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O “Plan de Promoción e Dinamización Turística do GALP A Mariña-Ortegal” ten como obxectivo principal promover o 

desenvolvemento turístico sostible do territorio A Mariña-Ortegal a través dun modelo de destino especializado no turismo 

mariñeiro. Para iso, realizouse un estudo sobre o territorio e, a raíz da información recollida, preséntanse posibles proxectos 

para levar a cabo durante o período 2016-2020  que permitan desenvolver de maneira sostible e coordinada o turismo no 

territorio. Para acadar este obxectivo xeral establécense catro obxectivos específicos que se corresponden cos catro 

principios básicos de actuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DO PLAN DE PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN DO GALP 
A MARIÑA-ORTEGAL 

Conservar, poñer en 
valor e  promocionar os 
recursos turísticos 
culturais e naturais 
relacionados co mar. 

Captar novos fluxos 
turísticos durante todo o 
ano para romper coa 
estacionalidade.  

Mellorar a calidade e a 
profesionalización de 
todos aqueles axentes 
que interveñan no sector 
turístico. 

Promocionar o destino 
de maneira conxunta. 

TERRITORIO 

PRODUTO 

CALIDADE 

PROMOCIÓN 
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Por tanto, este Plan pretende ser un documento orientativo á hora de presentar proxectos de carácter turístico-pesqueiro 

entre os diferentes axentes do territorio, principalmente, de carácter non produtivo-colaborativo.   

Así, todos os proxectos potenciais propostos réxense polo establecido na Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo do 

GALP A Mariña-Ortegal (EDLP A Mariña-Ortegal 2016-2020) e atenden de maneira directa a catro obxectivos específicos:  

 

PRESENTACIÓN DO PLAN DE PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN DO GALP 
A MARIÑA-ORTEGAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.2.CREAR E 
CONSOLIDAR UNHA IMAXE DE 

MARCA DO TERRITORIO DA MARIÑA-
ORTEGAL 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.3.FACER DA 
MARIÑA-ORTEGAL UN DESTINO 

TURÍSTICO DIFERENCIAL 
DESTACANDO AS POTENCIALIDADES 

DO TURISMO MARIÑEIRO 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 4.1. 
AUMENTAR O PATRIMONIO 

MARÍTIMO COSTEIRO RECUPERADO E 
POSTO EN VALOR 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 
6.1.INCREMENTAR A COOPERACIÓN 
ENTRE ENTIDADES DO TERRITRIO E 
DE FÓRA DO TERRITORIO DO GALP 

PARA REFORZAR A SINERXÍA E O 
ESTABLECEMENTO DE REDES, NA 

MELLORA DOS DIFERENTES SECTORES 
E NO DESENVOLVEMENTO DAS 

ZONAS PESQUEIRAS 
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2. 4. O PROXECTO PROPOSTO 

 

 

  

 

 

 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.2.: CREAR E CONSOLIDAR UNHA IMAXE DE MARCA DO TERRITORIO DA MARIÑA-ORTEGAL 

•Medida de actuación 2.2.1: Promover sinerxías no territorio para facer unha promoción conxunta dos seus produtos e recursos turísticos 

•Medida de actuación 2.2.2. Poñer en valor unha estratexia turística diversa e de calidade 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2.3.: FACER DA MARIÑA-ORTEGAL UN DESTINO TURÍSTICO DIFERENCIAL DESTACANDO AS POTENCIALIDADES DO TURISMO 
MARIÑEIRO 

•Medida de actuación 2.3.1. Promover un maior desenvolvemento do turismo mariñeiro na Mariña-Ortegal  

•Medida de actuación 2.3.2. Promover unha infraestrutura hostaleira de calidade que estea relacionada co mundo mariñeiro  

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3: FOMENTAR O APROVEITAMENTO SOSTIBLE DO PATRIMONIO MEDIOAMBIENTAL DAS ZONAS PESQUEIRAS, INCLUÍNDO 
OPERACIÓNS DE MTIGACIÓN DO CAMBIO CLIMÁTICO E DE TRANSICIÓN A UNHA ECONOMÍA DE BAIXAS EMISIÓNS DE CARBONO 

•Medida de actuación 3.1.1.: Promover unha maior concienciación dos axentes sociais e institucionais e á sociedade en xeral da necesidade de contribuír 
ao coidado e preservación da contorna natural  

OBXECTIVO ESPECÍFICO 4.1.: AUMENTAR O PATRIMONIO MARÍTIMO COSTEIRO RECUPERADO E POSTO EN VALOR 

•Medida de actuación 4.1.1. Recuperar os recursos patrimoniais do conxunto da zona pesqueira 

