo rural. Os mínimos son, en todos os casos, os de xaneiro, sendo dun 19,
un 14, un 8 e un 5 % en hoteis e hostais, apartamentos, cámpings e establecementos de turismo
rural, respectivamente. Estas cifras son preocupantes, e aínda o son máis nos tres últimos casos, se

40

temos en conta que se manteñen por debaixo do 20 % todos os meses agás os de xullo e agosto.
Nos establecementos hoteleiros a situación é algo mellor, especialmente para os de maior categoría,
pero de media, durante o medio ano que vai de novembro a abril, a ocupación está por debaixo do
30 %, e non é moito maior nos meses de maio, xuño e outubro.

En canto á estadía media, as máis longas prodúcense nos apartamentos, e en calquera mes teñen
unha duración de entre 7 e 9 días no caso español. No caso galego é máis curta e oscila máis, xa
que ten unha duración aproximada de 7 días en agosto, pero entre os meses de outubro e xuño non
chega aos 4. Nos cámpings españois, porén, a maior duración da estadía prodúcese entre decembro
e febreiro, cunha duración de 7 ou 8 días, e a menor entre abril e xuño, en que é duns 4 días. Esta
mínima no caso español é, no caso galego, a máxima, e prodúcese entre xuño e setembro. Fóra
destes meses, é de 2 ou 3 días. Nos establecementos de turismo rural os máximos da estadía
rexístranse en agosto, e son duns 5 e 3 días no caso español e no galego, respectivamente, e as
mínimas prodúcense en febreiro e marzo e son de algo máis de 2 e algo menos de 2 días en cada
caso. Nos establecementos hoteleiros, en calquera mes, a estadía está entre os 3 e 4 días nos
españois e arredor de 2 nos galegos.

Con respecto á rendibilidade, se nos referimos ao ano 2015, nos establecementos hoteleiros a tarifa
media diaria (ADR) por habitación ocupada oscila, dependendo do mes de referencia, entre 71 e 95
euros no caso español, e entre 46 e 64 no caso galego. Por tanto, nin sequera o máximo da tarifa en
Galicia alcanza o mínimo correspondente ao total nacional. As diferenzas tamén son moi amplas se
consideramos os ingresos por habitación dispoñible (RevPar), que varían entre 33 e 73 euros e entre
9 e 40 euros en España e Galicia, respectivamente, estando na nosa comunidade entre os máis
baixos. A medida que diminúe a categoría dos establecementos, diminúe a ocupación, e a porcentaxe
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Gráfico 21. Tarifa media diaria por habitación ocupada (ADR)
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que supoñen os ingresos por habitación dispoñible respecto á tarifa é menor.

Galicia

Gráfico 22. Ingresos por habitación dispoñible (RevPar)

Polo que se refire ao gasto por persoa e día volve amosar diferenzas segundo o mes de referencia, e
tamén é distinto segundo a procedencia do turista. No ano 2015, en España, os estranxeiros gastan
menos, uns 106 euros, nos meses de xullo e agosto, e para os nacionais, os meses de menor gasto,
uns 33 euros, son os de agosto e setembro. En Galicia, os nacionais gastan menos nos mesmos
meses, pero o gasto é algo superior, uns 35 euros, e con respecto aos estranxeiros, a estatística non
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proporciona este dato separado, polo escaso peso do turismo receptor na comunidade. A cifra que
temos é a correspondente a outras comunidades agás Andalucía, Illas Baleares, Canarias, Cataluña,
Comunidade Valenciana e Madrid, e o valor menor corresponde ao mes de agosto, cuns 85 euros.

As diferenzas no gasto segundo a procedencia poden parecer sorprendentes, pero débese ter en
conta que, no caso dos estranxeiros, recolle o total do realizado para organizar a viaxe, por exemplo,
os pagos aos touroperadores, axencias de viaxes ou compañías aéreas no seu país de orixe, e non
só o que efectúa en España durante a estadía. De non incorporar estas partidas, é evidente que sería
considerablemente menor. De feito, mentres que na Encuesta de Gasto Turístico7 da que proceden
estes datos o total en 2015 é de máis de 67 200 millóns de euros, a Balanza de Pagos8 recolle, como
ingresos por turismo, uns 51 000 millóns.
 O grao de ocupación nos establecementos regrados é inferior en Galicia que en España.
Nos hoteis e hostais galegos, que son os de mellores rexistros, entre novembro e abril está por
debaixo do 30 %, e non é moito maior nos meses de maio, xuño e outubro. Só en agosto chega ao
60 %.
 A estadía media tamén é menor no caso galego. Nos establecementos hoteleiros é duns 2
días, fronte aos máis de 3 no caso español.
 O máximo da tarifa media diaria por habitación ocupada nos establecementos hoteleiros
galegos non alcanza o mínimo correspondente ao total nacional. As diferenzas tamén son moi amplas
se consideramos os ingresos por habitación dispoñible (RevPar), e a medida que diminúe a
categoría, diminúe a ocupación e, por tanto, redúcese a porcentaxe que supoñen os ingresos por
habitación dispoñible respecto á tarifa.
 O gasto medio diario é inferior no caso dos turistas estranxeiros nas comunidades
autónomas menos turísticas como Galicia, pero é similar no caso dos españois. Estes últimos, que
gastan menos, xeran, na nosa comunidade, as tres cuartas partes das noites que se fan.

3.2.5. Competitividade
En 2015 España liderou, por primeira vez, a clasificación de competitividade turística do Foro
Económico Mundial9. Na de competitividade por comunidades autónomas10, que Exceltur elabora
cunha metodoloxía similar, no ano 2014, Galicia ocupa a décima posición, por encima dos destinos
da España Verde, agás o País Vasco, que se sitúa terceiro. Esta listaxe elabórase baseándose en
sete piares relacionados con distintos aspectos da actividade, que teñen tamén a súa propia
clasificación.

7

Ata setembro de 2015, http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/estadisticas/egatur/series/paginas/default.aspx.

8

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest17.html

9

http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/

10

http://www.exceltur.org/monitur/
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No piar 3, ordenación e condicionantes competitivos do territorio e os espazos turísticos, tamén é
décima, e sitúase por detrás da España Verde, e só por diante de Aragón, Murcia, e cinco
comunidades con elevado peso do turismo (Cataluña, Canarias, Baleares, Comunidade Valenciana e
Andalucía). É décima tamén no piar 5, atracción do talento, formación e eficiencia dos recursos
humanos, en que o País Vasco é a primeira e Cantabria é a cuarta, e da España Verde, só Asturias
está por detrás, na posición décimo quinta. Tamén é décima no piar 7, desempeño, resultados
económicos e sociais, e da España Verde vai por detrás do País Vasco e por diante de Cantabria e
Asturias. Porén, é terceira, só por detrás de Cataluña e o País Vasco no piar 1, visión de marketing
estratéxico e apoio institucional, e cuarta, só por detrás de Cataluña, Navarra e a Comunidade
Valenciana no piar 4, diversificación e estruturación de produtos turísticos. Finalmente, é a penúltima
das comunidades, só por diante de Estremadura, no piar 2, accesibilidade e conectividade por medios
de transporte.

En canto a competitividade, Galicia está ben situada no conxunto das comunidades autónomas
españolas no mantemento dunha estratexia de marketing, que conta con apoio institucional, e tamén
en canto á diversificación da oferta, xa que a pesar das dificultades orzamentarias e da limitación de
recursos, mantén a súa aposta polo desenvolvemento de produtos. Con todo, está nunha
preocupante penúltima posición en canto a medios de transporte, piar que se refire á accesibilidade e
conectividade aérea, ferroviaria e terrestre.

3.2.6. Comentarios finais
1. Ao falar da demanda fixemos referencia as noites non regradas. Para dar unha idea da súa
importancia, está dispoñible algunha información no Anuario Económico de España11 que ata 2013
editou La Caixa. Segundo estes datos, estímase que en Galicia constitúen arredor do 76 % do total.
Xa que logo, calcúlase que de cada catro noites reais, só se rexistra unha nos establecementos
regrados. Aínda que non é doado estimar en que proporción, parte destas noites que se fan non
controladas corresponde a aloxamentos na casa de familiares e amigos ou en vivendas propias ou de
alugamento legal, pero outra está relacionada con establecementos que están fora da legalidade.

A isto engádese a aparición de novos competidores no marco da economía colaborativa que, en
canto á legalidade, operan nunha área gris, posto que aínda non está claro baixo que condicións
deberían facelo. Este modelo de negocio baséase en plataformas tecnolóxicas que comercializan
propiedades ou servizos ofrecidos por particulares, que son os que teñen a responsabilidade legal, e
poden evitar someterse ás regulacións vixentes para os establecementos regrados e operar con
custos máis baixos.

Estas ofertas ilegais ou alegais implican a inexistencia de controis de calidade e a falta de garantías
para o usuario. Ademais constitúen, en moitos casos, unha competencia desleal, polo incumprimento
en materia tributaria e noutras reguladas, que permite establecer prezos inferiores aos da oferta
11

http://www.caixabankresearch.com/anuario
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regrada. Regularizar esta situación anómala facendo que aflore a economía somerxida debe ser unha
prioridade, posto que ameaza a rendibilidade dos negocios turísticos, particularmente, a dos máis
febles, que son os de menor categoría. Aínda que é unha opinión discutida, hai quen pensa que a
economía colaborativa é unha oportunidade de crecemento, xa que permite crear unha nova
demanda e atraer clientes, pero cando menos, deberían establecerse normas que posibiliten un
reaxuste ordenado.

2. A demanda turística en Galicia é crecente e amosa repuntes nos anos santos, que teñen un claro
impacto positivo nas noites que se fan. Neste sentido, convén ter en conta que, ás veces, entre un e o
seguinte transcorren 11 anos. Xa que logo, hai que os aproveitar cando suceden, pero, para manter
un crecemento sostido, debería reducirse a dependencia deste feito.

Así como a depreciación do euro, a recuperación económica dos países próximos e as dificultades
polas que atravesan algúns dos competidores poden ter efectos positivos, non semella que, polo
menos no curto e o medio prazo, a demanda en Galicia se vaia ver seriamente afectada por
acontecementos recentes que si poden ter importantes consecuencias negativas noutros destinos.

Polo que se refire aos efectos da inseguridade e do terrorismo na actividade turística a nivel global,
son especialmente intensos nos espazos xeográficos con experiencias negativas próximas no tempo,
e retraen máis os turistas estranxeiros, especialmente estadounidenses, asiáticos e árabes, que
apenas xeran noites nos establecementos galegos. En todo caso, convén ter presente que unha das
claves do éxito nos próximos anos será ofrecer seguridade, que é un aspecto cada vez máis
importante na elección de destino. Aínda que é obvio que o papel principal corresponde aos
gobernos, as empresas turísticas legais teñen a capacidade de contribuír a ela, e poden ser útiles
para reducir a exposición ás ameazas; porén, a oferta non controlada podería supoñer un problema
neste sentido.

A saída do Reino Unido da Unión Europea pode ter consecuencias no sector turístico a escala
nacional, pola forte dependencia tanto das noites que se fan como do turismo de segunda residencia
dos viaxeiros británicos, pero no caso galego a dependencia é moito menor, así que tampouco é
probable que esta cuestión teña serios efectos negativos.

No turismo interior de Galicia, por tanto, non se espera unha significativa contracción da demanda por
estes motivos, pero as empresas turísticas que teñan plans de investimento no estranxeiro si deben
consideralos coidadosamente.

3. A demanda regrada está concentrada no período estival e en determinados espazos xeográficos
ou puntos turísticos e a súa procedencia está pouco diversificada.
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A concentración temporal é un trazo característico en todo tipo de establecementos, aínda que os
hoteleiros acusan menos o problema, que é moito máis intenso no caso dos cámpings. Este
comportamento da demanda ten importantes consecuencias negativas, que se reflicten na
sobreocupación nos períodos de máxima afluencia e na infrautilización de traballo e capital naqueles
en que é escasa.

Rebaixala non é un asunto doado porque, por distintos motivos, moitas persoas só poden viaxar nos
meses centrais do ano, pero cabe facer un esforzo para lanzar ofertas atractivas fóra deste período
(por exemplo, en fins de semana ou pontes) baseadas en produtos e servizos que, a través da
colaboración entre empresas, poden estar dirixidos á enogastronomía, á cultura, á saúde, ao lecer, á
artesanía, ao deporte ou á celebración de eventos. Neste sentido, cóntase coa vantaxe de que moitos
consumidores prefiren agora as vacacións curtas, repartidas ao longo do ano.

Outra posibilidade é potenciar o turismo de congresos e de calquera tipo de encontros, ou incluso
convocar, mediante ofertas, reunións temáticas, con que se poderían incluír propostas de actividades
programadas (como seguir algún curso, facer algunhas visitas ou coñecer o contorno). Neste sentido,
Galicia podería explotar a vantaxe de pertencer ao espazo turístico europeo, que ocupa os primeiros
lugares polo que se refire ao segmento cultural, que é especialmente interesante se se ten en conta
que os viaxeiros que pertencen ao dito segmento teñen un gasto medio máis elevado, unha maior
capacidade de estender os beneficios da actividade a outros sectores e de ampliar as zonas onde se
produce, sendo, ademais, en xeral, máis coidadosos cos recursos.

Cada establecemento é distinto, pero dependendo das instalacións e da capacidade para deseñar
experiencias diferentes de forma creativa, estas poderían ser boas opcións, xa que aínda que os
prezos da viaxe e do aloxamento son factores decisivos nas decisións dos viaxeiros, diversas
enquisas informais amosan que entre os máis importantes tamén están as ofertas ou paquetes
especiais que lles permitan vivir novas experiencias ou encontrar o tipo de actividades que lles gusta
realizar. Propoñer este tipo de actividades probablemente alongaría a duración da estadía e podería
propiciar novas visitas.

Unha dificultade engadida para atenuar a estacionalidade do turismo galego está no clima, xa que un
atractivo importante para moitos viaxeiros é o bo tempo. Unha condición imprescindible para atenuar
os seus efectos negativos é que nos días máis desapracibles o aloxamento resulte confortable, o cal
actualmente require non só contar coa climatización adecuada, senón tamén con acceso a internet xa
incluído no prezo. Ademais, pódense engadir ás ofertas actividades para realizar a cuberto cando o
tempo non acompañe, facilitar o equipamento imprescindible para saír con chuvia (impermeables e
paraugas promocionais, por exemplo) e o acceso aos medios de transporte.

A concentración espacial do turismo, en determinados puntos ou zonas, xera economías moi
dependentes dun só sector que está interrelacionado con outros moitos, de maneira que calquera
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pequena contracción da demanda pode ter importantes consecuencias negativas a nivel global. Esta
concentración provoca ademais a deterioración nos servizos prestados e danos no contorno físico
debidos á aglomeración. Débese ter en conta que o turismo tende a asociarse, cada vez máis, con
problemas medioambientais e, se ben se considera menos agresivo para o contorno que outras
industrias que xeran menor valor engadido, a súa contribución ao benestar económico e á propia
supervivencia das empresas depende de que sexa sostible, xa que pode xerar importantes
deseconomías externas, que incluso chegan a poñer en risco o desenvolvemento da actividade.

É importante, por tanto, tratar de fomentar a Galicia multidestino e ampliar as zonas de afluencia
turística, para evitar os efectos de saturación, que resultan incómodos no só para os viaxeiros, senón
tamén para os propios residentes, e poden terminar provocando unha mala acollida. Tamén neste
sentido requírese encaixar dentro da legalidade a oferta non controlada, porque tende a intensificarse
nas zonas máis conxestionadas.

Finalmente, a procedencia pouco diversificada, que é basicamente de orixe nacional, fai o sector moi
vulnerable a calquera recesión da economía española. De cara ao futuro, cabe intensificar as
campañas de promoción baseadas, aínda que non exclusivamente, no internacionalmente recoñecido
Camiño de Santiago para atraer un maior número de clientes estranxeiros, pero isto requiriría
mellorar a accesibilidade, especialmente aérea, con voos que permitan enlaces cómodos para a
chegada a Galicia. Neste sentido, pese á forte competencia do Sá Carneiro de Porto, os tres
aeroportos galegos teñen voos directos a Londres, pero nos últimos tempos perdéronse os enlaces
con Múnic, Liverpool, Venecia, Caracas e Istambul, entre outros, e parte dos que están operativos
son estacionais. Tamén habería que explorar as posibilidades do transporte intermodal para facilitar o
desprazamento de porta a porta de forma fácil e fluída, a través de varios medios, sen interrupcións
nin barreiras, o cal, ademais, podería facilitar encaixar Galicia nalgunhas viaxes combinadas con
outros destinos españois ou mesmo portugueses.

4. A oferta, aínda que nos últimos anos semella ralentizarse, segue unha tendencia crecente, e non
parece acompasar a súa estacionalidade coa da demanda, de maneira que, para a demanda actual,
a maior parte do ano e na maior parte das zonas, está sobredimensionada. Incluso nalgúns puntos
turísticos en que os establecementos teñen un grao de ocupación moi alto no verán, fóra da tempada
estival redúcese tanto que se ven obrigados a pechar ou, polo menos, a pechar cuartos, e aínda non
é suficiente. Isto fai que, como xa dixemos, nin sequera o máximo da tarifa media diaria en Galicia
alcance o mínimo correspondente ao total nacional e que os ingresos por habitación dispoñible
estean entre os máis baixos.

Por outra parte, a oferta en Galicia é de categoría sensiblemente inferior que en España. A demanda,
con todo, é cada vez máis esixente polo que se refire á calidade, de maneira que tanto o grao de
ocupación como a rendibilidade dos negocios diminúe a medida que diminúe a categoría. A pesar de
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que as empresas teñen que se enfrontar ao problema da súa pequena dimensión e capacidade de
investimento, deberían facer un esforzo para mellorar neste sentido.

5. Outra cuestión que debe ser considerada é que a canle en liña é na actualidade o principal medio
de consulta para decidir o destino, de maneira que é necesario ser especialmente coidadoso e
investir no deseño das páxinas web, tanto institucionais, como das propias empresas, e adaptalas ao
móbil con apps específicas, que ofrezan información intuitiva e multilingüe, e faciliten a compra en
calquera momento, desde calquera lugar. O que hai uns anos era unha tendencia é agora unha
necesidade, e as empresas turísticas teñen que destinar parte dos seus orzamentos de marketing a
posicionar no contorno virtual marca e produtos. Ademais, o big data, ou análise de grandes paquetes
de datos derivados da actividade na rede, permite reformular o modelo de relación co cliente e abre
un abano de posibilidades para mellorar os servizos ofrecidos e a xestión dos negocios.

Tamén se debe ter en conta que, unha vez en destino, os establecementos de aloxamento constitúen
para os visitantes puntos básicos de información, incluso ás veces, máis importantes que as propias
oficinas de turismo. Cremos que este feito pode ser mellor aproveitado para a promoción do que o é
na actualidade. Unha medida sinxela e de baixo custo é que á súa chegada, o viaxeiro reciba polo
menos un plano e un folleto con algunha información básica respecto aos principais puntos de
interese, tanto no contorno próximo, como no conxunto do territorio. Incluso nas recepcións poderían
estar á venda guías de visita detalladas, porque aínda que algúns visitantes chegan cun amplo
coñecemento do destino, outros apenas oíron falar dos elementos patrimoniais destacados. Isto é
especialmente importante se se ten en conta que algúns dos outros son pouco coñecidos e están
escasamente sinalizados. Neste sentido, polo menos nas zonas menos populares, outra cuestión que
hai que considerar é a oferta de visitas guiadas.

Esta proposta, obviamente, require dotarse de persoal que coñeza ben o patrimonio turístico e que se
desenvolva con soltura, non só en galego e castelán, senón tamén, basicamente, en inglés, e
preferiblemente, noutros idiomas, o cal é tamén imprescindible se se pretende facer medrar a
demanda estranxeira.

6. Aínda que cada establecemento ten as súas propias características, cremos que, en xeral, nos
próximos anos, a oferta deberá ser flexible, posto que unha das tendencias actuais é reservar a
última hora; de calidade, o que require mellorar tanto as instalacións como os servizos prestados
mediante unha maior cualificación do persoal; e versátil, innovadora e creativa, xa que os turistas que
visitan un destino teñen hábitos, costumes e características diferentes segundo o seu mercado de
orixe e segmento e, por tanto, teñen tamén diferentes expectativas.
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3.1. TURISMO MUNDIAL E EUROPEO
 DEBILIDADES / AMEAZAS

 FORTALEZAS / OPORTUNIDADES

A inestabilidade política ou económica

Os novos deseños e destinos turísticos

O fenómeno do terrorismo internacional que
diminúe a percepción de seguridade e fai que
unha considerable porcentaxe de persoas que
pensan viaxar desistan de o facer.

Aproveitamento do aumento de destinos aéreos,
o abaratamento dos voos e a aparición de
novos destinos emerxentes.

O envellecemento da poboación ocupada

A fortaleza dos líderes europeos

A pesar da importancia do emprego nos países
que son grandes receptores, a influencia da
crise económica cambiou lixeiramente o perfil
do emprego por grupos de idade, o que se
traduciu nun envellecemento da poboación
ocupada.

Resistencia á crise dos seus grandes líderes
turísticos europeos, tanto no que fai referencia
ao número de noites que se fan como nos
gastos por turismo.

A estacionalidade
O turismo europeo é basicamente un fenómeno
asociado ao bo tempo, o que constitúe un grave
problema porque produce descompensación
entre a oferta e a demanda (na tempada alta
prodúcense efectos de saturación e na
tempada baixa tamén problemas como o
desemprego e que moitos recursos queden
ociosos).
3.2. TURISMO NACIONAL E AUTONÓMICO
 DEBILIDADES / AMEAZAS

 FORTALEZAS / OPORTUNIDADES

Os trazos característicos da demanda

A tendencia crecente da demanda

A demanda está moi concentrada no período
estival, en determinados puntos ou zonas
xeográficas e a súa procedencia está pouco
diversificada.