•Medida de actuación 4.1.2. Reforzar o papel que ten o patrimonio no desenvolvemento da identidade da zona pesqueira da Mariña-Ortegal  

OBXECTIVO ESPECÍFICO 6.1.: INCREMENTAR A COOPERACIÓN ENTRE ENTIDADES DO TERRITORIO E DE FÓRA DO TERRITORIO DO GALP PARA REFORZAR A 
SINERXIA E O ESTABLECEMENTO DE REDES, NA MELLORA DOS DIFERENTES SECTORES E NO DESENVOLVEMENTO DAS ZONAS PESQUEIRAS 

•Medida de actuación 6.1.1. Poñer en práctica medidas encamiñadas a promover a coordinación e a colaboración dos diferentes sectores e territorio 
implicados no desenvolvemento da zona pesqueira  

PRESENTACIÓN DO PLAN DE PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN DO GALP 
A MARIÑA-ORTEGAL 
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1.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROXECTOS NON PRODUCTIVOS 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN RANGO DA 
INTENSIDADE DA AXUDA 

Medida de actuación 2.2.1: Promover sinerxías no territorio para facer unha promoción conxunta 
dos seus produtos e recursos turísticos 

1,4% (81.435,42€) 

Medida de actuación 2.2.2.: Posta en valor dunha estratexia turística diversa e de calidade 9,3%  (532.901,99€) 

Medida de actuación 2.3.1.: Promover un maior desenvolvemento do turismo mariñeiro na 
Mariña-Ortegal  

5,3% (304.311,32€) 

Medida de actuación 2.3.2.: Promover unha infraestrutura hostaleira de calidade que estea 
relacionada co mundo mariñeiro  

6,5% (372.888,52€) 

Medida de actuación 3.1.1.: Promover unha maior concienciación dos axentes sociais e 
institucionais e á sociedade en xeral da necesidade de contribuír ao coidado e preservación da 
contorna natural 
 

7,5% (428.607,50€) 

Medida de actuación 4.1.1.: Recuperación dos recursos patrimoniais do conxunto da zona 
pesqueira 

5,8% (333.170,89€) 

Medida de actuación 4.1.2.: Reforzar o papel que ten o patrimonio no desenvolvemento da 
identidade da zona pesqueira da Mariña-Ortegal  

4,2% (238.305,77€) 

Medida de actuación 6.1.1.: Posta en práctica de medidas encamiñadas a promover a 
coordinación e a colaboración dos diferentes sectores e territorio implicados no 
desenvolvemento da zona pesqueira  

5,0% (285.738,33€) 
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1.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROXECTOS NON PRODUCTIVOS 

10 CRITERIOS DE VALORACIÓN PROXECTOS NON PRODUCTIVOS MÍNIMA MÁXIMA 

0 CRITERIOS EXCLUÍNTES 10 10 

0,1 Viabilidade técnica 5 5 

0,2 Viabilidade económica ou financiera 2 2 

0,3 Coherencia coa EDLP 3 3 

1 IMPACTO DO PROXECTO 0 30 

1,1 Poboación beneficiada polo proxecto e mellora da súa calidade de vida 8 

1,2 Potencialidade para favorecer o xurdimento de novas iniciativas empresarias e a creación de emprego  6 

1,3 Incidencia ambiental 8 

1,4 Incidencia sobre colectivos (mulleres, mocidade ou persoas con discapacidade) 8 

2 CARÁCTER INNOVADOR DO PROXECTO 30 

2,1 Actividade innovadora: novos produtos ou servizos locais 10 

2,2 Utilización de enerxías renovables e/ou a incorporación de TIC 10 

2,3 Innovacións tecnolóxicas e novas formas de explotación dos recursos 10 

3 APROVEITAMENTO DE RECURSOS ENDÓXENOS 0 20 

3,1 Utilización de recursos humanos da zona 10 

3,2 Utilización de inputs procedentes de empresas da zona 10 

4 IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 0 10 

4,1 Proxecto solicitado por unha entidade asociativa 5 

4,2 Máis do 50% das persoas que promoven o proxecto ou forman parte da entidade promotora son mulleres 5 

PUNTUACIÓN TOTAL 10 100 
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1.2 PROXECTOS NON PRODUCTIVOS 

QUÉ SON OS PROXECTOS NON PRODUCTIVOS? 

Defínense como investimento non produtivo os que non supoñan o inicio ou o desenvolvemento dunha actividade 

económica e/ou non estean afectos a unha actividade económica. Así mesmo, terán este carácter os proxectos de 

interese público que, mesmo constituindo unha actividade económica ou estando afectados a unha actividade 

económica, non incidan sobre o réxime de competencia no territorio de que se trate. 

REQUISITOS PARA A SÚA SOLICITUDE 

• Contribuír aos obxectivos da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) aprobada para a zona 

pesqueira onde se vaian a desenvolver. 

• Estar localizados no ámbito territorial elixible de cada GALP. 

• Ser viables técnica e economicamente. 

• Axustarse á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) que resulte de aplicación para cada tipo de 

proxecto. 
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1.2. PROXECTOS NON PRODUCTIVOS 

QUÉN PODEN SER OS BENEFICIARIOS POTENCIAIS? 

a) Confrarías de pescadores e as súas federacións. 
 
b) Asociacións profesionais do sector pesqueiro e as súas federacións. 
 
c) Entidades sen ánimo de lucro integradas só por confrarías de pescadores e/ou asociacións 
do sector pesqueiro. 
 
d) Entidades públicas locais. 
 
e) Asociacións declaradas de utilidade pública. 
 
f) Entidades sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos, algún dos seguintes: 
 
- Fomentar as actividades náuticas 
- Promocionar os produtos pesqueiros do territorio 
- Fomentar o ambiente mariño e costeiro 
- Promover o patrimonio cultural marítimo pesqueiro 
 
Nos municipios densamente poboados nos que na EDLP non computa a totalidade da poboación poderán ser 
beneficiarias as entidades indicadas nas letras a), b), c) e d) do punto 1, cuxos proxectos están dirixidos á poboación 
integrante do sector pesqueiro e as súas familias, ou que presenten beneficios para o resto do territorio da zona 
pesqueira. 
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1.2. PROXECTOS NON PRODUCTIVOS 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES 

As solicitudes de axudas poderán ser presentadas ao longo de todo o período do programa operativo 2014-2020 ata o 

1 de marzo de 2020. Coas solicitudes presentadas ata o 1 de marzo de cada ano poderá realizarse, para cada GALP, 

unha primeira fase de adxudicación de axudas. 

De non esgotarse o crédito orzamentario para a anualidade correspondente, poderá realizarse unha nova fase de 

adxudicación de axudas, coas solicitudes presentadas ata o 1 de setembro de cada ano, co límite do crédito 

dispoñible. 

A derradeira resolución de concesión realizarase con anterioridade ao 1 de xullo de 2020. 
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1.2. PROXECTOS NON PRODUCTIVOS 

ORZAMENTO MÁXIMO 

O grao de financiamento dos proxectos presentados para investimentos non produtivos ao abeiro da correspondente 

EDLP para operacións que se leven a cabo en virtude do título V, capítulo III do Regulamento (EU) nº 508/2013, será o 

seguinte:  

A porcentaxe de axuda máxima para proxectos de investimento non produtivo ascenderá ao 50% do gasto 

subvencionable total da operación. 

 

A porcentaxe máxima de axuda para os proxectos de investimento non produtivo poderá ascender ao 100 % dos 

custos dos gastos subvencionables do proxecto cando a operación responda aos seguintes criterios: 

1) Interese colectivo 

2) Beneficiario colectivo  

3) Ofrecer acceso público aos seus resultados 

 

Os proxectos que deban abeirarse no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á 

aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado ás axudas de minimis (DO L 352, do 24 de decembro), aplicaranse as 

porcentaxes anteriores e alcanzarán como máximo os 200.000 € por promotor durante un período de tres exercicios 

fiscais.  
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2. PRESENTACIÓN DO 

TERRITORIO E ANÁLISE 

DA SITUACIÓN DE 

PARTIDA  
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2.1. ANTECEDENTES DO SECTOR TURÍSTICO NA MARIÑA-ORTEGAL 

O destino da Mariña-Ortegal é un territorio amplo 

formado por 13 concellos no norte de Galicia situados 

en dúas provincias diferentes: A Coruña-Lugo; e con 

dúas costas distintas: o Océano Atlántico pola banda 

de Ortegal e o Mar Cantábrico pola zona da Mariña 

Lucense.  

Os concellos que forman o GALP A Mariña-Ortegal 

son: Valdoviño, Cedeira, Cariño, Ortigueira, Mañón, O 

Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros e 

Ribadeo.  
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2.1. ANTECEDENTES DO SECTOR TURÍSTICO NA MARIÑA-ORTEGAL 

Todos eles contan cun rico patrimonio natural e 

cultural con alto potencial turístico. De feito, o 

destino xa conta cun importante fluxo de visitantes en 

determinados focos turísticos, especialmente, en 

época estival.  