A depreciación do euro, a recuperación
económica dos países próximos e as
dificultades polas que atravesan algúns
competidores poden ter nela efectos positivos,
pero en Galicia non se espera unha severa
contracción a causa da inseguridade xerada
polo terrorismo nin pola saída do Reino Unido
da UE.

As características da oferta regrada

A economía colaborativa

En Galicia, a maior parte do ano, na maior parte
das zonas está sobredimensionada, non
acompasa a súa estacionalidade coa da
demanda e con respecto a ela, está
desigualmente repartida, e é de categoría
inferior no caso galego que no español.

Podería atraer novos clientes, pero habería que
regular a súa forma de operar, para un reaxuste
ordenado.

A oferta non controlada

A estratexia de marketing e a oferta
diversificada

A existencia deste tipo de oferta implica a falta
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de garantías para o usuario e constitúe, en
moitos casos, unha competencia desleal para a
oferta regrada. Ademais, incrementa o risco en
materia de seguridade e tende a aumentar a
concentración espacial.

Nestas cuestións, Galicia está entre as
comunidades autónomas máis competitivas.

A rendibilidade

A canle en liña

O máximo da tarifa media diaria por habitación
ocupada non chega a alcanzar o mínimo
correspondente ao total nacional e os ingresos
por habitación dispoñible están entre os máis
baixos.

Permite reformular o modelo de relación co
cliente e abre un abano de posibilidades para
mellorar os servizos ofrecidos e a xestión dos
negocios.

A accesibilidade

Os establecementos de aloxamento como
puntos básicos de información

Neste aspecto, Galicia é a comunidade
autónoma que ocupa a penúltima posición.

Este feito podería ser aproveitado para a
promoción, para tratar de alongar a duración da
estadía e para motivar novas visitas

Aínda que cada establecemento ten as súas características propias, consideramos que, en
xeral, nos próximos anos, a oferta deberá ser flexible, posto que unha das tendencias actuais é
reservar a última hora; de maior calidade, o que require mellorar as instalacións e a cualificación do
persoal; e versátil, innovadora e creativa nas propostas de ocio, xa que aínda que os prezos da
viaxe e do aloxamento son factores decisivos nas decisións dos viaxeiros, entre os máis importantes
tamén están as ofertas ou paquetes especiais que lles permitan vivir novas experiencias ou atopar o
tipo de actividades que lles gusta realizar.
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4. ANÁLISE DOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
ÓSCAR RAMOS MONTES
JOSÉ RAMÓN PARAMÁ

1.

ANÁLISE DA CALIDADE DOS SITIOS WEB TURÍSTICOS

1.1.

Webs de destinos

Para a análise da calidade das webs turísticas, tanto webs de destinos como webs de empresas
turísticas, usáronse dous informes: o primeiro redactado pola OMT en relación coa calidade e os
criterios de éxito que debe ter toda web turística, en que destacan criterios como accesibilidade e
lexibilidade, identidade e confianza, personalización e interactividade, navegación, facilidade de
localización nos buscadores e prestacións técnicas; e un segundo informe realizado por Codetur12,
que usa un maior número de parámetros por avaliar, máis aló dos puramente técnicos, como son
aspectos comunicativos, relacionais e persuasivos.

En canto ás webs de destinos, analizouse a de Turismo de Galicia e as das principais cidades
galegas. Por razóns obvias, fíxose fincapé na web de Turismo de Galicia, chegando ás seguintes
conclusións:
1. Accesibilidade e usabilidade13: en canto aos aspectos de accesibilidade, podemos destacar que
o sitio web de Turgalicia facilita información sobre accesibilidade en que se nos indica que cumpre
cos criterios de conformidade da WAI14

(WCAG 1.0) de nivel AA, o cal supón un nivel de

accesibilidade estándar para este tipo de webs. Entre os aspectos positivos podemos indicar que
se especifican atallos para a navegación mediante o teclado, existen alternativas textuais para o
contido multimedia (por exemplo, as imaxes teñen todas a etiqueta ALT) e por tanto están
perfectamente etiquetadas, ademais, o contido está organizado de xeito coherente o que fai que o
comportamento dos compoñentes interactivos sexa predicible. Como recomendación para mellorar
a accesibilidade, poderíase incluír algunha funcionalidade que lle permita ao usuario aumentar o
tamaño da letra ou ver o sitio web en alto contraste.

En canto a usabilidade, podemos indicar que este sitio web ten unha boa navegabilidade,
destacando unha navegación global en cada páxina, unha estrutura de navegación coherente e
predicible, ten ligazón á páxina principal desde calquera parte -mediante o logo-, as iconas son
facilmente recoñecibles, a navegación permite o acceso á información por intereses e tamén
inclúe mapas dos sitios que se presentan. Todo isto fai que a usabilidade da web sexa certamente
brillante. Como recomendación, poderíase facer que o navegador distinga as ligazóns visitadas e
non visitadas con cores distintas.

12

Proyecto Comunicación online de los destinos turísticos (http://www.marcasturisticas.org)
Facilidade de uso da web
14
Web Accessibility Initiative (https://www.w3.org/WAI/)
13
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2. Identidade e confianza: é notorio que o sitio é oficial porque ten o logo do organismo reitor en
todas as páxinas e o título da páxina inicial así o indica tamén. A declaración de obxectivos e a
típica información «acerca de nós» está incluída na Canle Institucional, opción que está moi ben
resolta con información precisa e cuantiosa; tamén se expón a política de privacidade noutra
ligazón do menú global. Tanto o dominio como título do sitio web son significativos e claramente
relacionados co nome do destino. Como recomendación, habería que incluír as condicións de uso
para terceiros da información contida na páxina.

3. Personalización e interactividade: o tratamento da interactividade nesta web está en liña con
outras webs de similares características, é dicir, ofrécense ferramentas que lle facilitan ao visitante
personalizar as súas procuras de información mediante un buscador interno. O tratamento dos
idiomas está ben resolto, aínda que sempre é útil personalizar os mercados por idiomas, é dicir,
non basta con traducir o sitio web a un idioma preciso, senón que, dependendo do mercado a que
nos diriximos, se debería facer fincapé en determinados aspectos que poidan ser de máis interese
para este. Tamén existe unha ligazón ao mapa do sitio, que é moi importante para que o usuario
non se perda. Unha ferramenta moi destacable é o planificador de itinerarios («A miña viaxe»),
que lle permite ao usuario xerar un itinerario propio recollendo nun documento os recursos que
máis lle interesen. En xeral, pódese dicir que neste sitio web a interactividade é correcta, aínda
que ten algunha deficiencia importante, de aí que para que a interactividade fose completa,
poderiamos aconsellar o seguinte: recoller as achegas do usuario, que se podería realizar
mediante a integración dunha comunidade virtual en que se recollan contidos xerados polos
propios usuarios –o que se bota en falta–; tampouco existe a posibilidade de rexistro na web e
carece dun boletín de novas que lles proporcione aos usuarios a información dos recursos ou
produtos máis destacados do destino. Outra deficiencia é a falta dun formulario de contacto en que
se recollan as observacións, as peticións de información ou as suxestións do usuario, é dicir, non
é suficiente amosar o enderezo de correo electrónico, senón que o usuario precisa dun formulario
que facilite a tarefa de se comunicar co organismo de xestión do destino (un bo exemplo disto
témolo no formulario de contacto de spain.info, onde o usuario pode escoller o tipo de petición que
desexa facer).
4. Posicionamento SEO15: o posicionamento en buscadores é moi mellorable para algúns termos
de procura. A web de Turgalicia debería estar nos primeiros lugares na páxina de resultados dos
principais buscadores cando o usuario busca información mediante palabras clave que se
corresponden cos recursos ou produtos fundamentais ou máis relevantes da nosa comunidade, é
dicir, se o usuario introduce nun buscador «Gastronomía en Galicia» ou «Camiño de Santiago»,
por exemplo, é patente que a web de Turgalicia debería figurar nos primeiros lugares dos
resultados, pero non é así; o mesmo poderiamos dicir doutras procuras igualmente relevantes.
Recoméndase, por tanto, favorecer un bo SEO interno, etiquetando correctamente os contidos,
poñendo as palabras clave axeitadas nos artigos, usando ligazóns internas etc.
15

Search Engine Optimization (optimización en buscadores)
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Un indicador positivo é que, no ranking de tráfico de Alexa, a web de Turgalicia, no momento de
elaborar este informe, ten unha puntuación de 110 000 que é unha moi boa puntuación, o que
indica que hai moito tráfico cara á web, aínda que isto seguramente flutúe ao longo do ano.

5. Cantidade e calidade do contido: a cantidade do contido, a súa variedade e calidade na
exposición é boa. É unha web que se centra nos recursos turísticos do país, ofrecendo abundante
información destes, acompañada de variados recursos multimedia: imaxes, mapas e vídeos. Aínda
así, nas presentacións dalgúns dos recursos poderíanse amosar máis imaxes en galería e, sobre
todo, cun tamaño maior na imaxe orixinal. As imaxes teñen que ser motivadoras, por tanto, as
mellores son aquelas en que se amosen persoas facendo algunha actividade ou desenvolvendo
algunha experiencia no destino. Imaxes panorámicas e tours virtuais de 360º tamén son moi
demandados polos usuarios (con bo criterio temos algúns exemplos nesta web). O texto ten que
ser curto, descritivo, pero tamén procurando motivar o usuario para visitar o destino, apelando ás
emocións, experiencias que se poden vivir etc. Un dos aspectos máis interesantes desta web é o
uso da técnica do storytelling16 nalgún dos vídeos. Sería interesante que se fixese algún máis para
presentar, polo menos, todos os apartados principais do menú global de contidos.

É importante tamén que se ofreza información de como desprazarse polo destino, incluíndo mapas
e información sobre o transporte dentro do destino. A xeración de contidos para persoas con algún
tipo de discapacidade tamén é relevante porque contribúe ao tráfico e ao posicionamento.
Finalmente, debemos destacar a importancia de etiquetar e xeolocalizar correctamente os
contidos, porque iso contribuirá en gran medida ao bo posicionamento da web.

6. Páxina de inicio: trátase dun elemento moi importante porque actúa como presentación do
destino. É o lugar onde a imaxe de marca, a comunicación da mensaxe ou o lema principal teñen
que ser máis evidentes. Neste caso, obsérvase un uso moi adecuado do lema principal a través do
vídeo da campaña promocional, así como un acceso eficaz á información máis relevante mediante
o menú principal. Quizais resulte un pouco confusa a parte central da páxina, onde se sitúa a
transición dinámica de contido destacado; esta parte podíase solucionar de forma máis estática e
máis resumida, á maneira do sitio web de spain.info. É certo que o deseño da web é robusto,
sinxelo e moi navegable, con todo, non dá unha impresión de modernidade ou frescura, quizais
sexa un deseño demasiado ríxido. Poderíase engadir algún contido máis de tipo multimedia, como
imaxes destacadas, ou estruturar de xeito distinto, máis visual, máis fresco, a modo de pequenas
tarxetas de imaxes con texto curto e algún efecto de animación (compárese coa mencionada
spain.info).

16

Técnica consistente en usar elementos de narrativa clásica para elaborar unha historia que capte a
atención do usuario e que sexa fácil de rememorar.
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É importante que a páxina de inicio estea vinculada ás redes sociais en que teña presenza o
destino. Nesta web úsase unha boa solución, como é a de agrupar as diferentes redes nunha
pequena barra de ferramentas.

7. Comercialización: como a maioría de webs de destinos, non é unha característica que estea
plenamente desenvolvida, é dicir, non se produce a venda directa, dado o ámbito público en que
se desenvolven as webs oficiais de destinos. Existe un metabuscador de voos integrado na web e
ofrécese información sobre os establecementos hostaleiros onde o visitante se pode aloxar; tamén
se proporciona información sobre prezos de diferentes rutas, tours ou paquetes turísticos; pero, en
todos os casos, sempre derivando a comercialización cara ás axencias de viaxes ou, de ser o
caso, hoteis.

Con todo, poderíase dicir que, dentro do que cabe, o aspecto de comercialización está
implementado razoablemente, dadas as características de organismo público deste tipo de webs.

8. Tratamento da marca: o logo está na páxina inicial e mantense ao longo de todo o sitio web. A
canle institucional ofrece información de interese sobre organismo de xestión do destino, aínda
que, como recomendación, sería bo que se incorporase tamén unha descrición breve da marca do
territorio, e dicir, que é o que representa e os valores asociados a esta.

9. Análise discursiva: un dos aspectos máis notables desta web é a notable capacidade
persuasiva de que fai gala, apoiada nun discurso baseado en proxectar o lema principal de
Turismo de Galicia a través dos diferentes contidos multimedia que posúe. Cabe destacar o uso
brillante dos vídeos, nalgúns casos empregando técnicas de storytelling. Neste sentido é moi
importante o uso de imaxes significativas do destino acompañadas de texto expresivo e motivador.
Outro dos aspectos interesantes desta web é que ofrece a palabra, en ocasións, a testemuñas
reais, feito que achega o discurso ao usuario e turista potencial, ao contrario da maioría das webs
deste tipo, en que o papel de narrador case sempre queda nas mans dunha voz moi institucional.
De calquera xeito, o máis importante é que todos os contidos da web contribúan a difundir a idea
central da campaña.

10. Web social: en canto ao uso das redes sociais dentro do sitio web é moi mellorable. Ofrécense
ligazóns mediante unha barra de ferramentas cara ás diferentes redes sociais en que se ten
presenza, aínda que tamén sería interesante integrar mediante un widget17 o contido dalgunha
delas na propia web (Twitter ou Facebook). Con todo, o maior problema que encontramos é a
carencia de ligazóns nos artigos das páxinas interiores do sitio, que permitan compartir os seus
contidos nas redes sociais dun xeito máis cómodo.

17

Pequena aplicación integrada na web que desenvolve unha función determinada.
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Aínda que a excelencia neste sentido sería integrar unha plataforma social no propio sitio web, en
que os visitantes do destino puidesen facer achegas do seu propio contido –vídeos, imaxes,
artigos de blog etc.-, convertendo, deste xeito, os visitantes en embaixadores da marca do destino.
Temos que subliñar que os usuarios, en xeral, teñen unha actitude moito máis receptiva coas
opinións de usuarios como eles, que non coa información xerarquizada que puidese chegar desde
o propio organismo de xestión. Así que, esta plataforma sería moi interesante para difundir a
marca do destino e acadar unha maior relevancia e posicionamento.

11. Comunicación móbil: a adaptación do sitio web aos diferentes dispositivos móbiles mediante
un deseño responsive18 é un dos aspectos de máis importancia cando se emprende un proxecto
web. Hai que dicir que o deseño do sitio web de Turgalicia no é adaptativo ou responsive, é dicir, a
web non se adapta ao tamaño das pantallas dos dispositivos móbiles, e isto é un erro, porque
moitas das interaccións entre o usuario e o sitio web prodúcense desde móbiles. Por tanto, unha
das recomendacións máis importantes para mellorar este sitio web é aplicar un deseño adaptativo
para as pantallas dos dispositivos móbiles.

Non obstante, un aspecto moi positivo da web é a posibilidade de descargar diferentes aplicacións
desenvolvidas polo propio organismo Turgalicia, que complementan a información sobre o destino,
xa que o viaxeiro demanda, por exemplo, solucións de realidade virtual ou xeolocalización, para
ter a posibilidade de acceder a un amplo abano de información ou produtos ofrecidos polo destino.

En xeral, poderíase aseverar que a web de Turismo de Galicia cumpre cos obxectivos asignados a
este tipo de webs, destacando na creación de contidos e na capacidade de comunicar a mensaxe
de forma eficaz mediante técnicas de storytelling. Como aspectos negativos, poderiamos sinalar a
escasa apertura cara a unha web máis social, algunha deficiencia en canto á interactividade cos
contidos, a carencia de deseño adaptativo e unha SEO mellorable en determinados termos de
procura.

Finalmente, analizáronse dun xeito máis superficial as webs de destinos das principais cidades
galegas, chegando á conclusión de que, a excepción do sitio web de Vigo e, en menor medida, o
de Ourense, se podería dicir que, en xeral, a maioría de webs de destinos de Galicia non son
webs en que concorran os criterios esixibles de calidade. Nalgúns casos Lugo nin tan sequera
existe unha web oficial de turismo, e a maioría adoecen de falta de contidos, escasa
interactividade, nula integración con redes sociais, deficiencias en usabilidade e accesibilidade,
presenza en buscadores moi mellorable e, sobre todo, agás no caso de Vigo e Ourense, nula
capacidade de persuasión cara ao eventual visitante, así como falta de criterio á hora de explotar
unha imaxe de marca (claro que para iso habería que ter unha idea de cales son as fortalezas do
destino para establecer a idea ou o lema que desexamos comunicar, é dicir, que é o máis
significativo do destino e tratar de o comunicar). Sería interesante que as webs de destinos
18

Deseño adaptativo, dependente do dispositivo empregado.
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galegas puidesen compartir algunha mensaxe que as identifiquen como tales ou que o deseño de
marca de turismo de Galicia subxaza en todas elas, tentando, deste xeito, de unificar e, por tanto,
de potenciar a marca galega, aínda que cada unha delas teña as súas propias características.

En canto a outras webs de destino de concellos pequenos ou comarcas (Costa da Morte, Arousa,
Ribeira Sacra etc.) carecen na súa maioría de contidos e ferramentas suficientes para ser
consideradas como tales. A maioría non posúen os mínimos criterios de calidade esixibles. É certo
que nestes casos a carencia de recursos impide que se desenvolva unha web en condicións, pero
nelas debería existir, cando menos, unha idea central de comunicar e unha capacidade de
persuasión cara ao potencial visitante, unidas a uns mínimos requirimentos técnicos.

1.1.1.

Marketing en buscadores

De grande importancia para a proxección dun sitio web é realizar un labor de márketing en
buscadores tanto en posicionamento orgánico SEO19 como eventualmente en posicionamento de
pago SEM20. En relación co SEO, é aconsellable ter o sitio web optimizado para aquelas palabras
clave que mellor definan o sentido do sitio web. Para unha web de destinos sería necesario
realizar un labor de optimización sobre os termos que mellor definan os recursos turísticos dese
destino; é dicir, non basta con ter optimizado o sitio web para unhas poucas palabras clave que
fagan referencia á súa localización, senón que tamén debería estar optimizado para aqueles
termos que describan os seus recursos máis notables. En definitiva, un bo labor de SEO faría que
o sitio web de destinos se mantivese nas primeiras posicións en múltiples termos de procura. Logo
de realizar unha avaliación limitada dalgúns dos termos que definen os recursos turísticos máis
importantes de Galicia, apréciase un posicionamento deficiente da web de Turgalicia, en relación
con recursos tan obvios como a gastronomía ou o mesmo Camiño de Santiago.

De igual xeito, é de interese realizar campañas de publicidade en buscadores ou SEM para
potenciar en determinadas épocas do ano a visibilidade da web en relación con determinadas
palabras clave que non estean suficientemente traballadas en SEO; é dicir, trátase de que
aparezan os anuncios patrocinados do sitio web cando o usuario realiza unha procura relacionada
cos termos clave contratados pola empresa. A estratexia PPC21 é perfecta para lanzar campañas
moi especializadas e acometer o problema de temporalidade.

1.1.2.

Marketing de atracción e marketing de contidos

É importante deseñar unha estratexia de inbound márketing22

mediante a que se ofrecerán

contidos que deben ser útiles aos potenciais turistas a través de diferentes canles co fin de
potenciar a marca do destino e atraelos cara ao sitio web de referencia onde se debe concretar a
19

Search Engine Optimization
Search Engine Marketing
21
Pay Per Click
22
Márketing de atracción: ofrecer contidos aos usuarios a través de diferentes canles para xerar valor de
marca e atraelos ao sitio web.
20
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súa conversión e fidelización. Un dos piares do márketing de atracción é o denominado márketing
de contidos, concepto que alude ao feito de crear contidos relevantes (contido textual, vídeos,
imaxes, podcast, blogs) para os usuarios e así podelos atraer ao sitio web. Unha técnica que se
mostra moi eficaz á hora de desenvolver contidos para un destino pola súa capacidade de
persuasión é o storytelling. No caso de Turgalicia úsase con brillantez esta técnica para xerar
contidos, e é algo que outras organizacións de xestión de destinos galegas deberían emular.

Temos que subliñar que unha característica básica á hora de xerar contidos para unha
organización de xestión de destinos é a xeolocalización dos contidos elaborados. En
practicamente todas as redes sociais existen opcións que nos permiten localizar o contido, isto
contribúe tamén ao posicionamento do destino.

E outra cousa que hai que ter en conta é a etiquetaxe correcta dos contidos que se xeren tanto
nas diferentes redes sociais como na propia web. A finalidade de outorgar etiquetas adecuadas
aos contidos é mellorar o posicionamento en buscadores (SEO), reforzar o sentimento de marca e
favorecer un xeito común de etiquetar e nomear os contidos que redunda no fortalecemento da
imaxe de marca.

Outra idea de interese é aproveitar os contidos xerados polos propios usuarios para promocionar o
destino, quer enlazando estes alí onde se atopen, quer favorecendo as publicacións na web
mediante a inserción dunha comunidade de usuarios que acceden nesta mediante rexistro.

1.1.3.

Correo electrónico marketing e boletín de novas

O obxectivo dunha campaña de correo electrónico márketing pode ser de diversa índole, por
exemplo, para promocionar o destino, comunicar ofertas e promocións en determinadas datas etc.
É unha ferramenta que non se adoita aproveitar na súa totalidade, tendo en conta que
normalmente en calquera das fases do ciclo de viaxe do turista se produce un intercambio de
correos electrónicos co destino ou o provedor do servizo, que se poden usar para inserir
mensaxes promocionais. Así mesmo, pódese enviar unha mensaxe ao turista unha vez finalizada
a viaxe para lle pedir a súa valoración da experiencia, algo que achega calidade no servizo e, por
tanto, xera un sentimento de fidelización no usuario.

As newsletters ou boletín de novas son mensaxes de correo electrónico enviados de forma
gratuíta e periódica aos usuarios que o solicitasen. É moi útil para comunicar os atractivos e
novidades do destino, así como algunha información de tipo comercial. É importante establecer
unha periodicidade que se cumpra de xeito estrito (semanal ou mensual, sempre que haxa cousas
novas que comunicar). Os contidos han de ser relevantes, estimulantes e atractivos, amosando
texto e imaxes. Trátase dunha ferramenta que persegue fundamentalmente fidelizar o turista que
xa visitou o destino, aínda que tamén os potenciais. Analizadas as principais webs de destinos de
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Galicia conclúese que non se utiliza esta ferramenta, por tanto, recoméndase o seu uso co fin de
potenciar a fidelización do turista.

1.1.4.

Análise do tráfico do sitio web

De nada serviría ter unha web perfectamente optimizada fronte ao usuario e potencial visitante, se
non medísemos e analizásemos toda a información que o propio usuario vai achegando co simple
rastro da súa navegación ou as eventuais interaccións que teña coa web.

Ferramentas como Google Analytics encárganse de recoller e medir toda esta información de
forma estruturada, para que o analista a poida analizar e interpretar, co fin último de realizar
actuacións enfocadas a mellorar a web e obter un maior rendemento na súa función, que non é
outra que ofrecer os contidos optimizados para que o usuario se converta nun visitante potencial
do destino, que por outra banda é o factor de conversión desexado. Ferramentas como esta, así
como outras que se ocupan especificamente de analizar información en redes sociais, son
importantes para xestionar o que coñecemos como Big Data e obter información valiosa dos nosos
usuarios ou clientes.

1.2.

Webs de hoteles

Mención á parte merecen as webs de establecementos hostaleiros. A páxina web dun hotel é
fundamental para o obxectivo principal que é a conversión; e, para iso, ha de cumprir nun primeiro
momento co obxectivo de atraer o visitante. Isto conséguese mediante un bo posicionamento en
buscadores e un eficaz manexo das redes sociais á parte da aplicación das pertinentes
ferramentas SEO, é interesante a integración dun blog na web cuxa finalidade sexa a de ofrecer
propostas experienciais ao cliente eventual. É capital que o deseño da web sexa adaptativo
(responsive), é dicir, que se adapte aos dispositivos móbiles: unha proporción elevada das
reservas en liña poden chegar vía móbiles ou tabletas.

Un segundo obxectivo é o de captar a atención e seducir o visitante. Para iso debemos ter unha
boa política de xeración de contidos (fotos, vídeos, audios, textos interesantes, tours virtuais,
descricións das atraccións naturais, históricas e culturais, itinerarios, guías, clima, ofertas
especiais etc.); é dicir, canto máis completa sexa a impresión que teña o posible visitante do
destino, mellor, acrecenta o apetito do usuario e aumenta o seu interese para viaxar ao destino.

Por último, poderiamos falar dun terceiro e máis importante obxectivo, o de converter as visitas en
reservas, que é, á fin e ao cabo, para o que os hoteis deberían ter as webs. Obviamente, para
alcanzar este obxectivo a web do hotel debe posuír un sistema de reservas integrado. É
importante o deseño da pastilla de reservas, das que hai varios tipos: botón, apaisada, tipo retrato
ou tipo OTA (media páxina). A que mellor converte (visitas en reservas) segundo os expertos en
usabilidade é a de tipo retrato (por exemplo, a dos hoteis EXE, duns 70 000 píxeles cadrados).
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2.

REVENUE MANAGEMENT OU XESTIÓN DINÁMICA DE PREZOS

Actualmente é fundamental aplicar nun hotel unha política de xestión dinámica de prezos. Se os
competidores o fan, haberá unha maior dificultade en encher en tempadas de baixa demanda e,
probablemente, en tempadas de alta demanda se encherá a prezos máis baixos que os demais.
É importante que o sistema de revenue management estea integrado no PMS23 (sistema operativo
de xestión de propiedades) e que se conte cunha ferramenta para rastrexar prezos da
competencia, por exemplo, Rate Tiger ou BeOnPrice Analyzer.

As grandes cadeas sen dúbida fan uso do revenue management, o problema está nos pequenos
propietarios que teñen mais dificultade neste sentido. Quizais unha política de axuda por parte dos
organismo públicos, ofrecéndolles ferramentas en liña para a xestión de prezos, sería útil para que
teñan as mesmas oportunidades que as grandes cadeas.

3.

REPUTACIÓN EN LIÑA

Un aspecto que destacar da estratexia da empresa turística, fundamentalmente a industria
hostaleira, é a xestión da Reputación en Liña. Plataformas de valoracións de clientes como
Tripadvisor e Booking requiren neste momento dunha monitoraxe intensiva por parte da empresa
turística, en especial o sector de aloxamentos. Pois ben, existen ferramentas24 como ReviewPro
que axudan a xestionar esta rastrexando e analizando todos os comentarios da internet referentes
tanto ao noso hotel, como ao da competencia. Está demostrado que unha boa Reputación en Liña
é directamente proporcional á subida do ARR25 e do RevPar26 .

A empresa turística ha de manter unha escoita activa, é dicir, non debe simplemente monitorizar
as conversacións dos clientes de forma pasiva, senón que ha de participar nelas para xestionar
correctamente as súas opinións. A propiedade ha de estar atenta aos comentarios que van
deixando os clientes nestas aplicacións, sendo imprescindible unha resposta pronta e eficaz,
sobre todo daquelas valoracións que son negativas. É importante tamén sinalar que estas
respostas han de ser personalizadas, aínda que iso implique un maior esforzo por parte da
empresa.

Despois de efectuar unha revisión das opinións realizadas polos clientes de hoteis das principais
cidades galegas na plataforma de Tripadvisor chégase á conclusión de que, en xeral, os
comentarios cara aos hoteis son bastante favorables, o que fala do bo labor dos establecementos
hostaleiros. Así mesmo, obsérvase que se adoita producir unha resposta por parte da propiedade
ás opinións vertidas polos clientes (acostuma ser un empregado con posto de responsabilidade,

23

Property Management System (sistema de xestión de propiedades)
http://www.canalip.com/blog/reputacion-online-la-guia-definitiva/
25
Prezo medio por habitación
26
Ingreso por habitación dispoñible
24
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cando non o mesmo director). En termos xerais e salvo excepcións de hoteis que nin sequera
responden, as respostas por parte do hotel adóitanse efectuar en breve período de tempo.

4.

USO DAS REDES SOCIAIS POR PARTE DAS ORGANIZACIÓNS DE XESTIÓN

DE DESTINOS
O plan de márketing de redes sociais é un piar fundamental dentro da estratexia de márketing
dixital do destino. Aínda que cada destino é un caso particular, poderíase dicir que todo plan de
márketing de redes sociais debería constar das seguintes etapas: en primeiro lugar, unha análise
dos competidores e da visibilidade na rede e reputación; seguidamente habería que establecer os
obxectivos; no caso dun destino, o obxectivo principal sería potenciar a marca, sendo obxectivos
secundarios unha maior notoriedade, un maior engagement cos usuarios etc.; en terceiro lugar,
coñecer o público obxectivo; a continuación, habería que identificar as canles e os instrumentos
que se empregarán; e, finalmente, establecer os parámetros que usarán para controlar os
resultados (KPI27, ROI28).

Se temos en conta que o feito de viaxar segue unha estrutura que podemos denominar ciclo da
viaxe, conformado por catro partes diferenciadas en que a participación do viaxeiro é definitiva
(selección do destino, planificación da viaxe, viaxe e socialización posterior da viaxe) e que, en
cada unha destas partes, o turista recorrerá a distintas fontes de información, tendo Internet un
papel fundamental na información e toma de decisións, a empresa turística ou o organismo de
xestión de destino debe estar involucrado en cada un destes pasos para orientar e ofrecer
información e solucións antes, durante e despois da viaxe. É por iso, que é imprescindible ter
presenza activa en diferentes redes sociais, tales como, Facebook, Twitter, Instagram etc., coa
finalidade de escoitar e interactuar co usuario.

Non é obxectivo deste informe analizar polo miúdo a xestión das redes sociais dos organismos de
xestión de destinos en Galicia, pero si o é indicar algunhas recomendacións que poden ser de
utilidade. En primeiro lugar, recomendar os diferentes manuais operativos de redes sociais, así
como doutras ferramentas de comunicación social, desenvolvidos polo organismo INVAT-TUR29
(http://invattur.gva.es/estudios-invattur), que ofrecen interesantes solucións para o uso das redes
sociais aplicadas a organismos de xestión de destinos.

En segundo lugar, comentar algunhas cuestións xenéricas sobre a xestión das redes sociais dos
organismos de xestión de destinos. Como non podía ser doutro xeito, Turgalicia realiza unha
xestión eficaz nas principais redes (Facebook e Twitter). En canto á rede Youtube, bótanse en
falta máis vídeos que potencien os recursos turísticos, falta unha liña clara de comunicación da
idea ou lema central do destino, non se usa o storytelling como ferramenta de comunicación; iso
si, a idea de publicar vídeos de plans ou propostas mensuais é moi interesante, aínda que parece
27

Key Perfomance Indicator (indicador clave de rendemento)
Return On Investment (retorno do investimento)
29
Instituto Valenciano de Tecnoloxías Turísticas
28

59

que se deixaron de elaborar. Unha boa canle para tomar como exemplo sobre calquera destes
aspectos é a canle de Turismo de Nova Zelandia http://www.youtube.com/user/purenewzealand.
Así mesmo, sería de grande utilidade a creación dun perfil en Instagram, esta rede é moi
adecuada para a promoción turística dado o seu carácter visual. O blog integrado na web do
destino é unha boa ferramenta de comunicación cos nosos usuarios e moi boa para o
posicionamento. Aínda que este non é o espazo axeitado para facer unha análise en profundidade
deste; si podiamos destacar que, no momento de escribir este informe, se aprecia un certo
desleixo no tratamento desta ferramenta, tanto no aspecto do deseño, que certamente é moi
simple e pouco atractivo (actualmente hai infinidade de modelos que por pouco custo cumprirían
moito mellor esta función), como no aspecto dos propios contidos, que son pouco variados e moi
pouco atractivos, no sentido de non usar os suficientes recursos multimedia (imaxes, vídeos,
mapas etc.). Por tanto, é importante subliñar que, sendo o blog unha ferramenta moi interesante
para a comunicación cos nosos usuarios, temos que a usar correctamente, deseñando contidos
atractivos e de interese que motiven a un usuario a viaxar ao destino ou fidelizar ao que xa o fixo
para que repita.

Por outra banda, se nos referimos aos organismos de xestión de destinos das cidades máis
importantes de Galicia, observamos que tratan con desigual fortuna a súa presenza nas redes.
Nos casos da Coruña, Vigo, Santiago e Ourense a súa xestión de Facebook e Twitter pódese
considerar adecuada; en Pontevedra, a súa xestión en Facebook é correcta, estando Twitter
abandonada desde hai meses. En canto a Lugo, simplemente non existe como destino turístico
dixital, nin web de destinos, nin redes sociais.

Como recomendación xenérica para os organismos de xestión de destinos, podemos indicar que
se debería realizar unha xestión adecuada das redes Facebook e Twitter con publicacións diarias,
unha canle en Youtube para publicar vídeos cos recursos turísticos máis importantes, tamén é
importante que cada web de destino teña un blog e, finalmente, é fundamental que exista un perfil
na rede Instagram (ningún dos destinos examinados o posúe).

Se falamos de empresa turística en xeral, poderíase recomendar a súa presenza activa en redes
como Facebook e Twitter. Se nos centramos nos establecementos hostaleiros, á parte das dúas
indicadas, sería interesante incluír un widget da rede Tripadvisor, circunstancia que denotaría un
perfil de maior transparencia por parte do hotel. En xeral, podemos sinalar que figurar no maior
número posible de redes sociais é útil tanto para a comunicación cos nosos usuarios ou clientes,
como para dar notoriedade á empresa e mellorar o posicionamento da web corporativa; agora ben,
tamén hai que destacar que se debe ser proactivo en cada unha delas, é dicir, debemos ter
presenza naquelas redes que sabemos con toda seguridade que imos usar con asiduidade, non
se pode estar por estar, hai que ser activo nelas, en caso contrario, é preferible non ter perfil,
porque sería negativo para a reputación en liña da empresa.
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5.

SMART CITIES

Non existe unha definición única de Smart City, pero todas inclúen o turismo como un dos eixes de
actuación. Por exemplo, a Fundación Telefónica, establece como unha das áreas de servizos
dunha Smart City: o e-turismo e servizos de información cultural (Fundación Telefónica, 2011).

Dentro do caso de Galicia, existe un proxecto en marcha Smart Coruña (http://smart.coruna.es),
que desde o seu deseño inicial tiña una sección dedicada ao turismo. Xa actualmente, a web do
proxecto inclúe moita información e aplicacións susceptibles de ser usadas no contorno turístico,
como, por exemplo: puntos de interese, rutas realizadas por usuarios etc. Porén, como veremos, o
alcance do proxecto para o sector turístico é limitado, debido a que estas ferramentas
probablemente non foron deseñadas con este sector como destino.

Existen multitude de tecnoloxías e aplicacións que se poderían encadrar dentro do concepto de
Smart City. Imos tratar brevemente algunhas das máis importantes para o sector turístico.

5.1.

Guías de cidades

Probablemente, a aplicación que máis frecuentemente se atopa nos documentos sobre Smart City
é a de creación de guías de cidades, incluíndo temática turística, oferta de lecer, tempo libre,
actividades deportivas e cultura en xeral. O informe da Fundación Telefónica destaca que o ideal
sería que todo estivese integrado nunha soa aplicación xestionada por unha única entidade, por
exemplo o Concello, que debería establecer un modelo de negocio para as entidades participantes
(concello, hoteis, comercios etc.). O informe Tendencias Tecnológicas para el Turismo 2016
(ThinkTur, 2016), fala dun concepto que podería ser similar, pero máis centrado na
comercialización de produtos turísticos, “Fomento del destino turístico a través de herramientas
comunes de comercialización”: o aspecto fundamental é aglutinar toda a información e oferta de
servizos nun espazo (aplicación) dun destino, en lugar de manter moitas aplicacións, webs etc., de
distintas orixes e fins, totalmente desconectadas, que fan difícil atopalas e usalas.

No caso de Galicia, a aplicación que máis se acerca a este concepto é Eventos Smart Coruña,
que contén información de eventos na cidade da Coruña (concertos, festas, espectáculos etc.),
pero non contén ningún tipo de información comercial nin existe ningún mecanismo para que as
empresas poidan ofertar os seus produtos.

5.2.

Transporte

Outra das aplicacións típicas é a de axuda ao transporte, que nos informa sobre que medios de
transporte debemos usar para chegar dun punto a outro, ou o tempo de espera para a chegada
dun determinado medio. Neste caso, si dispoñemos de casos de éxito en Galicia, como iTranvías
dentro de Smart Coruña.
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5.3.

Open-data

Nos últimos anos estase a desenvolver moito traballo no eido do Open-data. Consiste en que unha
organización (por exemplo un concello) poña nun enderezo de internet coñecido un servidor de
datos con información para que poida acceder calquera que estea interesado. Esta información
debe seguir un formato previamente establecido por organizacións de estandarización
nacionais/internacionais, para que outros organismos externos poidan utilizar esa información e
incluíla noutras aplicacións, webs etc. O obxectivo é dar facilidades para a difusión da nosa
información/oferta, xa que outros sitios web poden facilmente facer accesible a nosa información,
e así conseguimos unha mellor difusión da nosa información.

Outra vez o proxecto Smart Coruña é un exemplo en Galicia, pero os datos compartidos non
inclúen nada relacionado co turismo.

5.4.

Realidade aumentada

O uso de Smart Phones abriu a porta a acceder a información de puntos de interese apuntando a
cámara do dispositivo a un edificio ou calquera outro elemento. Esta tecnoloxía ten grandes
atrancos (basicamente un consumo de batería alto), pero aínda así hai aplicacións dispoñibles. O
mellor exemplo é Layar (https://www.layar.com/), onde existen varias capas con información sobre
Galicia (subidas por axentes externos a layar, como TurGalicia). Un exemplo no contorno galego é
Rutas Coruña, que ten un apartado de realidade aumentada que funciona na Coruña.

6.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA

Basicamente, os sistemas de información xeográfica (SIX) permiten amosar puntos de interese e
rutas xeoposicionadas nun mapa. Inicialmente, os SIX dedicados ao turismo introducíronse como
sistemas web, por exemplo http://www.patrimonioculturalgalego.org/, aínda que agora coa
expansión dos Smart Phones son de uso xeneralizado en dispositivos móbiles. Grazas a este
dispositivos, os SIX tamén son usados como axuda no percorrido de rutas, indicando o camiño
que se debe seguir, nalgúns casos, engadindo información adicional ao percorrido.

O mellor exemplo no contorno galego é a aplicación Rutas Coruña (dentro de Smart Coruña) que
contén distintas rutas na cidade da Coruña (e axuda no seu percorrido), ou

Eventos Smart

Coruña, que sitúa nun mapa as localizacións de eventos. Actualmente estanse desenvolvendo
moitas aplicacións que permiten mellorar desde varios puntos de vista o percorrido de rutas, ben
sexa turísticas, ben sexa de sendeirismo. Moitas delas permiten compartir rutas entre usuarios,
converténdose nunha especie de rede social de rutas. Exemplos destas aplicacións poden ser
wikiloc (http://es.wikiloc.com/wikiloc/home.do) ou

Naturapp

(http://www.naturapps.es/app-guia-

sendeirismo.php). Dado que son os propios usuarios os que soben as rutas, existe multitude de
rutas galegas nesas aplicacións, porén, sería desexable que portais como www.turgalica.es
permitisen descargar rutas para estas aplicacións, de xeito que os usuarios as poidan usar
facilmente, algo que non ocorre na actualidade.
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En relación con esta tecnoloxía, un tema que está a adquirir relevancia actualmente son os indoor
maps. Os receptores de GPS non funcionan dentro de edificios, por iso os SIX típicos non serven
de axuda para situarse en grandes edificios, como aeroportos, museos etc. Con todo,
recentemente empezáronse a desenvolver SIX capaces de situar a posición de Smart Phones
dentro de edificios usando redes wifi e sinais de telefonía. O mellor exemplo é a aplicación Google
Maps (https://www.google.com/maps/about/partners/indoormaps/). Con todo, google maps non
dispón dos planos dos edificios, e é necesario facerlles chegar eses planos. Na lista actual de
edificios que dispoñen desta funcionalidade non hai ningún edificio nin aeroporto galego.

Unha alternativa moi útil para a localización de usuarios dentro de edificios é a utilización de eBeacons, que son dispositivos físicos que simplemente se «pegan» en distintos puntos dun
edificio, e emiten información por radiofrecuencia. Estes e-Beacons son unha solución sinxela para
axudar aos usuarios a situarse dentro dun edificio, ou como apoio a un audio-guía en Smart
Phone. Non temos constancia de proxectos deste tipo en Galicia.

7.

SMART DESTINATIONS

Este é outro concepto sen definición precisa, pero basicamente é a aplicación das TIC para
mellorar a estadía dun usuario nun destino. Unha vez máis existen múltiples aplicacións, pero o
exemplo paradigmático son as aplicacións que permiten facer o check-in ou contratar servizos dun
hotel. Exemplos http://www.stayntouch.com/zest/ e http://www.winhotelsolution.com/es/softwarede-hotel/app-para-hoteles/.

Un paso máis alá é EasyonPad,( http://www.easyonpad.com/) onde o establecemento hoteleiro lle
entrega ao hóspede unha tableta con conectividade 4G e Wifi evitando custos de roaming coa
posibilidade de facer compras e acceder a información do establecemento.

Outro exemplo desta tecnoloxía é o sistema Qing (www.qing.solutions) que se basea no uso
dunha pulseira que leva o usuario, o que lle permite entrar na súa habitación, pagar servizos,
acceder a espazos restrinxidos, ou consumir servizos personalizados, simplemente achegando a
pulseira a detectores.

Outras aplicacións que se poderían encadrar en Smart Destinations son as que permiten visitar
puntos de interese en 3D dentro dun dispositivo tipo Smart Phone, como UpNext ou 3D Cities.
Tamén de interese para o mundo do turismo serían aplicacións que permiten coñecer o tempo de
espera para acceder a museos, monumentos, locais, restaurantes etc. Exemplo disto é a
aplicación QuTi dentro de iBruselas.

8.