Non obstante, para impulsar un desenvolvemento 

turístico sostible no territorio e preciso planificar e 

xestionar adecuadamente as actuacións que se 

queren levar a cabo no eido do turismo para fomentar 

así os impactos positivos do mesmo (evitar o  

despoboamento, perda de postos de traballo, etc.) e 

mitigar os impactos negativos  que poida ocasionar a 

actividade turística (masificación, perda de 

identidade...).  
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2.2. ANÁLISE DA OFERTA TURÍSTICA 

Nos últimos anos o destino deuse a coñecer no 

mercado turístico grazas, especialmente, a tres 

contornas naturais que funcionan como recursos 

imán: Praia das Catedrais (Ribadeo), San Andrés de 

Teixido (Cedeira), e os Acantilados de Loiba 

(Ortigueira); a eventos de carácter deportivo de surf 

de recoñecemento internacional como o Pantín 

Classic (Valdoviño); e festivais de  música como o 

Festival de Ortigueira (Ortigueira) ou  o Resurrection 

Fest (Viveiro), entre outros.  

Ademais dos citados o destino conta con outros 

recursos turísticos que xa contan con afluencia 

turística e cun alto potencial para atraer máis fluxo de 

visitantes que se poden incluír no seguintes grupos: 

Recursos Turísticos 

Patrimonio natural: 
xeografía e paisaxe 

Gastronomía 

Patrimonio cultural 

Patrimonio 
marítimo-pesqueiro 

Actividades 
deportivas 

Festivais de música 
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2.2. ANÁLISE DA OFERTA TURÍSTICA 

O destino A Mariña-Ortegal conta cun amplo patrimonio natural e cultural, tal e como se recolle na EDLP (2016-

2020). Así, por una banda, os recursos naturais están formados por 23 espazos protexidos como Zonas de Especial 

Conservación (ZEC) e 10 Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA).  

Por outra banda, no referente aos recursos culturais destacan a arquitectura civil con máis de 400 exemplares e a 

arquitectura relixiosa con máis de 200. Ademais, o territorio conta con numerosos recursos moi singulares e claves 

na conformación da identidade do territorio que se citan a continuación.  

 

 

Fonte: Elaboración propia en base a datos proporcionados pola EDLP A Mariña-Ortegal. Recollida na Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestrucuturas 2015.  
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2.2. ANÁLISE DA OFERTA TURÍSTICA 

RECURSOS TURÍSTICOS MÁIS SINGULARES 

Patrimonio natural: xeografía e paisaxe: 
Rías e praias: Praia das Catedrais, formacións rocosas 

orixinais  
Vixía Herbeira , os acantilados máis altos de Europa,   

Acantilados de Loiba 
Monumento Natural Souto da Retorta 

Cabos: Estaca de Bares, cabo más septentrional da 
Península 

Cabo Ortegal e os "Os Aguillóns”  
Xeoloxía en Valdoviño, Espasante, Loiba, Ribadeo, costa de 

Rinlo... 
Pecios de naufraxios: fragata María Magdalena, submarino 

alemán U-46...  

 
 

Gastronomía: 

Bonito de Burela 

Ourizo de Cervo   

Pescada do Pincho do Celeiro e Burela 

Percebes de Cedeira e de Rinlo 

Arroz caldoso de Rinlo 

Sardiñas lañadas e conservas de Cariño 

Coquinas no Barqueiro e no Vicedo 

Berberecho de Foz 

Pastelón de Cedeira e A Mariña 
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2.2. ANÁLISE DA OFERTA TURÍSTICA 

RECURSOS TURÍSTICOS MÁIS SINGULARES 

Patrimonio cultural: 

San Andrés de Teixido  

Patrimonio industrial: Minas da Silvarosa (Viveiro), 
industria de cerámica como Sargadelos (Cervo) 

Castros: Castro de Fazouro (Foz), Castro de Rueta en Cervo, 
Viveiro, O Vicedo… 

Patrimonio militar (castelo da Concepción en Cedeira, 
castelo do Casón en Ortigueira, castelo de San Damián en 

Ribadeo…) 

Arquitectura indiana (Torres dos Moreno en Ribadeo, 
Barrionovo en Barreiros, Casa Rico en Ortigueira, Villa 

Carrelle, Ortigueira, Chalet do Fondón, Viveiro, Villa María, 
Viveiro…)  

Patrimonio marítimo-pesqueiro: 

Museo Provincial do Mar (San Ciprián, Cervo) 

Ballenera de Morás (Xove) 

Cetáreas de Rinlo (Ribadeo) 

Fábricas de salazón: castelo Marino en Cervo, 

Etnografía do mar 

Barco Museo-Boniteiro "Reina del Carmen" (Burela) 
Ballenera de Morás  (Xove) 
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2.2. ANÁLISE DA OFERTA TURÍSTICA 

  