ANALÍTICA DE INFORMACIÓN: BIG DATA

No Big Data conflúen técnicas anteriores, unha dela é a Minaría de Datos, que dentro do contorno
do turismo se usou tipicamente para detectar perfís de clientes. É dicir, baseándonos en datos
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pasados, pasaxes de avión, reservas en hoteis, buscas en webs etc., podemos detectar se un
determinado usuario é un turista ocasional a quen lle gusta o destino de praia, ou se se trata dun
aventureiro a quen lle gustan as emocións fortes. O obxectivo é adiantarnos ás decisións do
usuario, como se indica no documento Big Data: Retos e Oportunidades para o Turismo (Agència
Valenciana do Turisme. INVAT-TUR, 2015). Grazas a iso, poderemos facer que os nosos clientes
se sintan únicos e especiais, mesmo interactuando cunha máquina. O exemplo paradigmático
sería unha axencia de turismo en liña, que antes de que o cliente pida nada, simplemente ao
conectarse á devandita axencia, o sistema lle dese a benvida con ofertas ou informacións xa do
seu interese, é dicir, o sistema sería capaz de recomendar antes de que o cliente preguntase.
Outra aplicación desta técnica é o uso para recomendar produtos, servizos ou destinos similares a
unha busca previa. Unha vez que un usuario fixo unha busca, por exemplo: «hoteis rurais, 2
adultos e 2 nenos, cerca da Ribeira Sacra», como é normal, o sistema responde cunha lista de
posibles eleccións que seguen os criterios de busca, pero podería tamén ofertar elementos que
tipicamente lle poderían interesar a usuarios interesados na busca anterior, como por exemplo,
rutas

a

cabalo,

paseos

en

kayak

etc.

Esta

solución

está

implantada

en

http://www.andaluciatipica.com/.

Pero existen moitas outras oportunidades dentro do sector turístico. Outro exemplo, detección de
fraude dos propios empregados, rastrexo en liña de valoracións, rastrexo físico de usuarios
mediante algún dispositivo de posicionamento para análise posterior, detección de necesidades de
investimento para Administracións públicas etc.

Non coñecemos a aplicación de técnicas de Big Data no contorno galego.

En canto a posibles propostas de aplicación máis concretas desta tecnoloxía, poderiamos indicar
as seguintes:

1. Cada vez que se produza unha procura de información na web de Turgalicia, poderíase poñer
tras a resposta unha mensaxe como esta: «As persoas que buscaron X tamén buscaron
información sobre:», e poñer unha lista de opcións que tamén poderían ser do interese de alguén
que fixo a procura inicial. Trataríase de, en función de procuras pasadas, iguais á que se está
realizando, proporcionar destinos ou servizos que outros usuarios visitaron despois de facer a
procura en cuestión.

2. Para os usuarios rexistrados, analizar a súa actividade dentro da web, con iso obtemos o seu
perfil (por exemplo, gústalle a montaña, a praia etc). En función do seu perfil:

a) Cada vez que entre na web, a páxina de inicio cargaríase con ofertas de servizos
adecuados ao seu perfil.
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b) Enviaríaselle información de ofertas de acordo cos seus gustos ao correo electrónico, por
sms etc.

Estas dúas propostas, poderíanse usar tamén nunha aplicación móbil que tivese fins similares.

3. Analizar todos os datos recollidos en ferramentas coma Google Analytics, porque obteremos
moita información e moi interesante sobre o perfil dos visitantes da web. Isto mesmo pódese facer
tamén coas propias ferramentas estatísticas de cada unha das redes socias en que ten presenza
o destino.

9.

CONCLUSIÓNS

O desenvolvemento dun sitio web que comunique toda a oferta do destino dunha forma
estruturada, accesible e adaptada aos novos estándares tecnolóxicos debe ser unha premisa á
hora de deseñar unha estratexia de comunicación, iso producirá un efecto de fidelización no
usuario que, en gran parte, posúe xa un perfil de viaxeiro conectado ás novas tecnoloxías. Dito
isto, é de apuntar que, salvo raras excepcións, a maioría de webs de destinos galegas non
cumpren cos requisitos esixibles a este tipo de webs, non xa só desde o punto vista tecnolóxico,
senón tamén desde o punto de vista da función de márketing que é prioritaria para estas.
Atendendo a isto, sería interesante ter en conta os seguintes elementos: en primeiro lugar,
traballar a imaxe de marca para cada destino. Mesmo sería moi interesante que houbese algún
criterio unificador subxacente para todos os destinos da comunidade galega un deseño similar,
asunción do lema de Galica etc., sen menoscabo das particularidades de cada un deles. En
segundo lugar, comunicar dun xeito persuasivo os contidos que caracterizan unha localidade ou
comarca utilizando estratexias de storytelling e potenciando aqueles recursos que sexan
realmente distintivos de nada serve ofrecer moita información sobre recursos que, en última
instancia, non se diferencia doutros destinos. En terceiro lugar, hai ter en conta todos os
elementos que favorezan o bo posicionamento en buscadores do destino, por exemplo, etiquetar e
xeolocalizar correctamente os contidos, unificando criterios tanto para o uso nas propias webs
como nas redes sociais, contribuirá a isto en gran medida.

Por outra banda, a organización de xestión de destinos ha de estar presente nas redes sociais,
tendo unha actitude de escoita activa e ofrecendo respostas a todas as demandas do viaxeiro,
circunstancia que favorecerá a súa reputación en liña. Así mesmo, a análise de toda a información
recollida mediante ferramentas de analítica tanto na web como nas propias redes sociais servirá
para ofrecer un produto máis axustado ao perfil de visitante potencial da comunidade.

En definitiva, o deseño dun plan de márketing dixital faise necesario para desenvolver de forma
estruturada a función de comercialización do produto turístico.

65

Noutra orde de cousas, dada a penetración que teñen as TIC no deseño e comercialización do
produto turístico, xunto coa necesidade de enriquecer a experiencia do usuario fai necesario o
desenvolvemento, sobre todo nas cidades máis grandes, de estratexias smart city que convertan
unha cidade nun centro de información, coñecemento e innovación. Temos en Galicia algúns de
casos de éxito como Smart Coruña; con todo, é necesario desenvolver novas ferramentas
baseadas nestas tecnoloxías, por exemplo: wifi gratuíto en lugares turísticos, desenvolver apps
para smartphone, pagamentos vía móbil, tecnoloxías RFID30 e NFC31, códigos QR, tecnoloxías
wearable, realidade aumentada, cloud computing, internet das cousas, aceptación de moeda
virtual e Big Data. Nos destinos actuais son poucos os datos que se obteñen dos turistas, pero
este déficit vai cambiando co uso das TIC por parte deles. Estase a dar un importante crecemento
de datos turísticos que se poden analizar mediante técnicas de Big Data.

10.
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5. ANÁLISE DA XESTIÓN DA CALIDADE, AMBIENTAL E ENERXÉTICA
NO SECTOR TURÍSTICO

MANUEL MARTÍNEZ CARBALLO; CARLOS RIVAS e ÁLVARO CASTRILLÓN FERNÁNDEZ
5.1.

INTRODUCIÓN

Unha das principais características que definen a economía dos nosos tempos é a tan coñecida e
comentada globalización e internacionalización dos mercados que dalgunha forma afecta a todos
os sectores coas súas vantaxes e inconvenientes.

Neste contexto global e máis competitivo, as distintas organizacións empresariais do noso país
atopáronse e atópanse coa necesidade de buscar estratexias que lles permitan afrontar con éxito
os retos que se lles presentan. A variable calidade xunto coa innovación tecnolóxica e o deseño
forman os tres alicerces básicos en que descansa a competitividade empresarial hoxe en día, aos
que poden engadirse outros elementos non menos importantes como son a preocupación polo
medio ambiente, a responsabilidade social corporativa ou a ética empresarial, a xestión dos riscos
laborais etc. sen esquecerse ou deixar de lado a satisfacción das necesidades presentes e as
expectativas futuras dos clientes.

O sector turístico non quedou á marxe deste efecto da economía e as empresas que o forman
víronse obrigadas a ampliar os seus sistemas de xestión para incorporar aspectos relacionados
coa calidade, o medio ambiente...

O obxectivo deste apartado é realizar unha análise das prácticas habituais en materia de xestión
da calidade ou calidade total, ambiental e enerxética levadas a cabo polas entidades do sector
turístico na Comunidade galega. Nun primeiro momento analízase a importancia actual que ten a
variable calidade no sector de estudo como fonte de vantaxe competitiva para, posteriormente,
tratar a metodoloxía e a verdadeira análise das prácticas referidas no sector turístico. Por último,
recóllense as conclusións finais.

5.2.

A IMPORTANCIA ACTUAL DA CALIDADE NO SECTOR TURÍSTICO COMO

ELEMENTO ESTRATÉXICO
A variable calidade xoga un papel moi importante no contorno actual para que as empresas, en
particular as do sector turístico, non perdan o seu nivel de competitividade como froito do
fenómeno da globalización e dunha competencia máis dura. Por iso é polo que moitas delas
apostan por incorporar este elemento clave da calidade aos seus sistemas de xestión.

Con todo, para moitas entidades este compromiso coa calidade aínda ocupa un nivel secundario
pero todas elas son conscientes da súa importancia, o que non implica necesariamente o
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desenvolvemento ou a implantación da calidade de forma inmediata. O máis importante é darse
conta de que a calidade non é un problema que hai que resolver, senón que é unha oportunidade
que se ten hoxe en día para competir no contorno actual. Nesta liña maniféstanse moitos traballos
entre os que cabe citar os de Ross e Shetty (1985), Garvin (1987), Kaibel (1990), Spitzer (1993),
Belohlav (1993), Conti (1993), Grant et al. (1994), Sarabia et al. (1994), Powell (1995), Camisón
(1996) e Fernández Sánchez (1996), entre outros, que tentan analizar o alcance que ten a
calidade na estratexia competitiva.

Por tanto, a calidade é considerada por numerosos investigadores como unha fonte importante de
vantaxe competitiva que, ademais, cómpre ter en conta con igual relevancia que moitas outras
variables como poden ser o prezo ou os custos, xa que, a calidade por si soa non garante o éxito
(Dean e Bowen, 1994). De forma moi similar, Ehrenfeld (1993) e Shadur (1995) veñen dicir que
para ter éxito hai que considerar a calidade en relación coa estratexia empresarial e nunca como
un factor illado, unha visión excesivamente centrada en aspectos de produción.

Hai que lembrar que vantaxe competitiva, estratexia e competitividade son conceptos que están
claramente relacionados, posto que a vantaxe competitiva vai dar lugar a unha estratexia e esta á
súa vez ten como finalidade principal mellorar a competitividade dunha organización. En termos
xerais, os dous tipos básicos de vantaxes competitivas máis coñecidos e utilizados na literatura
sobre dirección estratéxica son os que Porter (1980, 1982, 1987, 1995) sinala como vantaxe en
custos e vantaxe en diferenciación que dan lugar ás estratéxicas competitivas xenéricas definidas
tamén por este mesmo autor co nome de liderado en custos e diferenciación, respectivamente.

Ventaja
competitiva

Estrategia
competitiva

En costes

Liderazgo en costes

Calidad

En diferenciación

Diferenciación

Fonte: adaptado de White (1986)

A gran disxuntiva está agora en ver se a calidade é un factor competitivo que supón unha vantaxe
en custos e/ou unha vantaxe en diferenciación. A resposta a esta formulación indica que ofrecer
un diferencial de calidade positivo fronte aos competidores pode ser tanto unha fonte de vantaxe
competitiva en custos como unha fonte de vantaxe competitiva en diferenciación porque unha
maior ou mellor calidade permite aumentar as vendas, reducir os custos, mellorar a xestión dos
recursos para a súa utilización de forma máis produtiva, mellorar a satisfacción dos clientes, xerar
ou reforzar a reputación de marca dos produtos ou a imaxe da compañía etc. Algúns traballos
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neste marco, entre moitos outros, son os de Crosby (1979), Garvin (1983), Deming (1982, 1989),
Guinjoan e Pellicer (1990), Grant et al. (1994), Wruck e Jensen (1994), Hill e Jones (1996) e o de
Camisón (1996).

En liñas xerais, a calidade pode supoñer entón tanto unha vantaxe en custos como unha vantaxe
en diferenciación. Por tanto, a continuación resulta fundamental como seguinte paso determinar
que a empresa seleccione que tipo de estratexia vai seguir, é dicir, vai implantar unha das dúas
estratexias mencionadas ou, pola contra, van levar a cabo as dúas estratexias de forma
simultánea dado que non son mutuamente excluíntes, a diferenza do que se pensaba hai anos.

Baja

Alta

Bajo

Coste puro

Coste y
diferenciación

Alto

COSTE

DIFERENCIACIÓN

Ninguna
ventaja
competitiva

Diferenciación
pura

Fonte: adaptado de White (1986)

As relacións individuais de que a calidade implica diferenciación ou redución de custos están
claras e son amplamente aceptadas. Con todo, a relación conxunta non é tan evidente, xa que,
parece lóxico que o logro dunha diferenciación vaia supoñer para a empresa uns maiores custos
e, doutra banda, cada unha das dúas estratexias require distintos recursos e habilidades que
poden chegar a ser incompatibles (Day, 1989).

Un exemplo da dobre aplicación estratéxica podería ser o caso de que unha empresa incorporase
a calidade como ferramenta de xestión interna que lle permita optimizar os seus procesos para
achegarse ou mesmo ser ela mesma líder en custos e ao mesmo tempo conseguir unha
diferenciación clara do seu servizo baseada na atención ao cliente.

Unha vez chegados a este punto, é dicir, unha vez obtida ou creada a correspondente vantaxe
competitiva que deu lugar á súa vez á estratexia ou conxunto de estratexias respecto diso, hai que
ver se se pode garantir a sustentabilidade ou manter a dita vantaxe no tempo, o cal vai depender
das características dos recursos e capacidades da entidade. Neste sentido, pódese consultar o
traballo de Escrig (1998) que demostra especificamente que a xestión da calidade total é unha
fonte de vantaxe competitiva sustentable no tempo a partir da técnica de análise estratéxica
proposta por Hall (1992, 1993) e as condicións establecidas por Rumelt (1984).
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5.3.

METODOLOXÍA

A metodoloxía é o modo ou a forma en que se enfocan os problemas e se buscan as respostas a
estes (Taylor e Bogdan, 1996, 2000). No campo das ciencias sociais a explicación deste termo
pódese traducir como a maneira ou o método de realizar un estudo empírico co fin de obter así a
información primaria necesaria para lograr os obxectivos formulados.

Neste contexto, as dúas metodoloxías existentes son as de tipo cuantitativo e cualitativo. As
primeirsa busca resolver os problemas da investigación con independencia dos estados
subxectivos dos individuos, como pode ser por exemplo a técnica dos cuestionarios. As segundas,
pola súa parte, fano desde a propia perspectiva do suxeito a través da observación ou a
participación directa, a análise de informes/documentos... As entrevistas, incluídos os estudos de
casos, son tamén un exemplo claro deste segundo tipo de metodoloxías.

Nesta análise descritiva seleccionouse a utilización da metodoloxía cualitativa mediante a
observación ou participación directa dos autores, así como, os seus graos de experiencias no
sector. Tamén se optou pola revisión de distintos informes/documentos respecto diso que
proceden de fontes primarias e secundarias (Axencia de Turismo de Galicia, Galicia Calidade,
Instituto para a Calidade Turística Española, Asociación Española de Normalización e
Certificación, Fórum Calidade, Clúster de Turismo de Galicia…).

Descartouse o uso de metodoloxías cualitativas de tipo proxectivo que estudan o futuro, como
pode ser por exemplo o método delphi, principalmente pola falta de espazo temporal para realizar
este estudo. Polas mesmas razóns, tampouco se previu o emprego de metodoloxías cuantitativas
como a realización de cuestionarios que poderían achegar un valor engadido a este traballo.

5.4.

A XESTIÓN DA CALIDADE NO SECTOR TURÍSTICO

A xestión da calidade/calidade total no sector turístico galego lévase a cabo mediante diferentes
referenciais que son de aplicación específica neste sector en concreto e outras normas que son
extensivas a calquera actividade. No anexo 5.I realízase unha análise descritiva das prácticas
habituais en materia de xestión da calidade no sector turístico de Galicia agrupado en diversos
bloques (ISO 9001, Marca Q de Calidade Turística, Galicia Calidade...) que se recomenda revisar
exhaustivamente para obter unha visión más clara e precisa deste apartado.

Desta análise, xunto con outros aspectos, recóllense as seguintes consideracións positivas e
negativas que se presentan a modo de análise DA-FO da xestión da calidade no sector turístico
galego.
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DEBILIDADES/AMEAZAS (DA)
Ausencia de indicadores/estatísticas actuais de sistemas de xestión da calidade no sector
turístico galego que permita a súa comparación con outras comunidades (benchmarking) e/ou
a formulación de actuacións individual/colectiva.
Ausencia de estudos/investigacións actuais que demostren a eficiencia dos sistemas de xestión
da calidade implantados tanto no tocante a resultados empresariais como a respecto do
incremento de cota de mercado.
Diversidade de certificacións de sistemas de xestión da calidade que, nalgúns casos, lle
provoca mesmo confusión ao turista o que fai case necesario e obrigatorio crear un novo
sistema de xestión da calidade propio ou aglutinar a maioría dos existentes.
Futura aprobación de novos referenciais de xestión da calidade por parte da ISO no ámbito
internacional que complica aínda máis o aspecto anterior.
Accións illadas con escasa repercusión e/ou falta de análise do impacto (p.ex. a elaboración do
manual de boas prácticas para establecementos de restauración en Galicia).
Escaseza de tempo para dedicar a tarefas de calidade nos pequenos establecementos
turísticos.
Escaso financiamento/recursos para implantar sistemas de xestión da calidade nos
pequenos/medianos establecementos turísticos.
Orientación clara dos selos/marcas de calidade a cuestións de Márketing+Vendas e non tanto a
cuestións relativas á xestión interna da organización para aumentar os beneficios.
Falta de incorporación da reputación dos establecementos turísticos nas redes sociais nos
actuais sistemas de xestión da calidade.
Escasa implantación e dinamización dos clubs de produtos que teñen un gran potencial.

Ausencia da variable calidade na planificación estratéxica dos establecementos turísticos ou
simplemente falta de concienciación pola cultura da calidade.
Descoordinación entre as distintas Administracións públicas (principalmente autonómica e
locais) sobre políticas de calidade na Comunidade Autónoma de Galicia, a pesar dalgúns
intentos.
(http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/touro/2016/07/28/turismo-plantea-estrategia-comun-promocionarulla/0003_201607S28C5992.htm)

España súmase á lista dos países en que decrecen as certificacións ISO 9001 nos últimos
anos.
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FORTALEZAS/OPORTUNIDADES (FO)
Alza do sector turístico español e, en particular, do galego.
(http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2016/06/24/sector-turistico-gallego-bate-record/1082534.html)
(http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/08/01/galicia-alcanza-cifra-turistashistorica/0003_201608G1P6993.htm)

Procura dun turismo diferenciado e de calidade por parte do consumidor.
(http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2016/07/31/turistas-galicia-buscan-lujocalidad/0003_201607G31P7993.htm)

Gran potencial do Camiño de Santiago e todo o que o rodea (a propia ruta, o Tren do
Peregrino, a aposta por albergues de calidade...).
Gran potencial da marca Galicia Calidade (conxuga destino/destino+calidade)
Importante evolución dos sistemas de xestión da calidade implantados nos últimos anos.

A Marca Q de Calidade Turística é o referencial típico no sector turístico.
Gran potencial dos clubs de produtos para atraer o consumidor que busca un turismo
diferenciado e de calidade.

5.5.

A XESTIÓN AMBIENTAL E ENERXÉTICA NO SECTOR TURÍSTICO

Esta parte ten como finalidade última axudarlles ás empresas do sector turístico galego a tomar
conciencia dos impactos ambientais que ocasionan as súas respectivas actividades económicas,
así como, da importancia e vantaxes de adoptar prácticas respectuosas co medio ambiente. A
aprendizaxe e a xestión do coñecemento tamén son cruciais na área da xestión ambiental.

5.5.1.

ÉTICA, RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEDIO

Os comportamentos éticos das organizacións turísticas son unha esixencia da sociedade e unha
necesidade sobre todo no ámbito do medio ambiente.

A pesar da necesidade de integrar o factor ecolóxico como un activo de xestión empresarial, aínda
son moitas as empresas que seguen considerando a responsabilidade ecolóxica un freo ao
beneficio, sen se dar conta de que poden chegar a ser competitivas cunha boa política ambiental.

As empresas deben considerar dous principios para unha xestión empresarial ecoloxicamente
responsable:

73



Principio moral de actuación empresarial. Este principio sinala a necesidade de que as
organizacións actúen de forma que as xeracións futuras poidan satisfacer as súas
necesidades.



Principio de xestión ecolóxica. Actúa sempre de tal modo que o medio ambiente non sufra
polos procesos de fabricación, que os produtos que a empresa vende non prexudiquen o
medio ambiente nin durante a súa utilización nin tras o seu servizo.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
A responsabilidade ambiental ou ecolóxica das organizacións é unha manifestación da ética
ambiental. As empresas están a tomar conciencia da necesidade de se responsabilizar co medio
ambiente porque está en xogo a súa credibilidade social. E, ademais, porque dunha actuación
responsable despréndense vantaxes sociais, económicas e legais.

Existen tres actitudes que as empresas poden adoptar respecto ao medio ambiente:

É evidente que a actuación que se espera das empresas que son responsables co medio
ambiente é a positiva. E a xustificación atópase nas vantaxes que tal actitude pode reportar, tanto
respecto ao mercado como de cara á sociedade civil ao mellorar a súa imaxe e credibilidade
social.

IMPULSORES DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
O maior impulso que recibiron as empresas para ser responsables desde o punto de vista
ambiental procede da sociedade, ao reclamar esta unha maior divulgación da información relativa
ao impacto ambiental daquelas.

Da correcta actuación co medio ambiente pódense derivar beneficios en tres direccións:


Pódense conseguir obxectivos financeiros pola redución de custos, grazas ao uso de
tecnoloxías máis limpas.



Pódense satisfacer as necesidades dos clientes.



Pódese mellorar o medio ambiente, como consecuencia da redución dos impactos negativos.

5.5.2.