Festivais tradicionais e de música 

Semana Santa de Viveiro 
Festival Internacional Mundo Celta de Ortigueira 

A Rapa das Bestas de Candaoso, Viveiro 
Queimada Popular de Cervo 

O Naseiro, Viveiro 
Festival Internacional do Emigrante, Barreiros 
Día da Gaita e Romaría á Santa Cruz, Ribadeo 

Feira do Bonito de Burela 
 Festa da Maruxaina de San Cibrao, Cervo 

Festa da Pescada do Pincho de Celeiro, Viveiro 
Festa do Ourizo de Cervo 

Festas Patronais de San Lourenzo, Foz 

Actividades deportivas 

Carreiras populares: carreira noctura de Burela 

Sendeirismo: xeoruta Burela-O Perdouro e xeoruta de 
Cedeira “Os Cantís” e “Praias Negras” 

Ciclismo: Gran Premio de San Roque (Viveiro) 

Surf: Pantín Classic (Valdoviño) 

  

RECURSOS TURÍSTICOS MÁIS SINGULARES 
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2.2. ANÁLISE DA OFERTA TURÍSTICA 

OS PRODUTOS TURÍSTICOS: O TURISMO 

MARIÑEIRO  

O destino da Mariña-Ortegal é coñecedor do 

patrimonio natural e cultural polo que, na actualidade, 

ofrece diferentes actividades relacionadas coa pesca, 

surf, rutas de sendeirismo...  

Non obstante, os produtos turísticos precisan 

mellorar a calidade no servizo ofrecido, diferenciarse 

máis e romper coa estacionalidade.  

Para iso, é necesario realizar campañas de promoción 

e divulgación eficaces que dean a coñecer todos os 

recursos, actividades e eventos que se desenvolven no 

destino.  

Produtos 
Turísticos 

Turismo 
deportivo 

Turismo cultural 

Turismo 
relixioso 

Turismo de 
natureza  

Turismo 
mariñeiro  

Turismo de 
eventos 

Turismo 
gastronómico 
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2.2. ANÁLISE DA OFERTA TURÍSTICA  

A Mariña-Ortegal conta cunha oferta turística 

composta por un total de 193 establecementos de 

aloxamentos regrados (Rexistro de Empresas e 

Actividades Turísticas da Axencia de Turismo de 

Galicia, 2013).  

En canto aos servizos de hostalaría suman un total de 

944 (IGE, 2014), destacando os concellos de Foz, 

Ribadeo e Viveiro. Ademais conta tamén con servizo 

de 9 axencias de viaxe.  

En cada un dos concellos atopamos, tamén, o seu 

correspondente porto e/ou embarcadoiro.  

Fonte: Elaboración propia en base a datos proporcionados pola EDLP A Mariña-Ortegal 

(2013) e IGE (2014) 

TIPOLOXÍA CATEGORÍA ESTABLECEMENTOS  

ALOXAMENTOS 

Hoteis 59 

193 

 

Pensións 72 

Turismo Rural 38 

Apartamentos turísticos 14 

Campamentos turísticos 10 

HOSTALARÍA  
944 

 

AXENCIAS DE VIAXE   9 
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2.2. ANÁLISE DA OFERTA TURÍSTICA 

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA  

No referente ás oficinas de turismo, cada un dos 13 concellos conta ao menos cun punto de información e con 

outros puntos situados nos diferentes centros de interpretación e/ou museos.  

Non obstante, non todos teñen abertas as súas portas durante todo o ano e, de feito, a maioría só abren durante a 

temporada alta (xuño, xullo, agosto e setembro). Este feito dificulta a realización dunha estimación sobre o número 

de visitantes que recibe o territorio. Ademais, as estatísticas que se levan a cabo desde as oficinas de turismo non 

manteñen un formato homoxéneo o que impide poder realizar un estudio real e comparativo entre as mesmas.   

Neste contexto, os técnicos de turismo así como os axentes do territorio solicitan máis folletos informativos 

completos sobre o territorio que permitan presentarlle ao turista os recursos máis importantes dos 13 concellos e  

un mapa coa súa conectividade. Os idiomas que se demandan son galego, castelán, inglés, alemán e francés.  

Por outra banda, detéctase no destino a necesidade dunha oficina de turismo comarcal que sirva como referente 

para o visitante e desenvolva tamén tarefas de xestión turística durante todo o ano.  
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2.2. ANÁLISE DA OFERTA TURÍSTICA 

EMPRESAS TURÍTICAS COA Q DE CALIDADE  

A calidade do destino é un dos elementos clave para a 

competitividade e éxito do mesmo polo que se 

converte nun dos piares fundamentais da xestión do 

destino.  

Sen embargo, na Mariña-Ortegal únicamente  10 

establecementos contan co distintivo da Q de 

calidade.  

Por tanto, o destino ten que traballar neste eido e 

todos os axentes que interveñen no territorio deben 

de adquirir un compromiso de calidade co mesmo.  

 

 

  

 

Fonte: Páxina web Q de Calidade 

TIPOLOXÍA NOME MUNICIPIO 

Aloxamentos Rurais  Anatur Cervo 

Aloxamentos  Rurais Finca Goleta Foz 

Servizos Turísticos de 
Intermediación 

Viajes Eroski Oficina 
2636 

Burela 

Hoteis e Apartamentos 
Turísticos 

Hotel Casona de 
Lazúrtegui 

Ribadeo 

Hoteles y Apartamentos 
Turísticos 

O Cabazo do Zacurro Ribadeo 

Hoteis e Apartamentos 
Turísticos 

Parador de Ribadeo Ribadeo 

Instalacións Náutico 
Deportivas 

Real Club Náutico de 
Ribadeo 

Ribadeo 

Turismo Activo Hola Ola Ribadeo SLU Ribadeo 

Aloxamentos Rurais Pazo da Trave Viveiro 

Hoteis e Apartamentos 
Turísticos 

Hotel Ego Viveiro 
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2.3. ANÁLISE DA DEMANDA TURÍSTICA 

RECURSOS IMÁN  

Debido á amplitude do territorio e a súa presenza en 

dous xeodestinos é complicado recoller estatísticas 

detalladas sobre o número de visitantes que o visitan. 

Non obstante, pódese afirmar que o destino da 

Mariña-Ortegal conta cun importante fluxo de 

visitantes, especialmente, nos seus “recursos imán”: 

a Praia das Catedrais (Ribadeo), San Andrés de 

Teixido (Cedeira), situados nos extremos do territorio 

e o banco de Loiba (Ortigueira).  

Sen embargo, existe unha marcada estacionalidade 

durante a época estival sendo os meses de xuño a 

setembro os de maior afluencia na maioría dos 

concellos.   
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2.3. ANÁLISE DA DEMANDA TURÍSTICA 

Para a análise da demanda solicitáronse datos estatísticos aos 13 concellos. Non obstante, como xa se comentou 

anteriormente debido á falta dunha metodoloxía homoxénea de recollida de datos non se pode realizar unha 

análise comparativa entre os datos.  

A  través das mesas de dinamización, os axentes do territorio informaron de que o maior fluxo de visitantes é 

durante a época estival e que as actividades máis demandadas están relacionados coa paisaxe, gastronomía, 

actividades complementarias relacionadas co mar e coa natureza (sendeirismo, rutas en barco, actividades 

náutico-deportivas...) relacionadas coa cultura mariñeira e tamén coa artesanía. 

A través da páxina web do Instituto Galego de Estatística (IGE) pódese consultar a información sobre a estadía 

media. Na zona da Mariña Lucense que é de 1,6 noites en hoteis e 1,7 noites en establecementos de turismo rural 

(IGE, 2016). Os datos referentes á zona de Ortegal están incluídas no xeodestino Ferrolterra polo que non existen 

datos específicos para os concellos que forman parte do GALP deste territorio (Ortigueira, Cariño, Cedeira e 

Valdoviño).  

Por outra banda, de todos os concellos do GALP as estatísticas turísticas oficiais do IGE só ofrecen estimativas para o 

concello de Ribadeo. Neste caso, Ribadeo recibiu en xuño do 2016 un total de 9.452 viaxeiros dos cales o 75,38% 

foron nacionais e o 24,62% internacionais.  
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2.3. ANÁLISE DA DEMANDA TURÍSTICA 

Seguindo os datos do IGE (2013) a poboación dos 

concellos costeiros de Galicia soporta de media unha 

presión turística de 0,97 viaxeiros por cada 100 

residentes. No caso da Mariña Lucense experimentan 

incrementos poboacionais dun 1,59%  habitantes por 

cada 100 residentes habituais.  

Fonte: IGE (2014). Indicador de poboación segundo o destino turístico nos concellos 
costeiros.  
Tanto por cento (%)  

27 



2.3. ANÁLISE DA DEMANDA TURÍSTICA 

A partir da análise da demanda cos datos dispoñibles obtidos a través de fontes oficiais como o IGE e das mesas de 

dinamización conclúese: 

PROCEDENCIA 

A maior parte dos visitantes son de 
ámbito nacional aínda que cada vez máis 

reciben visitantes internacionais 

ESTANCIA 

En Galicia a estadía media é de 2 noites 
(Turismo de Galicia. IGE, 2015) polo que 
no destino da Mariña Lucense está por 

debaixo da media 

Os meses de maior ocupación son de 
xuño a setembro.    