A XESTIÓN AMBIENTAL NO SECTOR TURÍSTICO
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O desenvolvemento sustentable débese ter en conta en calquera actividade, pero sobre todo no
sector turístico, onde se dá unha relación tan estreita co medio ambiente, dado que o turismo é
hoxe a maior industria mundial e unha das que máis afecta o medio ambiente.
Como proba diso, durante o ano 2015 a comunidade de Galicia recibiu máis de 4,5 millóns de
turistas, o que supón un aumento do case 12 % respecto ao curso anterior.

O turismo vén sendo obxecto dunha xestión ambiental dirixida cara á súa sustentabilidade,
destinada a atraer os sectores da poboación desexosos de pasar uns días de vacacións en zonas
onde se respecte, nun sentido integral, o medio natural. É o fenómeno do ecoturismo, turismo
verde, turismo sustentable ou outras denominacións similares, que busca a calidade ambiental.

5.5.3.

TIPOS DE TURISMO E OS SEUS IMPACTOS NO MEDIO AMBIENTE

TURISMO DE SOL E PRAIA
A zona costeira foi, ao longo da historia, un centro importante de desenvolvemento da sociedade
humana. Con todo, estas zonas costeiras enfróntanse con problemas graves de destrución do
hábitat, contaminación da auga, erosión da costa e esgotamento dos recursos.

Entre os impactos negativos máis habituais nestas áreas destaca a especulación do solo e o
desenvolvemento urbanístico, a invasión masiva de zonas naturais, a explotación insustentable de
recursos como a auga, a gran deterioración da paisaxe e o aumento da cantidade de residuos.

Estes problemas agrávanse pola concentración da actividade turística nuns períodos vacacionais
relativamente breves (estacionalidade) e nunhas zonas determinadas, a miúdo moi reducidas.

A maioría das afeccións son consecuencia directa ou indirecta do desenvolvemento urbanístico, e
entre elas, merece mención especial a problemática da auga, xa que o desenvolvemento masivo
das zonas urbanas e instalacións turísticas disparou a demanda de auga doce por encima das
posibilidades reais provocando a sobreexplotación dos recursos hídricos. Isto foi deteriorando a
calidade da subministración de auga potable en moitas zonas, co custo económico que supón
(construción de custosas infraestruturas, transvasamentos, plantas desalgadoras...)

TURISMO RURAL
Do mesmo xeito que outras tipoloxías de turismo, o turismo rural enfrontarase tamén, aínda que
nunha escala inferior, á xestión de residuos producidos polos visitantes, ao aumento de ruídos,
vehículos etc.

TURISMO DE NATUREZA
Ante o renovado interese pola natureza latente en toda Europa, cada vez é maior o número de
visitantes de áreas protexidas: zonas patrimonio da humanidade, reservas da biosfera, parques
nacionais, parques naturais etc.
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Entre os impactos más habituais nestas zonas destacan a construción de infraestruturas turísticas,
a introdución de especies estrañas, o abandono de lixos e todas as actividades humanas que
supoñen un cambio no medio (pesca, caza, escalada...)

TURISMO DE SAÚDE: TERMALISMO E BALNEARIOS
En Galicia, cuxo potencial termal está abalado polos numerosos establecementos termais en
funcionamento, así como polos múltiples recursos desta natureza aínda sen explotar, o turismo
termal presenta uns elevados índices de ocupación ao longo de todo o ano.

Para que as actividades de termalismo e balnearios sexan sustentables, o uso e consumo racional
da auga, recurso natural de prezado valor a que estas actividades están directamente vinculadas,
é un requisito indispensable.

5.5.4.

BOAS PRÁCTICAS AMBIENTAIS NO SECTOR TURÍSTICO

BOAS PRÁCTICAS AMBIENTAIS RELACIONADAS CO CONSUMO DE AUGA
O consumo de auga pode chegar a ter grande importancia se os usuarios non a utilizan
racionalmente. Se insistimos en dispoñer dela sen limitacións, acabaremos causando graves
danos ambientais.

Algunhas boas prácticas ambientais relacionadas co consumo de auga son as seguintes:


De carácter xeral destaca a instalación de contadores de auga por zonas de uso para
identificar as de maior consumo e un bo mantemento da rede de auga potable.



En zonas verdes poderanse utilizar técnicas de goteo en lugar de rega con mangueira; a
plantación de árbores para crear zonas de sombra; o uso de varredoras mecánicas para a
limpeza das zonas comúns asfaltadas; un mantemento óptimo das piscinas e valorar a
instalación de sistemas de recolleita de auga de chuvia.



Nas zonas de lavabos e aseos recomendarase a instalación de dispositivos limitadores de
presión, difusores en lavabos e billas monomando con temporizador. Tamén se recomenda o
aforro da auga nas cociñas ao limpar os alimentos cunha menor cantidade de auga.



Na lavandería, no caso de que o servizo se realice nas instalacións deberase realizar un bo
mantemento da maquinaria ou substituíla por outra con menor consumo de auga. Se o servizo
se contrata cunha empresa especializada deberase ter en conta se dispón da certificación ISO
14001.

BOAS PRÁCTICAS AMBIENTAIS RELACIONADAS COAS AUGAS RESIDUAIS
Tan importante como ter un consumo racional de auga, é devolvela ao medio nun estado que
provoque os menores danos e desequilibrios posibles á saúde e ao medio ambiente.
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Algunhas boas prácticas ambientais relacionadas coa produción de augas residuais cítanse de
seguido:


De carácter xeral destaca evitar a vertedura de sustancias tóxicas aos desaugadoiros ou
canalizacións e instalar un sistema adecuado de tratamento propio de augas residuais.



Nos métodos de limpeza, tanto das instalacións como na lavandería, deberase controlar que
tipo de produtos químicos se utilizan e buscar aqueles menos nocivos para o medio ambiente
e seguir as recomendacións do fabricante para evitar unha maior contaminación.



Nas zonas axardinadas, verdes e piscinas non se poderán utilizar produtos químicos,
herbicidas etc. tóxicos ou perigosos para a fauna, xa que a rega ou a chuvia terminan
incorporando estas substancias ás augas subterráneas ou aos ríos e arroios da zona.

O CONSUMO DA ENERXÍA
Debemos ter presente que a produción e a distribución de enerxía eléctrica consomen recursos,
xeran residuos e substancias contaminantes e producen outros impactos importantes.

Ademais, debemos ter en conta que a produción de enerxía é un dos principais factores
implicados no cambio climático do planeta, que é un dos principais problemas ambientais e pode
afectar de forma moi grave ao futuro do propio turismo.

Así pois, o aforro no consumo de enerxía eléctrica non só repercutirá beneficiosamente na
economía, senón que reducirá a magnitude dos impactos en todos os elos previos da cadea de
produción e distribución de electricidade.

Algunhas boas prácticas ambientais a respecto disto son as seguintes:


De carácter xeral recoméndase planificar as necesidades enerxéticas das instalacións co fin
de optimizar o uso da enerxía, considerar a posibilidade de introducir fontes de enerxía
renovable para autoabastecerse, programar inspeccións rutineiras dos equipos e mais das
instalacións e coidalos e utilizalos correctamente para prolongar a súa vida útil.



Nos sistemas de climatización para evitar excesos no consumo de enerxía é conveniente
realizar controis dos termóstatos nos equipos individuais, illar termicamente os edificios, e
sobre todo as xanelas para evitar perdas de calor. Cómpre, ademais, asegurarse de que o
consumo non se dispare mediante unha limpeza periódica dos equipos.



Nos sistemas de iluminación podemos aforrar enerxía con interruptores temporizados, a
substitución dos sistemas clásicos de iluminación incandescente por tubos fluorescentes ou
lámpadas de baixo consumo Tamén se pode reducir o consumo cun sistema que asegure que
a luz dos xardíns e exteriores só se acende cando é necesario.
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RESIDUOS E EMISIÓNS
O funcionamento dunha instalación turística dá lugar á xeración de toda unha serie de residuos. A
compra de equipos, alimentos, bebidas, produtos de mantemento e outros materiais adoita xerar
envases e embalaxes. Un mantemento incorrecto supón unha diminución da vida útil dos equipos,
co cal se xeran máis gastos en repostos e se prodúcen máis residuos.

Unhas boas prácticas ambientais para evitar a xeración de residuos innecesarios son as
seguintes:


Adquirir a cantidade necesaria de materias primas en lotes adecuados e comprar produtos a
granel. Recoméndase a utilización de papel reciclado e a reutilización dos restos de podas e
segas dos xardíns para os empregar na produción de compost. Tamén é importante dispoñer
nas instalacións de colectores que permitan a separación dos diferentes tipos de residuos para
facilitar a súa posterior reciclaxe ou o seu adecuado tratamento.



Tamén se debe tentar reducir as emisións de gases contaminantes, como os que conteñen
algúns aparellos de refrixeración e os que se producen ao queimar combustibles. Para
conseguir este obxectivo deberase realizar unha revisión regular dos equipos de aire
acondicionado e de refrixeración para minimizar as emisións á atmosfera e, á hora de adquirir
equipos de refrixeración novos, debemos asegurarnos de que usan unha tecnoloxía
respectuosa co medio ambiente. Tamén é unha opción recomendable de cara ao medio
ambiente o cambio dos sistemas de combustión cara ao gas natural, o butano ou o propano
como combustibles para a calefacción, para a auga quente e para a cociña.
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5.6.

CONCLUSIÓNS

O auxe do sector turístico galego fai novamente que esteamos en cifras récords, en canto a cuxa
sustentabilidade, a variable calidade e a xestión medioambiental xogan un papel moi decisivo por
buscar o cliente un turismo diferenciado e de calidade. Por tanto, é moi importante que os
establecementos turísticos galegos incorporen a cultura da calidade e o respecto polo medio
ambiente aos seus plans estratéxicos ou, polo menos, que sexan conscientes da súa importancia.

Non se debe utilizar a calidade/medio ambiente só como variables de imaxe de marca (cuestións
comerciais) senón tamén hai que ter en conta que a súa xestión nos axudará a mellorar a
organización empresarial, responder as expectativas dos clientes internos e externos e mellorar os
seus niveis de satisfacción, favorecer a xestión ambiental e lograr un clima laboral máis san e
seguro, así como, potenciar os recursos endóxenos do contorno local e natural.

A pesar dalgúns selos/marcas/certificacións predominantes no sector de estudo é necesario
reflexionar sobre este apartado e reunificar actuacións neste sentido para apostar por un
verdadeiro selo/marca/certificación de valor engadido para o consumidor o que evitaría así tamén
a súa confusión.

No aspecto da xestión ambiental destas organizacións háselles de prestar moita máis atención
aos aspectos ligados á comunicación e concienciación pública, así como á eficiencia enerxética e
ás políticas de compra (ecoconsumo).

Galicia é unha gran referencia de destino turístico con varios produtos, pero é necesario unificar as
actuacións das distintas Administracións públicas en materia de calidade e xestión ambiental.

A creación dun observatorio da calidade neste sector é de vital importancia para analizar os
impactos das medidas adoptadas, contar con indicadores/estatísticas ao respecto, centralizar os
estudos/investigacións que se fagan neste campo etc.

Finalmente podemos indicar que a calidade non é só compatible coa sustentabilidade, senón que
é garantía de éxito.
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ANEXO I. ANÁLISE DESCRITIVA DAS PRÁCTICAS HABITUAIS EN MATERIA DE
XESTIÓN DA CALIDADE NO SECTOR TURÍSTICO DE GALICIA
Esta análise agrúpase nos seguintes bloques:

ISO 9001
Trátase dun referente internacional voluntario de xestión da calidade aprobado pola International
Organization for Standarization (ISO) que permite ás empresas e servizos turísticos responder con
rapidez, flexibilidade e efectividade ás expectativas dos clientes. Ten as súas orixes no ano 1987 e
conta con máis dun millón de certificacións vixentes na actualidade no ámbito mundial, segundo os
datos facilitados pola propia ISO a 31-12-2014. España conta 36 005 certificacións ISO 9001 que
a converten no sétimo país do mundo neste tipo de certificación. Galicia con 1448 entidades
certificadas é a sexta comunidade autónoma neste parámetro por detrás de Madrid, Andalucía,
Cataluña, País Vasco e Valencia.

A pesar dun crecemento constante deste tipo de certificacións no ámbito mundial, España súmase
a unha lista de países en que o número decrece nos últimos anos, o que convida a reflexionar
sobre este aspecto.

Fonte: ISO (2015)

En canto ao sector turístico en concreto, non existen datos estatísticos fiables pero fontes
informais falan de máis de mil certificacións en España.

No caso específico de Galicia tampouco existen estatísticas que se poidan consultar con certa
confianza, xa que o Observatorio da Calidade de Galicia deixou de recompilar este tipo de
información; en calquera caso, no ano 2005 contabilizaba un total de nove certificacións ISO 9001
no sector de estudo, seis delas na provincia de Pontevedra. No ano 2016, tomando como
referencia os datos facilitados pola Delegación en Galicia da Asociación Española de
Normalización e Certificación (AENOR), que ten unha cota de mercado ao redor dun 40 % na nosa
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comunidade, pódese falar de algo máis de 30 certificacións ISO 9001 en establecementos
turísticos cun certo crecemento nos últimos anos.

Ante estes datos queda claro que non estamos ante un referencial típico no sector turístico a
diferenza doutros distintivos de calidade como pode ser a Q de Calidade Turística que se analiza a
continuación (máis de 2000 certificacións no sector turístico nacional e máis de 270 en Galicia).
Algunhas outras entidades optan pola certificación conxunta da Norma ISO 9001+Marca Q da que
tampouco existen datos sólidos (é o caso por exemplo dos Paradores de Turismo).

MARCA Q DE CALIDADE TURÍSTICA
Entre outros certificados/selos/marcas que melloran a calidade e competitividade das
organizacións turísticas destaca nun lugar moi relevante a Marca Q de Calidade Turística que é
outorgada polo Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE) a establecementos e espazos
turísticos que superan a correspondente auditoría de certificación.

As normas de calidade turística en que se basea esta marca de garantía están adaptadas ás
características de cada subsector turístico e teñen a súa orixe no Sistema de Calidade Turística
Española (SCTE) impulsado pola Secretaría de Estado de Turismo. Actualmente, estas normas de
calidade turística tiveron o apoio da Asociación Española de Normalización e Certificación
(entidade oficial de normalización en España) ao ser aprobadas como normas UNE (Unha Norma
Española). É máis, nalgúns casos estas normas UNE están a tomarse agora como referencia no
ámbito internacional para a aprobación de normas ISO.

Dos 2015 establecementos turísticos certificados no ámbito nacional, segundo datos do ICTE a 22
de xullo de 2016, Galicia é a segunda comunidade con maior número de certificacións Q de
Calidade Turística (272), por detrás de Andalucía (307). A Comunidade galega lidera o número de
certificacións no ámbito español nos subsectores de hoteis e apartamentos turísticos (62),
aloxamentos rurais (40) e turismo industrial (16), balnearios (7), entre outras.
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Fonte: ICTE (Informe do 22-07-2016)

Se analizamos a evolución que se produciu en Galicia nos últimos anos temos os seguintes datos
que corresponden a 18 de maio de 2016 (a pequena ou insignificante diferenza de certificacións
co cadro anterior no ano 2016 débese ás franxas de datas manexadas):
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0
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24

36

36
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47
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60
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2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

cafeterías e bares

48

49

45

37

47

44

29

2

1

1

Restaurantes multisite

17

17

14

14

Empresas de
aloxamento
turístico
Establecementos
hoteleiros
Establecementos de
turismo rural
Campamentos de
turismo
Empresas de
restauración
Restaurantes,
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Empresas de
intermediación
Axencias de viaxe

35

35

34

32

6

6

8

8

48

56

44

55

51

51

48

5

3

Axencias de viaxe
multisite
Empresas de servizos
turísticos complementarios
Balnearios

7

7

8

8

8

7

6

6

6

Pazos de congresos

2

2

2

2

2

2

2

2

2

deportivas

12

12

13

9

8

6

Turismo activo

3

3

4

6

5

4

Campos de golf

0

0

2

2

1

1

Ocio nocturno

2

2

2

2

3

enolóxico

16

16

13

11

9

Espazos naturais

0

0

0

0

0

1

1

1

1

información turística

3

3

2

0

Praias

17

17

11

9

9

9

7

9

7

TOTAL

273

275

268

249

246

237

191

152

165

Instalacións náutico-

Turismo industrial -

1

Oficinas de

124

97

En referencia aos establecementos hoteleiros pódese observar un certo crecemento ata o ano
2014 acompañado dun estancamento posterior, e mesmo descenso (o 22 de xullo había 62
establecementos certificados). Na actualidade, a provincia de Pontevedra conta con case a
metade das certificacións.
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6

5
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2

hoteleiros

67

68

66

60

A Coruña

14

14
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Lugo

16
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Ourense

7

Pontevedra
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Empresas de
aloxamento turístico
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28
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18
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16

15

10

9

Establecementos
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En canto aos establecementos de turismo rural, cómpre sinalar que o maior número de
certificacións se alcanza entre os anos 2008 e 2010. A partir de aí obsérvase un lixeiro descenso
que é moi acusado na provincia da Coruña, que tiña máis do 50 % dos establecementos
certificados (30 dun total de 54 no 2010). Nos dous últimos anos o estancamento faise visible en
todas as provincias. Un dos principais motivos do descenso/estancamento pode vir derivado da
falta de recursos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a que tiveron acceso
nun primeiro momento.
Empresas de
aloxamento turístico 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Establecementos
de turismo rural

36

36

42

47

50

53

54

41

60

38

22

A Coruña

17

17

19

24

25

28

30

20

28

21

15

Lugo

9

9

12

12

12

11

9

8

9

2

1

Ourense

1

1

1

1

2

3

4

4

12

9

1

Pontevedra

9

9

10

10

11

11

11

9

11

6

5

As empresas de restauración teñen un forte crecemento a partir do ano 2010 derivado entre outros
motivos das certificacións dos establecementos multisite, por exemplo McDonalds, que achegan
10 certificacións máis en 2010 e 11 certificacións nos anos 2011 e 2012. A partir de 2013 hai unha
separación deste tipo de establecementos multisite. Igualmente, apréciase un certo estancamento
nos dous últimos anos.

Empresas de
restauración

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Restaurantes,
cafeterías e bares

48

49

45

37

47

44

29

2

1

1

multisite

17

17

14

14

A Coruña

24

25

22

19

21

19

12

1

1

1

Lugo

8

8

9

8

7

4

1

Ourense

5

5

5

4

4

5

4

Pontevedra

11

11

9

6

15

16

12

Restaurantes

1

No subsector das empresas de intermediación ou axencias de viaxe prodúcese un forte
decrecemento no ano 2010 derivado basicamente do concurso de acredores de Viaxes Marsans
no mes de xuño e posterior peche de oficinas. En Galicia; entre Viaxes Marsans, axencias
asociadas e outras axencias do grupo como o caso de Viaxes Cristal; perdéronse un total de 24
certificacións da Marca Q de Calidade Turística. En 2011 hai unha recuperación, volvendo
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decrecer en 2012. A partir do ano 2013 desagréganse as axencias de viaxe multisite (Viaxes
Eroski) e, practicamente mantense estancado o crecemento nas catro provincias galegas.
Empresas de
intermediación
Axencias de viaxe

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
35

35

34

32

Multisite

6

6

8

8

A Coruña

19

20

18

18

48

56

44

55

51

51

48

21

23

19

26

28

28

26

3

4

1

2

1

1

1

2

2

2

2

25

20

20

19

Axencias de viaxe

Lugo
Ourense

4

4

4

4

2

2

Pontevedra

12

11

12

10

22

27

24

En canto ás instalacións náutico-deportivas creceron desde o ano 2011 ao 2014 e inicialmente só
dispoñían deste tipo de certificacións A Coruña e Pontevedra. Nos anos 2015 e 2016 o
crecemento estancouse e A Coruña conta con cinco certificacións, Lugo con unha e Pontevedra
con seis.

O turismo industrial está centrado exclusivamente no ámbito enolóxico, que creceu desde as súas
orixes, sobre todo na provincia de Pontevedra. Con todo, este crecemento tamén se estancou nos
anos 2015 e 2016. Lugo conta con unha certificación, Ourense con tres e Pontevedra con 12.

No caso das praias o crecemento mantívose practicamente estancado desde o ano 2008, mais hai
un forte crecemento nos últimos anos, especialmente polo peso da provincia de Pontevedra: esta
conta actualmente con nove certificacións, Lugo con cinco e A Coruña con tres. Con todo, nos
anos 2015 e 2016 tamén se aprecia un certo estancamento.

En resumo, pódese indicar que nos últimos anos se observa un crecemento das certificacións Q
de Calidade Turística na maioría dos subsectores turísticos, cun certo estancamento nos anos
2015 e 2016.

Por outra banda, existen tamén algunhas investigacións de campo realizadas nas entidades
certificadas na Comunidade galega relativas aos factores clave de implantación da Marca Q de
Calidade Turística, vantaxes/inconvenientes... que por limitacións de espazo non se comentan
neste documento.

SICTED
O SCTE Destinos (SICTED) é un produto tecnolóxico da Secretaría de Estado de Turismo que
proporciona un sistema integral e permanente de xestión da calidade nun destino turístico. Este
sistema baséase na conciencia integral de destino e na identificación de obxectivos comúns por e
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para todos os axentes implicados, públicos e privados, turísticos e non turísticos. O SICTED
persegue un nivel de calidade homoxéneo nos servizos ofrecidos ao turista dentro dun mesmo
destino, de maneira que non se aprecien deficiencias de calidade substanciais entre os diferentes
produtos (axentes) que compoñen a oferta no destino e, con iso, condicionamentos negativos da
percepción e satisfacción dos turistas.

Os establecementos e servizos que participan neste sistema e que cumpren cos requisitos
establecidos, tras superar unha avaliación periódica, obteñen o distintivo de calidade do SICTED Compromiso de Calidade Turística.

Os destinos SICTED en Galicia no ano 2016 son os seguintes: Baiona (Pontevedra), Provincia de
Pontevedra-Rías Baixas (Pontevedra), Sanxenxo (Pontevedra), Guitiriz (Lugo), e Ferrol (A
Coruña).

Destino

Provincia

Ano adhesión

Tipoloxía

Año de baixa

Baiona

Pontevedra

2005

Vilas mariñeiras

Guitiriz

Lugo

2005

Vilas termais

Pontevedra

2006

Sol e praia

Sanxenxo

Pontevedra

2008

Vilas mariñeiras

Ferrol

A Coruña

2012

Urbano-cultural

Lugo

Lugo

2007

Urbano-cultural

2010

A Coruña

2002

Cidades patrimonio

2012

Provincia de
PontevedraRías Baixas

Santiago de
Compostela

Neste sentido, segundo datos da Secretaría de Estado de Turismo do 22 de xullo de 2016, en
Galicia existen un total 515 establecementos inactivos, 506 activos e 419 distinguidos, ocupando a
sexta posición en canto a número de distincións, por detrás de Andalucía (791), País Vasco (665),
Comunidade Valenciana (541), Cataluña (540) e Illas Baleares (440).

No ano 2015, o Concello de Sanxenxo, recibiu o PREMIO SICTED ao mellor destino turístico de
España 2015, que recoñece o compromiso e a aposta de institucións e empresas coa calidade
turística e a mellora continua dos seus servizos.
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Baiona

Guitiriz

Total establecementos

52

Total establecementos

19

Total activos

47

Total activos

11

Total inactivos

5

Total inactivos

8

Total distinguidos

41

Total distinguidos

10

Prov. Pontevedra-Rías Baixas

Sanxenxo

Total establecementos

404

Total establecementos

161

Total activos

259

Total activos

154

Total inactivos

145

Total inactivos

Total distinguidos

224

Total distinguidos

7
113

Ferrol
Total establecementos

93

Total activos

34

Total inactivos

59

Total distinguidos

31

O subsector galego de hoteis e apartamentos turísticos concentra o maior número de distincións
(101) en Galicia, que é a cuarta comunidade estatal por detrás de Illas Baleares (202), Andalucía
(128) e a Comunidade Valenciana (114). A gran distancia, en segundo lugar sitúase o subsector
galego de restaurantes e empresas turísticas de catering, con 71 distincións (en España supón o
5.º lugar por este concepto, por detrás de País Vasco, Andalucía, Comunidade Valenciana e
Cataluña).

Un dato significativo é que no destino Provincia de Pontevedra-Rías Baixas abandonaron o
SICTED un total de 83 empresas no período 2012-2015. As causas aducidas, na súa gran
maioría, foron: «non lles interesa» e «non o poden asumir». No destino Ferrol, desde a súa
adhesión en 2012, os abandonos foron en descenso ano tras ano; as causas aducidas neste caso
foron as mesmas que no destino Provincia de Pontevedra-Rías Baixas.
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MACT
O Modelo de Aproximación á Calidade Turística (MACT) é un conxunto de produtos, instrumentos
e metodoloxías que se pon a disposición das empresas e servizos turísticos dos destinos, para
facilitar o emprego progresivo de metodoloxías de xestión e mellora da calidade na prestación do
servizo. Pretende achegar aos empresarios turísticos e aos prestadores de servizos ás técnicas de
xestión da calidade co obxectivo de que lles sexa máis fácil implantar posteriormente as normas e
ferramentas de xestión do Sistema de Calidade Turística Española (SCTE), no caso de que
corresponda a sectores cun sistema de calidade propio.

Do mesmo xeito que no SICTED, todos os participantes neste sistema, que está baseado no
seguimento de manuais de boas prácticas, son distinguidos co distintivo Compromiso de Calidade
Turística. A diferenza co SICTED está en que o MACT non esixe a constitución dun ente xestor.
En Galicia houbo varios destinos SCTE de Boas Prácticas ou MACT, así por exemplo, o Plan de
Dinamización do Produto Turismo (PDPT) da Coruña e Área Metropolitana e o Plan de
Dinamización Turística da Costa da Morte, traballaron con este modelo. Con todo, non foi posible
obter datos históricos e outros datos relevantes dos MACT en Galicia

GALICIA CALIDADE
A marca Galicia Calidade creouse no ano 1995, co fin de lles dar unha saída comercial aos
produtos galegos de calidade en que o seu obxectivo era potenciar a promoción dos produtos de
orixe galega (augas minerais, leite...), fundamentalmente de sectores produtivos básicos. Hoxe en
día, o seu obxectivo é máis amplo, Galicia Calidade é unha marca de garantía que certifica a
calidade dos produtos e/ou servizos que, pola súa elaboración en Galicia, pola súa materia prima
ou deseño galegos, merezan esta distinción, unha vez contrastada mediante os controis
establecidos.

Desde a súa creación, o selo converteuse nunha referencia de confianza para os consumidores,
que recoñecen nela prestixio e calidade. Representa tamén a identificación coa orixe dos
produtos, o talento e a creatividade con que son elaborados en Galicia

A certificación Galicia Calidade forma parte tamén da estratexia da Xunta de Galicia

para

promocionar os produtos e servizos das empresas desta comunidade nos mercados
internacionais, garantindo a súa calidade e a súa orixe, o que contribúe a xerar maior valor
engadido.

O selo Galicia Calidade certifica unha ampla gama de produto e servizos. Dentro do sector
turismo, a 22 de xullo de 2016, non hai máis que 28 establecementos co selo, xa que, de
momento, só se recollen 3 subsectores:
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Total

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Hotel

9

2

1

--

6

Casa rural

2

1

--

--

1

Restaurantes

17

7

3

3

4

Trátase

marca/selo/certificación

dunha

cun

gran

potencial

que

conxuga

o

binomio

orixe/destino+calidade e a que aínda non se lle está sacando o máximo proveito ou rendemento
para a explotación do sector turístico galego.
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BANDEIRA AZUL
A Bandeira Azul é un galardón e un sistema de certificación da calidade ambiental que desde 1987
concede anualmente un xurado internacional presidido pola FEE (Fundación Europea de
Educación Ambiental) ás praias e portos que cumpren unha serie de criterios específicos. Estes
criterios agrúpanse en catro áreas: a) calidade das augas de baño; b) información e educación
ambiental; c) xestión ambiental e; d) seguridade e servizos.

En maio de 2016, España volveu a bater o seu récord de bandeiras azuis para o verán, 586 en
praias e 100 en portos deportivos (terceiro posto do mundo, por detrás de Holanda -113- e
Alemaña -109-). O número de praias que lucirán este distintivo supón nove máis que o pasado
ano, mentres que no caso dos portos deportivos é unha menos que en 2015.

Galicia conta cun total de 123 bandeiras azuis en praias repartidas por 38 municipios costeiros,
seis menos que no ano 2015 e pasa de ser a comunidade líder a ser a segunda en canto a
número de areais distinguidos coa prestixiosa insignia. A provincia da Coruña conta con 45 praias
con bandeira azul, Lugo con 21 e Pontevedra con 57. O municipio con máis bandeiras azuis, tanto
en Galicia como no resto de España, segue sendo Sanxenxo (Pontevedra), cun total de 12.
Séguelle Vigo, que mantén as nove que logrou en 2014; e en terceiro lugar sitúase Cangas.

Recentemente hai que destacar a perda deste distintivo en máis de 10 praias galegas polo
problema das cotas de socorristas.

CC.AA.

Bandeira azul (praias)

Valencia

125

Galicia

123

Cataluña

98

Andalucía

76

Baleares

45

Canarias

45

Murcia

40

Asturias

18

País Vasco

6

Cantabria

5

Ceuta

2

Melilla

2

Estremadura

1

Total

586
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En canto aos portos galardoados, en Galicia suman 18 bandeiras azuis, unha menos que o ano
anterior, e só por detrás de Cataluña (24) e as Illas Baleares (20). Concretamente, a provincia da
Coruña conta con 8 portos deportivos con bandeira azul, Lugo con 2 e Pontevedra con 8.

CLUBS DE PRODUTOS
Esta análise particularízase en dous casos por ser os máis importantes en Galicia.

** ESTACIÓNS NÁUTICAS
Unha Estación Náutica é un destino turístico especializado en deportes náuticos. Ademais, serve
como punto de información e asesoramento ao cliente interesado en realizar os deportes náuticos
(vela, submarinismo, windsurfing etc.).

A marca de calidade Estaciones Náuticas garante un nivel de calidade inigualable grazas á súa
oferta, ao persoal formado e a establecementos de recoñecido prestixio.

As Estacións Náuticas perseguen asegurar un nivel de calidade do produto que garanta unha
experiencia satisfactoria para os clientes e permita situar a España como destino líder en turismo
náutico no ámbito mundial. As Estacións Náuticas están integradas na Asociación Española de
Estacións Náuticas (AEEN) que definiu estándares de calidade que deben cumprir tanto os
destinos como as empresas asociadas a cada estación náutica. Co obxectivo de que se cumpran
os niveis de calidade establecidos, a AEEN presta asistencia técnica e formación aos destinos que
se incorporan á rede española de Estacións Náuticas e realiza auditorías.

Das 17 Estacións Náuticas que hai actualmente (22 de xullo de 2016) en España, Galicia só conta
con unha, a Estación Náutica Rías Baixas (Sanxenxo).

** RUTA DO VIÑO DE ESPAÑA RÍAS BAIXAS
Unha ruta do viño, conforme ao modelo Rutas do Viño de España, é un produto turístico
enormemente complexo que debe traducirse nunha rede de cooperación empresarial e de
cooperación público-privada que integra, tanto empresas especificamente turísticas, como outras
cuxos sectores estiveron tradicionalmente lonxe do turismo (adegas, enotecas, tendas
especializadas etc.). Incorpora, ademais, as administracións locais do territorio por onde transcorre
a ruta como xestoras de gran parte dos valores e recursos do territorio.

Así mesmo, e desde o punto de vista formal, unha ruta do viño ha de respectar os criterios de
calidade e normas de autorregulación que a Asociación Española de Cidades do Viño (ACEVIN) e
a Secretaría de Estado de Turismo estableceron no Manual do produto turístico rutas do viño de
España, onde se definen desde os requisitos do seu sistema de xestión, sinalización, promoción e
comercialización ata aqueles que deben cumprir todos os establecementos (restaurantes,
aloxamentos, adegas, comercios, etc.) que forman parte da ruta.
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En Galicia, actualmente, contamos soamente cunha Ruta do Viño de España, a Ruta do Viño Rías
Baixas, a cal obtivo a Marca de Calidade no ano 2005, tras superar o correspondente proceso de
certificación externa.

OUTROS
De forma colateral á xestión da calidade, existe outro tipo de certificacións que teñen a súa
incidencia igualmente na calidade, pero o seu aspecto clave son outras variables como pode ser,
por exemplo, o coidado do medio ambiente, que se garante mediante a certificación ISO 14001 ou
o EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, ou Regulamento Comunitario de Ecogestión e
Ecoauditoría).

En relación de forma directa ou indirecta coa calidade e o medio ambiente temos tamén o bloque
correspondente ao turismo sustentable, que está presente nas certificacións da responsabilidade
social corporativa (RSC) ou responsabilidade social empresarial (RSE), nas verificacións das
memorias de sustentabilidade...

Non hai que esquecerse tampouco da xestión da calidade total que ten moi en conta todos os
aspectos ou variables anteriores, entre outras, e que se pode materializar mediante o Certificado
de Excelencia da Fundación Europea para a Xestión da Calidade (EFQM-European Foundation for
Quality Management) ou a presentación dunha memoria da entidade a algún premio da calidade
que se convoca de forma periódica.

O Certificado de Excelencia de Tripadvisor está a ter un grande auxe no sector do turismo, tanto
nacional como galego, ao ser en moitos casos un gran referente para o consumidor final e estar a
ter un impacto significativo nos resultados dos establecementos (impacto negativo ou positivo,
dependendo do caso).

Outras cuestións menos relevantes no sector turístico son as relacionadas cos certificados de
seguridade alimentaria, seguridade da información, seguridade laboral, calidade do transporte de
pasaxeiros, as cartas de servizos...

Loxicamente non se procede a unha análise exhaustiva deste tipo de certificacións por falta de
tempo na elaboración deste documento.
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6. ANÁLISE DO MARCO NORMATIVO E POLÍTICAS PÚBLICAS
JOSÉ ATILANO PENA LÓPEZ

A comunidade galega ten atribuída, a teor do artigo 27.21º do Estatuto de autonomía, a
competencia exclusiva en materia de promoción e ordenación do turismo no seu ámbito territorial
isto lévanos a centrar a análise nas políticas estruturais e conxunturais desenvolvidas pola Xunta
nun período de cinco anos. Esta foi realizada seguindo unha metodoloxía Delphi de entrevistas a
expertos: especialistas no sector, membros da administración e empresarios.

En termos xerais, esta técnica de investigación utilízase para establecer unha previsión de
evolución, é dicir, é unha técnica proxectiva baseada na interrogación a expertos coa axuda de
cuestionarios sucesivos, co fin de poñer de manifesto converxencias de opinións e deducir
consensos. No noso caso limitarémonos a buscar converxencias nunha valoración do contexto
normativo e das políticas públicas. O obxectivo final é obter unha perspectiva xeral do
contorno das política públicas froito dun proceso de converxencia.

Os resultados destas foron sistematizadas distinguindo entre actuacións estruturais e
conxunturais. Dada a finalidade do informe fíxose especial fincapé nas políticas estruturais.

Figura

.- Esquema xeral de análise das políticas aplicadas.

Fonte: Elaboración propia
1. Políticas estruturais:
1.1. Marco normativo
No relativo ás políticas estruturais ou de longo prazo, o marco regulador galego da actividade
turística experimentou un proceso de adaptación ás circunstancias cambiantes do sector que
supuxo una certa inestabilidade lexislativa para unha política que presenta un carácter
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obviamente estrutural. Concretamente, a Lei 9/1997 modificada pola Lei 10/2004, foi derrogada
pola Lei 14/2008. Esta última foi derrogada á súa vez pola Lei 7/2011 co obxecto de concretar as
indefinicións que presentaba a anterior e esta, á súa vez, foi modificada polo Decreto 85/2012 con
obxecto de concretar os aspectos relativos aos sistemas de sinalización turística de Galicia.

No relativo á lei vixente, esta preséntase como unha adaptación ao marco europeo,
concretamente ás directivas de servizos (Bolkenstein), que elimina as ambigüidades do texto
previo. En canto tal aparece ligada ao Plan de acción do turismo de Galicia e, por tanto, é o
resultado dunha reflexión co sector privado e público. O obxectivo último é acadar un destino
turístico atractivo, diferenciador e competitivo en servizos e recoñécense tamén obxectivos sociais
en termos de emprego e reequilibrio territorial

En orde a realizar unha revisión do marco legal que supón esta lei seguiremos a súa orde de
exposición centrándonos naqueles aspectos particularmente destacados polos entrevistados na
súa revisión do marco legal.

A ordenación da administración


A proposta do Consello de Turismo de Galicia supuxo unha achega importante como un
xeito de articulación multisectorial da política turística coordinándoa mediante un órgano
colexiado público-privado. Neste sentido foi percibida como correcta cunha dobre función
consultiva e explicativa sobre propostas e actuacións. Agora ben, permaneceu nunha
indefinición absoluta e non se chegou a constituír tal e como foi formulada, aínda que a
Axencia propón una idea análoga. Xunto a iso, o deseño que se propoñía deste no texto é
percibido como demasiado amplo e inoperativo á hora de extraer liñas de actuación para a
política turística. Neste momento, á hora de elaborar as políticas públicas, predomina un
diálogo directo co clúster que algúns entrevistados perciben que non está a recoller todas
as perspectivas sobre o problema. Este tipo de actuacións facilita políticas que tenden a
atender demandas concretas de curto prazo dun grupo de presión, pero non expor
obxectivos de longo prazo para os destinos.

Ordenación do territorio


Un problema clave é a cuestión territorial, esta segue sendo deficientemente tratada:
áreas turísticas, xeodestinos e territorios preferentes. A proposta percíbese como
ambigua na medida en que os dous principais policymakers en política turística son a
Xunta e os concellos e a xeración de institucións intermedias veuse mostrando como
ineficiente. Concretamente, hai un problema típico de distribución de competencias polos
solapamentos das definicións xeográficas. Do mesmo xeito, a definición de xeodestino
resultou non operativa. Este busca ser a vía intermedia entre a realidade dos destinos
turísticos integrados homoxéneos ou funcionais e a única entidade administrativa de
referencia, os concellos. Prométeselles un protagonismo que non existiu realmente na
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práctica e a súa definición é máis adecuada desde a perspectiva de rexións homoxéneas
para o turista que de rexións funcionais e tende a incluír un amplo conxunto de municipios,
algúns deles con escaso peso no sector, o que a fai dificilmente operativa. Neste sentido
está a subordinarse a política turística á política de reequilibrio territorial. Adicionalmente,
esta proposta carece dunha regulamentación para o seu desenvolvemento.


Pola súa banda, para o sector, e especialmente para aquelas empresas non situadas nas
urbes, o concepto de xeodestino resulta interesante sempre e cando se interprete como
unha rexión funcional e co sentido de xerar e promocionar unha oferta complementaria
competitiva para a que concellos resultan ineficaces. Estas empresas insisten en que os
concellos non teñen a dimensión apropiada para as actuacións turísticas e que é preciso
propor unha entidade territorial intermedia.



Dentro do mesmo problema hai que incluír as dificultades observadas na concesión do
cualificativo de «Territorio preferente de actuación turística» así como coa declaración de
«municipios turísticos».



En último termo, as políticas de ordenación seguen sendo deficientes e é imprescindible a
elaboración dun plan de organización turística de Galicia.

Ordenación da actividade empresarial turística
Dous puntos resultan relevantes neste tema: o sistema actual de cualificación e o problema do
intrusismo.


O sistema actual de avaliación por puntuación presenta ambigüidades que poden derivar
en caídas na calidade. Do mesmo xeito que no apartado anterior, os profesionais do
sector insisten nos problemas que pode supoñer a falta de regulamentación e concreción
en calquera dos ámbitos da norma (ordenación territorial, cualificación da oferta) en
termos de mellora da calidade.



Con todo, por parte do sector, valórase positivamente o establecemento do sistema actual
na medida en que permite salvar as rixideces que entrañaba o sistema previo.
Concretamente, permite a compensación en tanto que no sistema previo algúns
obstáculos normativos resultaban infranqueables. Agora ben, nalgún caso chegan a
considerar que pode chegar a alterarse a capacidade sinalizadora do sistema.



Neste apartado é clave o control do intrusismo e a proliferación de sectores informais co
que supón de competencia desleal. O principal problema vénse manifestar no ámbito da
oferta de apartamentos, vivendas turísticas e as vivendas de uso turístico. Os
profesionais do sector recoñecen a existencia dun afloramento de pisos non controlados
desde 2013. Agora ben, o recoñecemento legal das vivendas en alugueiro para usos
específicos en períodos turísticos é determinante para a eliminación desta competencia
desleal e sobre todo para a vixilancia da existencia dunhas condicións de calidade
mínimas que afectan á calidade percibida do destino. Evidénciase que a pesar dos
afloramentos, a solución deste problema resulta complexa polas dificultades que entraña a
detección, na medida en que os inspectores de turismo non actúan de oficio
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A situación legal das casas rurais é derivada de erros de política turística e de equilibrio
territorial de épocas previas. Unha sobreoferta en que se incorporaron establecementos
de dubidoso sentido e calidade, ligada a niveis de ocupación moi baixos, implica un
cambio de regulamentación en que se fixen uns requisitos que permitan realizar unha
oferta coherente coas demandas deste tipo de turismo tanto no número como en calidade
e paquetes. Neste sentido debería proporse unha reformulación do produto e da súa
comercialización, da mesma forma que se fixo noutras rexións do norte de España. En
xeral, parece interesante a oferta de paquetes máis amplos non limitados á estancia,
senón que incorporen desde turismo gastronómico ata paisaxístico … e que aseguren a
permanencia e fidelización dos visitantes no territorio.

A promoción e os seus obxectivos


As actividades de promoción presentaban como un obxectivo a desestacionalización da
demanda turística de Galicia. O problema persiste e as políticas mostraron un escaso
efecto. Non obstante as melloras relativas nos niveis de ocupación, moi ligadas á
evolución do ciclo económico e á dependencia do turismo nacional poden ser un indicador
esperanzador. As mellorías neste problema clave só poden responder a políticas de
promoción e definición de produto de moi longo prazo.

A planificación turística


Neste sentido, a planificación realizada nos últimos períodos pecou dun certo
cortopracismo (plans para períodos de dous anos resultan ineficaces) e en repetir algunha
obviedade que podería ser válida para calquera rexión. Neste sentido insístese en que os
diagnósticos deben ser máis profundos na elaboración de futuros plans.

1.2. Cambios institucionais (creación da Axencia de Turismo de Galicia)


A posta en marcha da Axencia de Turismo de Galicia supuxo a supresión das
competencias atribuídas á Secretaría Xeral de Turismo e ás xefaturas territoriais e a
absorción das competencias de Turgalicia e do Instituto de Estudos Turísticos de Galicia e
a tutela da Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo. Esta reordenación institucional da
política turística, que sempre adoeceu de estabilidade, ten como obxectivo a
racionalización dos recursos e o control efectivo do gasto.



O seu consello reitor constituíuse coa filosofía que estaba detrás do Consello de Turismo
de Galicia, integrando tres niveis de administración (Xunta, Deputación, concellos) e
representación de entidades privadas. Tal e como se sinalou anteriormente, esta estrutura
aínda que pode interpretarse como participativa percíbese como excesivamente ampla e
pouco operativa.