OCUPACIÓN EN ESTABLECEMENTOS 
REGRADOS  

Os establecementos con maior grao de 
ocupación e coa media de número de 

noites máis alta son as casas de turismo 
rural. 

ACTIVIDADES 

A maior parte dos visitantes acoden ao 
destino pola  tranquilidade que ofrece, 

turismo cultural, mariñeiro, 
gastronómico e turismo náutico-

deportivo.   

PERFIL DO 
TURISTA 
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2.3. ANÁLISE DA DEMANDA TURÍSTICA 

Tendo en conta a análise previa do perfil da demanda actual, este Plan busca especializar o destino no turismo 

mariñeiro e pretende:  

• Aumentar o índice de satisfacción global do turista a través dunha mellora da calidade da oferta e do fomento 

do turismo de emocións. 

• Incrementar a estancia do turista e o gasto medio diario.   

• Atraer visitantes durante todo o ano rompendo a forte estacionalidade do destino.  

• Reducir a masificación sobre os recursos turísticos tradicionais.  

• Promocionar máis o destino e os seus recursos turísticos, especialmente, os vinculados á cultura mariñeira.  

• Promover o equilibrio territorial, é dicir, mobilizar o fluxo de visitantes dos concellos que están máis 

desenvoltos turísticamente a outros que non son tan coñecidos.  
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2.4. MOBILIDADE E CONECTIVIDADE 

Para o desenvolvemento turístico no territorio é 

fundamental contar cunha boa conectividade tanto para 

que o visitante poda chegar ao destino  como para que 

poda desprazarse por él cunha maior facilidade e 

seguridade.  

Por este motivo, un destino turístico debe contar cun Plan 

de Mobilidade que beneficie tanto aos residentes como aos 

visitantes.  

No caso da Mariña-Ortegal o destino conta cunha rede de 

estradas, rede ferroviaria e liña de autobuses que conecta 

todo o territorio mais é insuficiente.  

En canto a conectividade aérea o aeroporto galego máis 

próximo é o de A Coruña pero non facilita transporte 

público para chegar aos diferentes concellos da Mariña-

Ortegal.  

Así mesmo o único aeroporto asturiano cercano ao 

territorio, coñecido como Ranón, atópase en Castrillón a 

tan só 15 km de Avilés o que supón unha vantaxe para o 

turismo. 

CONECTIVIDADE 
TERRESTRE 

• Rede de estradas 

• Autobuses 

• Rede de ferrocarril 

CONECTIVIDADE 
AÉREA 

• Alvedro (A Coruña) 

• Lavacolla (Santiago de Compostela) 
• Peinador (Vigo) 
• Ranón (Asturias) 
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2.4. MOBILIDADE E CONECTIVIDADE: AS ESTRADAS 

O desenvolvemento turístico e socioeconómico dun territorio está ligado directamente ao estado das estradas. No 

destino da Mariña-Ortegal a rede viaria que conecta os principais núcleos de poboación do territorio é 

principalmente de carácter nacional e comarcal (N-634, N-642, LU-862 e a AC-862). 

Ademais, a distancia que separa os dous concellos situados en cada extremo do territorio, Ribadeo e Valdoviño, é de 

137 km* que transcorren aproximadamente ao longo de 1 h e 30 min empregando as vías A-8 e a AG-64.  

Por todo isto, considérase unha necesidade analizar, por unha banda, as distancias kilométricas existentes entre os 

diferentes concellos que conforman o GALP A Mariña-Ortegal e, por outra banda, a conectividade do destino coas 

principais cidades galegas e tamén asturianas pola proximidade da Mariña Lucense con éstas últimas.  

Na maioría dos casos o recorrido faise por vías comarcais e autovías polo que o custe é nulo ou reducido excepto 

cando é preciso  circular pola AP-9.  

  

 

 

*Fonte: Google Maps 
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2.4. MOBILIDADE E CONECTIVIDADE: AS ESTRADAS 
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BARREIROS - 26 115 116 30 13 107 107 28 108 69 49 38 

BURELA 31 - 141 89 6 19 52 70 45 137 49 24 15 

CEDEIRA 122 84 - 21 84 123 42 25 138 19 65 60 71 

CARIÑO 117 75 19 - 75 88 33 16 138 40 37 51 62 

CERVO 29 6 140 83 - 19 47 64 44 136 43 19 10 

FOZ 17 13 131 132 19 - 121 122 35 123 59 37 28 

MAÑÓN 107 40 42 35 35 53 - 15 79 70 16 17 27 

ORTIGUEIRA 82 59 29 19 53 72 15 - 129 41 21 35 45 

RIBADEO 19 37 124 140 45 28 129 129 - 130 138 63 55 

VALDOVIÑO 120 112 19 39 107 122 73 40 133 - 61 88 98 

O VICEDO 58 35 68 59 30 48 9 39 73 95 - 11 21 

VIVEIRO 47 24 64 54 19 37 17 35 63 85 14 - 11 

XOVE 39 15 85 77 10 28 41 59 54 102 38 14 - 

Distancia en KM pola ruta máis rápida segundo Google Maps  
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2.4. MOBILIDADE E CONECTIVIDADE: AS ESTRADAS 