Sobre esta decisión de carácter institucional exprésanse opinións diversas. En tanto que é
acorde coa idea de racionalización da Administración e se valora positivamente a
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racionalización en termos de promoción (campañas unificadas, imaxe común) percíbese
tamén como un proceso de privatización da política en que gañaría protagonismo o
clúster.


Respecto desta mesma integración sinálase que non é coherente a incorporación dos
aspectos formativos á propia Administración, no relativo ao Centro de Hostalería de
Galicia. Unha medida que estaría a repetir erros do pasado.

2. Políticas conxunturais (a racionalización do gasto)
2.1. As políticas de promoción


Unha primeira lectura dos datos parece translucir un éxito derivado das políticas de
promoción realizadas durante o período. Con todo, é preciso evidenciar que a evolución
está marcada en gran medida, dada a maior dependencia do turismo nacional, polo propio
ciclo económico. Neste sentido, a saída da crise está a resultar determinante. No referente
ao turismo internacional percibiuse tamén un incremento que se pode explicar polo
contexto global.



O problema clave na promoción segue sendo a forte estacionalidade a que está sometida
a actividade turística. Agora ben, esta é unha característica do destino que presenta unha
difícil solución e condiciona moi fortemente tanto a actividade como os investimentos
potenciais.



Centrándonos nas políticas de promoción algúns membros do clúster insisten na falta de
organización da oferta. Houbo no pasado múltiples actuacións descoordinadas entre
administracións diversas (concellos, deputacións, Xunta, agrupacións de empresarios) que
tiveron moi escasa ou nula repercusión. Sería necesaria unha planificación efectiva de
longo prazo.

2.2. O gasto en políticas turísticas: subvencións, axudas, investimento público


Sobre este apartado a totalidade de entrevistados limitouse a poñer de manifesto o
evidente recorte conxuntural que experimentou calquera forma de axuda. Este feito
sumado á crise do sector na rexión asociada á recesión resultou perigosamente procíclica,
isto é, agravou o problema.

3. Algunhas propostas de actuación adicionais manifestadas


Nos apartados anteriores sinaláronse xa tanto valoracións como propostas de actuación,
neste apartado limitarémonos a incluír algunhas propostas adicionais sinaladas
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No relativo ao clúster como entidade que participa deste diálogo, aínda que se constitúe
como un ente, obsérvase que sería necesario a conformación dun órgano que represente
de forma efectiva os intereses do sector, autofinanciado e cunha representación efectiva.



Dúas liñas de actuación mostráronse relevantes, concretamente, as relativas a innovación
e as referentes a mercado laboral. As características do sector no relativo ao tamaño das
empresas, a cultura de empresa e as súas categorías (predominio de pequenas
dimensións e establecementos tradicionais) limitan a súa capacidade de innovación. Esta
liña de actuación debería ser prioritaria cara ao cambio da cultura empresarial e
adaptación aos cambios que experimentou o sector.



No que respecta a mercado de traballo, estas mesmas características empresariais deron
lugar a unha precarización que dificulta fortemente a fixación do capital humano a Galicia.



Xa noutro ámbito, o sector pon de manifesto a forte dependencia das plataformas de
internet e mesmo o abuso, próximo a condicións de monopolio, por parte destas.
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7. ANÁLISE DAS PRÁCTICAS PRIVADAS DA INNOVACIÓN TURÍSTICA EN GALICIA
ANTÓN ÁLVAREZ SOUSA

Existen distintos tipos de innovación que podemos denominar innovación de produto/servizo,
innovación de proceso, innovación de mercado, innovación organizacional, innovación tecnolóxica
e innovación medioambiental. Dentro do sector turístico temos empresas que se dedican o
alugueiro de vehículos, hoteis, restaurantes, transporte, axencias de viaxes, lecer e entretemento.

Para coñecer a situación das empresas respecto aos diferente tipos de organización fixemos unha
enquisa mediante sistema electrónico a que podían responder. Envióuselles un comunicado ás
distintas empresas do Clúster de Turismo de Galicia para que respondesen entre o 30 de xullo e o
12 de setembro. En total recibimos 24 respostas, con que elaboramos o presente informe.

Na enquisa, ademais dos datos da empresa (nome, localidade, número de empregados e sector
de actividade), preguntóuselle: se ten departamento que se ocupe da innovación e cal é o dito
departamento, se desenvolveu algunha innovación nos últimos cinco anos de produto ou servizo,
innovación no proceso de produción, innovación na comercialización, innovación na organización
da empresa (na estrutura da empresa ou na relación con axentes externos), innovación na
formación, innovación na seguridade, innovación medioambiental, innovación nas TIC.

Por cada tipo de innovación preguntóuselle se a introduciron ou non e a importancia que lle dan.
No caso de se considerar importante e non introducilas preguntouse polos obstáculos para non as
desenvolver. Tamén se preguntou polas necesidades da súa organización con respecto ás
distintas innovacións.

Finalmente preguntouse pola diferenciación da súa empresa con respecto a outras do contorno e
en que consiste; así como pola situación da súa empresa en materia de innovación con respecto a
Europa, e ao resto de España

Das 24 empresas que responderon só unha delas non ten empregados. O 33.3 % ten 5
empregados ou menos, o 25 % ten entre 6 e 10 empregados e o restante 41.7 % ten entre 15 e 60
empregados.

Só 4 das 24 empresas responderon que teñen un departamento que se ocupa da innovación, non
sendo un departamento específico de innovación, senón que é outro departamento distinto, que
pode ser: o departamento de administración, a xerencia ou o de comunicación.

RESUMO DAS INNOVACIÓNS ADOPTADAS
Innovación medioambiental: sistemas de aforros de consumos
Innovación nas TIC: conexión a Internet

.92
.92
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Mellora do servizo/produto
Innovación na comercialización: promoción e publicidade
Innovación medioambiental: tratamento de residuos
Innovación nas TIC: páxina web propia
Innovación nas TIC: conexión a Internet ofrecida aos clientes
Innovación nas TIC: correo electrónico
Innovación na comercialización: mellora dos canais/medios de distribución do servizo/produto
Innovación na formación: formación dos empregados no trato aos clientes
Innovación na seguridade: sistemas de seguridade alimenticia
Innovación medioambiental: sistemas de mellora de eficiencia enerxética
Innovación na comercialización: comercialización en liña dos produtos e servizos
Innovación na organización da estrutura da empresa: cambios na estrutura organizativa da empresa
(canais de comunicación etc.)
Innovación na comercialización: políticas de fidelización do cliente
Innovación na seguridade: técnicas de predición de escenarios de accidentes e riscos
Innovación na organización externa da empresa: novas formas de relación con outras empresas
similares no contexto
Innovación no proceso: mellora na xestión de provedores
Innovación na comercialización: apertura de novos mercados
Innovación na formación: formación dos directivos en habilidades directivas e de capitalización social
Innovación na formación: formación de desenvolvemento de habilidades básicas
Innovación nas TIC: Extranet
Innovación medioambiental: sistemas de filtrado e de depuración da auga
Desenvolvemento de novo produto/servizo
Innovación na comercialización: sistemas de xestión de reservas (CRS/GDS)
Innovación na formación: sistemas de autoformación e formación en liña
Innovación no proceso: tecnificación e robotización dos procesos
Innovación novos segmentos do mercado
Innovación na formación: formación de coñecementos informáticos
Innovación medioambiental: utilización de enerxías renovables
Innovación medioambiental: pinturas compatibles co medio ambiente
Desenvolvemento de actividades complementarias
Innovación medioambiental: sistemas de redución de gases
Innovación na organización externa da empresa: novas formas de relación coa Administración
Innovación medioambiental: campañas de concienciación/educación clientes
Innovación nas TIC: Sistema multimedia
Innovación nas TIC: Intranet
Innovación na organización da estrutura da empresa: sistemas de vixilancia do mercado e tecnoloxía
Innovación na organización da estrutura da empresa: sistemas de planificación estratéxica (Yield
Management)
Innovación na seguridade: sistemas de expertos de evacuación, asistencia e rescate
Innovación na organización externa da empresa: novas formas de relación e colaboración con centros
tecnolóxicos e universidades
Innovación na seguridade: simulación de emerxencia e accidentes
Innovación nas TIC: PDA
Innovación na formación: formación en alfabetización da cultura da empresa
Innovación nas TIC: tecnoloxía GPS
Innovación medioambiental: sistemas de vixilancia medioambiental
Innovación nas TIC: tecnoloxía GPRS
Innovación na organización da estrutura da empresa: desenvolvemento da área de RRHH (sistemas
de motivación de persoal etc.)
Innovación nas TIC: TV dixital interactiva
Innovación na seguridade: sistemas baseados na intelixencia artificial

.79
.79
.79
.79
.75
.71
.71
.67
.67
.67
.63
.63
.58
.58
.54
.54
.54
.50
.46
.46
.46
.42
.42
.42
.38
.38
.38
.38
.38
.38
.33
.33
.33
.33
.33
.33
.33
.29
.25
.25
.25
.25
.21
.21
.17
.08
.08
0.00

A innovación máis practicada polas empresas do sector turístico de Galicia foi a innovación
medioambiental consistente en sistemas de aforro de consumo, que acadou unha puntuación de
0.92, o que nos quere dicir que case a totalidade das empresas adoptaron esta innovación. No
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extremo oposto atópase a innovación na seguridade baseada en sistemas de intelixencia artificial
que non foi adoptada por ningunha das empresas que responderon.

Innovacións das TIC que foron moi practicadas son a conexión a internet, así como o ofrecemento
deste servizo os clientes e o correo electrónico, páxina web propia.

Respecto aos servizos, máis que desenvolver un novo produto ou servizo (.42), o que fixeron foi
mellorar os produtos/servizos existentes (.79).

IMPORTANCIA DAS INNOVACIÓNS
Importancia da mellora do produto/servizo
Importancia da innovación nas TIC: Correo electrónico
Importancia a innovación nas TIC: conexión a Internet
Importancia da innovación nas TIC: páxina web propia
Importancia da innovación na comercialización: mellora dos canais/medios de distribución do
servizo/produto
Importancia da innovación na comercialización: apertura de novos mercados
Importancia da innovación na comercialización: promoción/publicidade
Importancia da innovación medioambiental: sistemas de aforros de consumos
Importancia da innovación na formación: formación dos empregados no trato aos clientes
Importancia da innovación na formación: formación de coñecementos informáticos
Importancia da innovación nas TIC: conexión a Internet ofrecida aos clientes
Importancia da innovación medioambiental: sistemas de mellora de eficiencia enerxética
Importancia do desenvolvemento de novo produto/servizo
Importancia da innovación medioambiental: sistemas de filtrado e de depuración da auga
Importancia da innovación na formación: formación de desenvolvemento de habilidades básicas
Importancia da innovación medioambiental: utilización de enerxías renovables
Importancia da innovación na seguridade: sistemas de seguridade alimenticia
Importancia da innovación medioambiental: tratamento de residuos
Importancia da innovación na comercialización: comercialización en liña dos produtos e servizos
Importancia da innovación na seguridade: técnicas de predición de escenarios de accidentes e riscos
Importancia da innovación nas TIC: Intranet
Importancia da innovación nas TIC: Extranet
Importancia da innovación medioambiental: pinturas compatibles co medio ambiente
Importancia da innovación na organización externa da empresa: novas formas de relación con outras
empresas similares no contexto
Importancia da innovación medioambiental: sistemas de redución de gases
Importancia da innovación na comercialización: políticas de fidelización do cliente
Importancia da innovación na comercialización: sistemas de xestión de reservas (CRS/GDS)
Importancia da innovación na formación: formación dos directivos en habilidades directivas e de
capitalización social
Importancia da innovación medioambiental: sistemas de vixilancia medioambiental
Importancia da innovación no proceso: mellora na xestión de provedores.30
Importancia da innovación medioambiental: campañas de concienciación/educación clientes
Importancia da innovación na formación: sistemas de autoformación e formación en liña
Importancia da innovación na seguridade: sistemas de expertos de evacuación, asistencia e rescate
Importancia da innovación na seguridade: simulación de emerxencia e accidentes
Importancia do desenvolvemento de actividades complementarias
Importancia da innovación na organización externa da empresa: novas formas de relación coa
Administración
Importancia da innovación na organización da estruturada empresa: cambios na estrutura organizativa

3.77
3.77
3.77
3.76
3.75
3.58
3.57
3.57
3.57
3.53
3.52
3.50
3.50
3.45
3.43
3.42
3.41
3.41
3.40
3.40
3.40
3.37
3.37
3.35
3.35
3.33
3.32
3.32
3.32
3.26
3.25
3.25
3.25
3.21
3.20
3.17
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da empresa (canais de comunicación etc.)
Importancia da innovación na formación: formación en alfabetización da cultura da empresa
Importancia da innovación na organización da estrutura da empresa: desenvolvemento da área de
RRHH (sistemas de motivación de persoal etc.)
Importancia da innovación na organización externa da empresa: novas formas de relación e
colaboración con centros tecnolóxicos e universidades
Importancia da innovación no proceso: tecnificación e robotización dos procesos
Importancia da innovación na seguridade: sistemas baseados en intelixencia artificial
Importancia da innovación nas TIC: tecnoloxía GPS
Importancia da innovación nas TIC: Sistema multimedia
Importancia da innovación nas TIC: tecnoloxía GPRS
Importancia da innovación na organización da estrutura da empresa: sistemas de planificación
estratéxica (Yield Management)
Importancia da innovación: novos segmentos do mercado
Importancia da innovación na organización da estrutura da empresa: sistemas de vixilancia do
mercado e tecnoloxía
Importancia da innovación nas TIC: PDA
Importancia da innovación nas TIC: TV dixital interactiva

As

innovacións

consideradas

máis

importantes

están

relacionadas

coa

mellora

3.15
3.00
3.00
2.94
2.89
2.89
2.86
2.80
2.75
2.75
2.58
2.58
2.53

dos

produtos/servizos, coas TIC e coa comercialización.

37
47
41
18
30
26

38 48

Innovación na organización da estrutura da empresa: cambios na estrutura organizativa
da empresa (canais de comunicación etc.)
Innovación na comercialización: novos segmentos do mercado
Innovación no proceso: tecnificación e robotización dos procesos
Innovación medioambiental: tratamento de residuos
Innovación no proceso: mellora na xestión de provedores
Innovación na comercialización: políticas de fidelización do cliente
Innovación na organización da estrutura da empresa: sistemas de vixilancia do mercado
e tecnoloxía
Innovación na formación: formación dos directivos en habilidades directivas e de
capitalización social

Importanciaaplicación

Importancia

14
28
27
5
18
15

Innovación

Aplicación

RELACIÓN ENTRE APLICACIÓN DA INNOVACIÓN E IMPORTANCIA

23
19
14
13
12
11
10

20 28
36 44 Innovación nas TIC: Sistema multimedia

8
8

Innovación na organización da estrutura da empresa: sistemas de planificación

39 46 estratéxica (Yield Management)
17
1
13
26
11
43
16
7
32

24
8
19
32
17
49
20
11
35

7

Innovación na organización externa da empresa: novas formas de relación con outras
empresas similares no contexto

7
7
6
6
6
6
4
4
3

Innovación medioambiental: sistemas de aforros de consumos
Innovación na comercialización: comercialización en liña dos produtos e servizos
Innovación na formación: sistemas de autoformación e formación en liña
Innovación na seguridade: sistemas de seguridade alimenticia
Innovación nas TIC: PDA
Innovación na seguridade: técnicas de predición de escenarios de accidentes e riscos
Innovación nas TIC: conexión a Internet ofrecida aos clientes
Innovación do produto/servizo: desenvolvemento de actividades complementarias
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4 7 Innovación na comercialización: promoción e publicidade
25 27 Innovación na comercialización: sistemas de xestión de reservas (CRS/GDS)
34
2
49
12
22

36
3
50
12
22

3
2

Innovación na organización externa da empresa: novas formas de relación coa
administración

2
1
1
0
0

Innovación nas TIC: conexión a Internet
Innovación nas TIC: TV dixital interactiva
Innovación medioambiental: sistemas de mellora de eficiencia enerxética
Innovación nas TIC: Extranet
Innovación na organización externa da empresa: novas formas de relación e
colaboración con centros tecnolóxicos e universidades

41 40
10 9 Innovación na formación: formación dos empregados no trato aos clientes
3 1 Innovación do produto/servizo: mellora do servizo/produto
6 4 Innovación nas TIC: páxina web propia
45 43 Innovación nas TIC: tecnoloxía GPS
47 45 Innovación nas TIC: tecnoloxía GPRS
9
35
44
21
8
40
42
50
33
31

5
31
38
15
2
33
34
42
25
23

48
23
24
19
30
37
46
29

39
14
13
6
16
21
29
10

-1
-1
-2
-2
-2
-2

Innovación na comercialización: mellora dos canais/medios de distribución do
servizo/produto

-4
-4
-6
-6
-6
-7
-8
-8
-8
-8

Innovación medioambiental: campañas de concienciación/educación clientes
Innovación na formación: formación en alfabetización da cultura da empresa
Innovación na formación: formación de desenvolvemento de habilidades básicas
Innovación nas TIC: Correo electrónico
Innovación na seguridade: sistemas de expertos de evacuación, asistencia e rescate
Innovación na seguridade: simulación de emerxencia e accidentes
Innovación na seguridade: sistemas baseados na intelixencia artificial
Innovación medioambiental: sistemas de redución de gases
Innovación medioambiental: pinturas compatibles co medio ambiente
Innovación na organización da estrutura da empresa: desenvolvemento da área de
RRHH (sistemas de motivación de persoal etc.)
Innovación medioambiental: sistemas de filtrado e de depuración da auga
Innovación do produto/servizo: desenvolvemento de novo produto/servizo
Innovación na comercialización: apertura de novos mercados
Innovación medioambiental: utilización de enerxías renovables
Innovación nas TIC: Intranet
Innovación medioambiental: sistemas de vixilancia medioambiental
Innovación na formación: formación de coñecementos informáticos

-9
-9
-11
-13
-14
-16
-17
-19

A cada innovación démoslle unha orde na aplicación –o número 1 é máis aplicada e o 50 é a
menos aplicada- e na importancia que se lle concede –o número 1 é a considera máis importante
e o número 50 a considerada menos importante. Ao restarlle a importancia á aplicación, aqueles
valores máis elevados son os que teñen menos problemas (teñen pouca importancia e foron moi
aplicadas), pero os valores negativos son os máis problemáticos, debido a que son importantes e
foron pouco aplicadas.

Neste sentido hai que traballar na innovación na formación de coñecementos informáticos (-19),
innovación nos sistemas de vixilancia medioambiental, Intranet, utilización de enerxías renovables,
apertura de novos mercados, desenvolvemento de novos produtos/servizos, sistemas de filtrado e
de depuración de auga, desenvolvemento da área de RRHH (motivación de persoal etc.), pinturas
compatibles co medio ambiente, sistemas de redución de gases, sistemas baseados na
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intelixencia artificial, simulación de emerxencia e accidentes, sistemas de evacuación asistencia e
rescate.

OBSTÁCULOS PARA A APLICACIÓN DAS INNOVACIÓNS CONSIDERADAS IMPORTANTES
Obstáculos das innovación consideradas importantes e non desenvolvidas
Frecuencia Porcentaxe Porcentaxe
Porcentaxe
válida
acumulada
Falta de persoal cualificado
1
4,2
4,8
4,8
Resistencia interna
1
4,2
4,8
9,5
Problemas financeiros/
9
37,5
42,9
52,4
custo alto
Válidos
Regulamentación pública
1
4,2
4,8
57,1
Falta de demanda axeitada
6
25,0
28,6
85,7
Outros
3
12,5
14,3
100,0
Total
21
87,5
100,0
Perdidos Sistema
3
12,5
Total
24
100,0
O obstáculo máis importante para levar a cabo as innovacións consideradas importantes son os
financeiros, de alto custo. Tamén é importante a falta de demanda axeitada.

NECESIDADES DAS EMPRESAS EN MATERIA DE INNOVACIÓN
Preguntamos polas necesidades das empresas en materia de innovación, considerando 6 grandes
grupos. A cada un deles pode dárselle un valor entre 0 e 10. A máxima puntuación acádaa a
identificación e utilización das novas tecnoloxías e a protección dos coñecementos (media 7.17), a
que lle segue compartir coñecementos e cooperar noutras organizacións, acceder a novos
mercados e/ou clientes, encontrar ou mover recursos financeiros e finalmente encontrar ou mover
recursos humanos.
Media Mínimo Máximo
Necesidades da súa organización de identificar ou utilizar
novas tecnoloxías
Necesidades da súa organización de protexer os seus
coñecementos
Necesidades da súa organización de compartir coñecementos
ou cooperar noutras organizacións
Necesidades da súa organización de acceder a novos
mercados e/ou clientes innovadores
Necesidades da súa organización de encontrar ou mobilizar
recursos financeiros
Necesidades da súa organización de encontrar ou mobilizar
recursos humanos

Desv.
típ.

7.17

4

9

1.642

7.17

4

10

1.669

6.96

1

10

2.493

6.88

3

10

1.676

6.64

0

10

2.381

6.42

2

10

1.886
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RELACIÓN DA INNOVACIÓN DAS EMPRESAS RESPECTO AO CONTEXTO
É moi interesante o factor contextual. Para iso preguntamos pola visión que teñen os xerentes das
empresas sobre a situación da innovación nas súas organizacións respecto ao resto, a España e a
Europa. As respostas posibles son: moi por debaixo da media, por debaixo da media, na media,
por encima da media e moi por encima da media.

-

Respecto a Europa, son poucas as empresas que se consideran na media (8.3 %), estando
por debaixo da media (16.7 %) o moi por debaixo da media (37.5 %).

-

Cando comparamos con España, por debaixo da media considéranse o 16.7 %, na media o
45.7 % e por encima da media o 16.7 %.

Orde de importancia

Respecto a Europa

Respecto ao resto de España

Moi por debaixo da media

37.5

Por debaixo da media

16.7

16.7

Na media

8.3

45.8
16.7

Por encima da media
Moi por encima da media
Non responden

37.5

20.8
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DEBILIDADES

AMEAZAS

Escasa cooperación entre os axentes
implicados, con definición do liderado e a
responsabilidade.

Certa dependencia da iniciativa pública.

Alta descompensación entre
Francés e o resto dos camiños.

o

Camiño

Turismo
internacional
e
europeo:
a
estacionalidade.
O turismo é basicamente un fenómeno
asociado ao bo tempo, o que constitúe un
grave
problema
porque
produce
descompensación entre a oferta e a demanda
(na tempada alta prodúcense efectos de
saturación e na tempada baixa problemas
como o desemprego e que moitos recursos
queden ociosos). Isto xera un forte risco nos
investimentos.
Turismo
nacional
e
autonómico:
as
características da demanda e a oferta.
A demanda está moi concentrada no período
estival, en determinados puntos ou zonas
xeográficas e a súa procedencia está pouco
diversificada. A oferta regrada é de categoría
inferior no caso galego que no español, a
maior parte do ano e na maior parte das
zonas está sobredimensionada e enfróntase á
competencia, en moitos casos, desleal, da
oferta non controlada.
Dificultades no control do intrusismo no sector
que
implica
competencia
desleal
e
deterioración da calidade.

Necesidade dunha análise constante da
vantaxe e posición competitiva: Dada a
crecente competitividade entre destinos e
necesaria a adaptación continúa do destino
ás novas tendencias no turismo.
Turismo
internacional
e
europeo:
a
inestabilidade política ou económica. En
concreto, o fenómeno do terrorismo
internacional que diminúe a percepción de
seguridade e fai que unha porcentaxe de
persoas que pensan viaxar desistan de
facelo.
Turismo
nacional
e
autonómico:
a
competencia de destinos con características
similares mellor posicionados que Galicia en
canto a accesibilidade e conectividade, que
están facendo un esforzo en ordenación do
territorio e os espazos turísticos como en
atracción de talento e formación dos recursos
humanos.
As pequenas empresas turísticas doutros
destinos poden mostrar unha maior
receptividade ao uso das TIC como elemento
fundamental para o seu crecemento,
circunstancia que as fará máis atractivas a
ollos do potencial viaxeiro.

Falta de incorporación da reputación online
dos establecementos turísticos nos actuais
sistemas de xestión, cuxa supervivencia se ve
ameazada polo incremento da confianza
depositada polos usuarios nos últimos anos
nestes indicadores socialmedia.

Escasa coordinación entre as distintas
administracións
públicas
(principalmente
autonómica e locais) sobre políticas de
calidade, ambiental e enerxética na
comunidade autónoma de Galicia dando lugar
a accións individuais e á non optimización de
recursos técnicos e económicos públicos
nesta materia.

Oferta sobredimensionada de casas rurais
non adaptada a demanda

Estase a innovar máis en Europa que en
Galicia, isto pode levar a un estancamento da
oferta se se observa de xeito comparativo con
Europa

Os sitios web de destinos das principais
localidades incumpren cos criterios de
calidade esixibles a este tipo de páxinas web,
deficientes en conceptos como contidos,
comunicación, redes ou posicionamento.
Escaso desenvolvemento das tecnoloxías
mais innovadoras, como as que se encadran
no concepto de Smart City, Big Data e outras.
Diversidade de tipoloxías de certificacións de
sistemas de xestión que provoca confusión no
consumidor e que é necesario unificar.
Ademais, na maioría dos casos existe unha
clara orientación dos selos/marcas obtidos a
cuestións comerciais e non tanto a facetas
relativas á xestión interna da organización
para o aumento de beneficios.
Escaso financiamento/recursos/tempo para a
implantación de sistemas de xestión nos
pequenos/medianos
establecementos
turísticos, así como, para o posterior
mantemento destas ferramentas de xestión
interna da organización.
Proliferación de pequenas empresas: falta de
dimensión para a introdución de innovación e
programas de formación. Problemas de
cultura empresarial.
Innovacións que se consideran importantes
polos empresarios pero que foron pouco
introducidas: vixilancia ambiental, enerxías
renovables, apertura de novos mercados,
desenvolvemento
de
novos
produtos/servizos, sistemas baseados na
intelixencia artificial, sistemas de evacuación,
intranet.
Falta de financiamento para levar a cabo as
innovacións desexadas

FORTALEZAS
Nos últimos lustros deuse un grande avance
en Galicia en dotación de infraestruturas
básicas para unha adecuada accesibilidade
O Camiño de Santiago como recurso imán
que permite atraer visitantes a todos os
recursos que se atopan no seu percorrido
e/ou preto del e a Galicia en xeral
Alta calidade e diversidade da oferta turística
Turismo internacional e europeo: a fortaleza
dos líderes europeos, tanto no que fai
referencia ao número de pernoitas como nos
gastos por turismo.
Turismo
nacional
e
autonómico:
diversificación e estruturación de produtos.

OPORTUNIDADES
Crecemento e consolidación dunha industria
turística galega que adquira o know-how
axeitado para competir no mercado global,
tanto dentro como fóra das fronteiras de
Galicia, converténdose en axente potenciador
da innovación neste ámbito.
Diversificación do fluxo de visitantes dende
Santiago de Compostela e outras cidades
importantes turisticamente cara a outros
xeodestinos de Galicia menos coñecidos.
Crecemento do turismo cultural a nivel
mundial que permite ampliar o mercado
Turismo internacional e europeo:
aproveitamento do aumento de destinos
aéreos e abaratamento dos voos.
Utilizar
outros
destinos
nacionalesautonómicos,como centros de información

Nestas cuestións, Galicia está entre as
comunidades autónomas máis competitivas.
Certa madurez nalgúns dos proxectos de
Smart Cities, como Smart Coruña ou Smart
Vigo, que xa teñen camiño andado, e que
poden usarse como modelo para outros
destinos.
A calidade do produto galego nas súas
variantes mais importantes (gastronomía,
patrimonio, paisaxe etc.) fornece unha boa
base para desenvolver un plan de márketing
dixital do destino que favoreza a atracción de
turistas de calidade.
Patrimonio natural e cultural de Galicia
integrado por importantes recursos turísticos:
paisaxe, gastronomía, Camiño de Santiago…
que mediante a xestión da calidade,
ambiental e enerxética se poden poñer en
alza.
Importante evolución do número das
certificacións dos sistemas de xestión
implantados nos últimos anos que coloca a
Galicia en lugares relevantes no ránking
nacional.
Aínda que de xeito limitado se o comparamos
con Europa, introducíronse innovacións
ambientais, das TIC, na comercialización, na
formación dos empregados para o trato cos
clientes.

para motivar novas visitas a Galicia.
O desenvolvemento de aplicacións ou o uso
de ferramentas web que recollan e analicen
datos dos visitantes é importante para obter
un perfil do viaxeiro
O uso cada vez máis frecuente das TIC por
parte do viaxeiro en todo o ciclo da viaxe fai
especialmente importante a estratexia da
promoción dixital do destino.

Recuperación económica que leva o sector
turístico a estar en cifras récord. Busca dun
turismo diferenciado e de calidade por parte
do consumidor no que o turismo rural e do
interior xoga un papel moi importante.
Elaboración dunha planificación de longo
prazo que supere o curtopracismo e a
inestabilidade normativa, así como a
dispersión de plans
Existen novos mercados que recoñecen as
empresas turísticas de Galicia, aos que se
pode acceder mediante melloras en sistemas
TIC
A Unión Europea pode facilitar medios para
innovar ao mesmo tempo que serve para
motivar a innovar.

ANEXOS
Evolución e tendencias do turismo. A nivel mundial, Unión Europea, nacional e autonómico.
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ANEXO CADROS
Turismo internacional. N.º de chegadas: taxas medias de variación
TM (2) TM (3) TM (4)
PAÍS
TM (2) TM (3) TM (4)
7,6
5,9
9,7 De ingreso baixo
7,1
7,7
6,3
3,2
2,1
4,6 De ingreso alto
3,1
1,8
4,8

CADRO 1

PAÍS
Asia Meridional
Europa e Asia Central (1)
Oriente Medio e norte de África (1)

5,6

8,0

2,7

Asia Oriental e O Pacífico (1)
América Latina e O Caribe (1)
América do Norte

6,2
3,4
3,1

4,7
3,1
1,6

(1) Todos os niveis de ingreso (2) Taxa media 2005 - 2014
8,1
3,7 (3) Taxa media 2005 - 20104) Taxa media 2010 - 2014
5,0

África ao Sur do Sáhara (1)
5,5
5,3
5,9
Elaboración propia a partir de datos da Organización Mundial do
Turismo (OMT)

CADRO 2
PAÍS
Asia Meridional
Europa e Asia Central (1)
Asia Oriental e O Pacífico (1)
América Latina e O Caribe (1)
América do Norte

Turismo internacional. N.º de saídas: taxas medias de variación
TM (2)

TM (3)
9,3
1,1
6,4
5,6
2,1

TM (4)
10,8
-0,4
6,4
4,4
1,2

(1) Todos os niveis de ingreso
7,4 (2) Taxa media 2005 – 2014 (2013)
3,0
6,4 (3) Taxa media 2005 - 2010
7,1 (4) Taxa media 2010 – 2014 (2013)
3,2

Elaboración propia a partir de datos da OMT
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CADRO 3

Número de pernoitas: taxas de variación e taxas medias

PAÍS
2006
2007
2008
2009 2010 2011 2012
2013 2014 TM(2)
TM(3) TM(4)
UE (28 países)
2,4
0,4
-0,6
-2,1
4,7
3,3
4,43 2,16
1,54
1,71
0,57
2,86
Bélxica
3,5
1,6
0,4
-2,4
3,6
3,6
-0,4
0,6
3,68
1,31
0,78
1,85
República Checa
2,8
-1,5
-3,8
-6,7
0,7
3,6
13,2
0,1 -0,83
0,45
-2,86
3,86
Alemaña
2,1
-9,7
2,1
-3
3,6
4,2
3,3
1,3
3,28
0,53
-1,89
3,02
Grecia
4,6
13,2
0,3 28,6
-0,7
4,5
-7,86 10,6
6,75
6,43
9,71
3,23
España
7,3
0,7
-1,6
-7,2
4,7
6,9
-1,8
1,7
3,79
0,79
-0,96
2,58
Francia
0,6
1,5
-0,3
-2,1 32,8
2,5
-0,1
1,9 -1,42
3,85
7,09
0,70
Croacia
0,1
2,6
0,6
-2,7
-1,3
6,1
58,4
3,6
2,65
7,40
-0,23 15,61
Italia
3,3
2,7
-0,8
-0,8
1,3
3
-1,6
-1
0,26
0,37
0,59
0,15
Países Baixos
4,7
5,2
-4,3
0,1
0,4
0,6
-1,5 14,3
3,83
2,18
0,28
4,12
Austria
1,1
2,6
4
-1,8
1,1
1,3
4
1
-0,2
1,49
1,45
1,53
Polonia
5,4
7,3
3,1
-2,9
1,4
2,4
8,5
1,5
5,75
3,33
2,15
4,52
Portugal
5,2
5,4
-1,3
-6,3
1,5
4
-0,2
6,6 10,21
2,39
-0,27
5,11
Suecia
6,1
1,9
-4,2
1,8
1,1
1,1
0,3
2,3
5,17
1,15
0,11
2,21
Reino Unido
-5,1
-1,6
-4
4,3 -10,7
-1,6
31,6
(1) Países con máis de 30 millóns de pernoitas anuais
Fonte: Datos de Eurostat
(2) R. Unido taxa 2005-2012
(3) Taxa 2005-2010 (4) Taxa 2010-2014
CADRO 4
PAÍS
UE (28 países)
Alemaña
Grecia
España
Francia
Italia
Austria
Reino Unido

Número de cuartos en hoteis e similares: taxas de variación
2006
2007
2008
2009
2010
2,5
1,3
1,9
1,85
0,2
0,4
1,8
1,2
1,5
1
1,9
2,89
2,2
0,8
2,3
2,9
-0,6
-0,3
0,1
-0,6
1,4
2,3
1,9
0,8
-2,7
1,3
0,4
0,8
19,1
-0,6
0,5
5,1

Fonte: Eurostat
(1) Taxa de variación 2006-2014

2,23

2011
1,47
1,4
5,39
2,3
-0,2
0,7
0,5
0,4

-3,13

2012
0,76
1,2
1,05
2,4
0,3
0,1
0,1
-0,5

2013
1,7
-0,3
-2,57
0,9
0
-0,3
0,6
10,9

2014
3,34
0
0,21
0
0,8
-0,3
0,5
25,7

0,5
-0,06
3,49
-0,2
1,27
0,05
-0,7

TM(1) TM(2) TM(3)
1,6
1,6
1,5
0,7
1,2
0,2
1,7
2,8
0,5
1,4
2,1
0,8
0,2
-0,2
0,6
0,7
1,4
-0,1
0,4
0,7
0,1
1,4

(*) Máis de 250000 cuartos
(2) Taxa de variación 2005-2010 (3) Taxa de variación 2010-2014
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Gastos por motivo e duración (unha ou máis noites): taxas de variación
País de residencia
Ao estranxeiro
CADRO 5
PAÍS
2006
2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TM1 TM2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TM(1) TM(2)
UE (28 países)
-1,4 -4,1
-2,8
8,0
-7,8
-0,2
Zona Euro
-1,5 -3,5
-2,5
3,6
-4,1
-0,4
Alemaña
11,4
42,3
6,0
2,5
8,2 -4,7
-8,4
1,1 -5,4
10,0
-4,3
3,3
-0,6
4,0
-1,8
6,8
0,6
1,8
5,7
-9,2
2,0
-0,8
España
3,9
4,0
9,4
-3,3 -7,1 -1,4
-9,4
2,2 -4,5
0,7
-4,0
-0,5
14,7
1,1
4,3
4,3
-3,0 -21,1
3,2
1,4
3,4
-6,2
Francia
-8,1
6,2
24,0 -48,6
1,5
9,2
2,6
0,8
2,1
-6,0
1,8
0,9
16,8
30,1
-8,0
1,8
8,9
-9,6
5,7
6,9
7,7
0,7
Italia
6,2
1,0
8,9
-7,7 -6,6 -19,5
-6,5 -20,1 -20,9
-3,4 -16,1
-2,1
5,4
17,2
-4,7 -16,6 -10,9
-2,5 -19,7 -20,4
-2,5 -14,6
Polonia
25,6
15,9
14,8 -23,5
4,1 -10,8 219,6 -11,9 -45,7
2,9
15,2
-5,1
14,9
20,1 -32,8
18,9 -10,8 390,1
-9,7 -20,1
-1,2
52,4
Finlandia
-1,4
5,2
12,6
0,8 13,2
3,6
7,1 -4,0 -7,6
5,5
-1,7
8,7
4,6
3,7
4,1
11,3
7,7 45,7
-8,2
1,5
6,6
10,7
Reino Unido
-0,04
1,0 -15,4
-6,0 -13,9
2,1
-5,6
-8,3 -22,7
1,8
0,5
Fonte: Elaboración propia a partir de Eurostat.
(*) Países con máis de 30 millóns de viaxes ao ano
CADRO 6
PAÍS
Unión Europea (28 países)

(1) Taxa media 2005-2011
(2) Taxa media 2011-2014. EU e Zona Euro 2012-2014

Porcentaxe de gastos por motivo. País de residencia
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Zona Euro
Alemaña
Francia
Italia
Reino unido

78,3
21,7
81,5
18,5
81,6
18,4
73,4
26,6

77,8
22,2
91,5
8,5
84,3
15,7
74,2
25,8

63,1
36,9
92,2
7,8
80,8
19,2
74,6
25,4

62,6
37,4
88,2
11,8
79,3
20,7
75,7
24,3

64,7
35,3
85,1
14,9
81,6
18,4
78,0
22,0

62,0
38,0
87,4
12,6
84,0
16,0
78,1
21,9

65,6
34,4
88,6
11,4
83,6
16,4
77,5
22,5

2012
2013
2014
82,3
83,3
84,4
17,7
16,7
15,6
82,1
83,1
84,0
17,9
16,9
16,0
71,1
72,2
72,9
28,9
27,8
27,1
87,4
87,4
88,2
12,6
12,6
11,8
84,4
88,1
89,9
15,6
11,9
10,1
78,6
21,4

Motivo
persoais
negocios
persoais
negocios
persoais
negocios
persoais
negocios
persoais
negocios
persoais
negocios
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PAÍS
Unión Europea (28 países)

Porcentaxe de gastos por motivo. Ao estranxeiro
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Zona Euro
Alemaña

91,5
8,5
84,5
15,5
71,8
28,2

96,2
3,8
83,4
16,6
79,6
20,4

79,0
21,0
Francia
78,9
21,1
Italia
78,9
21,1
Reino unido
84,1
15,9
Fonte: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat

79,3
20,7
81,0
19,0
77,1
22,9
84,5
15,5

79,0
21,0
82,5
17,5
73,9
26,1
85,1
14,9

CADRO 7

77,4
22,6
86,0
14,0
78,3
21,7
84,9
15,1

Motivo
persoais
negocios
persoais
negocios
persoais
negocios
persoais
negocios
persoais
negocios
persoais
negocios

Ocupados servizos.

Mulleres: taxas medias de variación do porcentaxe sobre total ocupados
PAÍS
Unión Europea
Zona Euro
Alemaña
Francia
Italia
Reino Unido
España
Fonte: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

79,3
20,7
88,0
12,0
70,2
29,8
84,1
15,9

2012
2013
2014
80,5
83,2
84,5
19,5
16,8
15,5
80,3
82,6
84,5
19,7
17,4
15,5
75,6
79,7
83,2
24,4
20,3
16,8
87,6
86,9
88,2
12,4
13,1
11,8
79,2
89,0
82,8
20,8
11,0
17,2
86,8
13,2

Taxas medias de variación do porcentaxe por idades 2008-2015
0,214
0,187
0,989
0,587
0,169
0,919
-0,948

ZONA
Unión Europea
Zona Euro
Alemaña
Francia
Italia
Reino Unido
España

15 a 24
-3,02
-3,71
-2,02
-1,75
-6,12
-0,68
-11,15

25 a 34
-1,33
-1,82
1,48
-0,63
-4,22
1,36
-6,13

35 a 44
-1,13
-1,70
-3,29
-0,89
-1,67
-1,16
-0,36

45 a 54
0,76
0,99
1,65
0,33
1,83
1,74
1,11
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CADRO 8

Variación estacional do emprego no sector servizos na Unión Europea
2013

2014

Unión Europea (29 países)

4Q

1Q

Emprego servizos todas as actividades: 15 anos ou máis

100,3

98,7

Emprego servizos todas as actividades: 15 a 24 anos

99,4

Emprego: aloxamentos e restauración: 15 anos ou máis
Emprego: aloxamentos e restauración: 15 a 24 anos

2Q

2015

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

99,9

100,9

100,5

98,7

99,8

100,8 100,7

96,7

99,2

103,8

100,3

98,0

98,7

102,9 100,4

98,7

95,0

101,3

105,2

98,5

94,3

100,3

105,2

100,1

97,2

92,2

102,1

110,7

95,0

93,6

99,9

107,9

98,6

Variación estacional do emprego no sector servizos na Zona Euro
2014
Unión Europea (29 países)

4Q

Emprego servizos todas as actividades: 15 anos ou máis

100,2

Emprego servizos todas as actividades: 15 a 24 anos

1Q

2015

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Q

98,8

100,0

100,7

100,5

98,8

99,9

100,7 100,6

98,6

97,3

99,1

103,4

100,1

98,9

98,7

102,2 100,2

Emprego: aloxamentos e restauración: 15 anos ou máis

98,3

94,5

101,5

105,5

98,5

93,9

100,4

105,3

100,4

Emprego: aloxamentos e restauración: 15 a 24 anos
(*) Variación trimestral estandarizada comparada coa
media anual (índice=100)

97,0

92,2

101,8

110,4

95,6

94,1

100,2

107,4

98,3

Fonte: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat
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ANEXO DE FIGURAS
TURISMO MUNDIAL
Figura 1. Turismo internacional. N.º de chegadas por nivel de ingresos: taxas de
variación
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Fonte: Elaboración propia
Figura 3. Gastos por turismo (% sobre importacións)

Figura 2. Ingresos por turismo (% sobre exportacións)
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Figura 4. Emprego servizos homes: (% sobre emprego
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Fonte: Elaboracion propia
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Figura 5. Emprego servizos mulleres: (% sobre emprego
feminino)
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TURISMO EN EUROPA: A Unión Europea
Figura 6. Ordenación de países por n.º de cuartos en
hoteis e similares 2010-2014.
Países con máis de 500.000 cuartos

Figura 7. Gastos de viaxe por motivos persoais por país de
residencia: % sobre o total
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Figura 8. Gastos de viaxe por motivos persoais ao estraxeiro: %
sobre o total
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Figura 10. Ocupados servizos: porcentaxe de asalariados

Figura 9. Ocupados servizos: porcentaxe a tempo
parcial
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40.00

Figura 11. Distribución do emprego en servizos por
grupos de idade en 2008
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Figura 13. Estacionalidade do emprego en servizos na UE 2014
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Figura 16. Estacionalidade no emprego en servizos na Zona Euro
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Figura 15. Estacionalidade dol emprego en servizos na Zona Euro 2014
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Figura 12. Distribución do emprego en servizos por
grupos de idade en 2015
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