 

 
PROVINCIA  

DA CORUÑA 

PROVINCIA  

DE PONTEVEDRA 

PROVINCIA 

DE 

OURENSE 

PROVINCIA 

DE LUGO 
ASTURIAS 

 VARIABLE / 

DESTINO 

EMISOR 

A CORUÑA 
SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 
FERROL VIGO 

PONTE-

VEDRA 
OURENSE LUGO OVIEDO GIJÓN 

DISTANCIA (km) 

DESDE RIBADEO 

DESDE CEDEIRA 

 

157 km 

81 km 

 

173 km 

123 km 

 

132 km 

34 km 

 

279  km 

211 km 

 

223Km 

151 km 

 

205 km 

222 km 

 

92 km 

135 km 

 

135 km 

265 km 

 

134 km 

261 km 

TEMPO ESTIMADO 

DESDE RIBADEO 

DESDE CEDEIRA 

 

1 h 35 min 

1h 25 min 

 

2 h 

1h 39 min 

 

1 h 24 

min. 

42 min 

 

2h 43 

min. 

2h 20 min 

 

2 h 19 min 

1 h 56 min 

 

2 h 24 min 

2 h 27 min 

 

1h 12 min. 

1 h 24 min. 

 

1 h y 26 

min. 

2 h 47 

min 

 

1 h 19 

min. 

2 h 39 

min 

Distancia en KM pola ruta máis rápida segundo Google Maps  
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2.4. MOBILIDADE E CONECTIVIDADE: AS ESTRADAS 

 

O destino conta con estación de autobuses e/ou paradas de autobús en todos os concellos. As dúas principais 

empresas de autobús son ALSA e ARRIVA Noroeste  aínda que nalgunhas zonas tamén operan Autobuses de Vivero 

e Eocar.  

Non obstante, a información en Internet sobre as liñas de autobús, a conectividade co tren e a mobilidade entre os 

principais recursos turísticos e/ou cos principais aeroportos é escasa e ás veces confusa posto que non existe un 

único canal de comunicación.  

Por outra banda, detéctase unha clara deficiencia de conectividade entre os diferentes municipios e, 

especialmente, entre os concellos da Mariña e os concellos de Ortegal. Así, por exemplo, o traxecto máis longo feito 

pola compañía Arriva Noroeste que percorre a ruta Ribadeo-Ortigueira conta cunha duración de 3 horas e 50 min. 

Esta ruta non é directa xa que percorre outros municipios como Viveiro, Burela e San Cibrao e por mor diso o 

traxecto ten esa duración. 

Ademais, a maioría das liñas de autobús ofertan máis frecuencias durante a semana pero o fin de semana o servizo 

redúcese o cal afecta directamente ao visitante que, principalmente, se achega ao territorio na fin de semana.  
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2.4. MOBILIDADE E CONECTIVIDADE: REDE DE FERROCARRIL 

O ferrocarril que transcorre polo territorio da Mariña-Ortegal é o FEVE que é a rede ferroviaria de vía estreita máis 

extensa de Europa, con 1.192 km e case 400 estacións e apeadeiros, principalmente, no norte de España.  

Así, o tren conecta todo o territorio e, ademais, faino dunha maneira singular e diferente que o converte en se 

mesmo un atractivo turístico máis.  

 

 

 

 

 

 

 

Tal e como se aprecia na imaxe, case todos os concellos están comunicados a través da vía do FEVE. Entre os puntos 

máis distantes, Ribadeo-Ortigueira, a duración da viaxe é de 1 hora e 49 minutos.   

Fuente: páxina web de Renfe  
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2.4. MOBILIDADE E CONECTIVIDADE: REDE DE FERROCARRIL 

RUTA DOS FAROS (DE XUÑO A SETEMBRO) 

Turismo de Galicia ofrece un servizo de trens turísticos 

para coñecer parte do destino da Mariña-Ortegal. 

Acompañados dun guía e con algúns tramos en 

autobús o turista pode visitar: Cabo Ortegal e Serra da 

Capelada, Vixía Herbeira e o Santuario de San Andrés 

de Teixido, Faro de Estaca de Bares, O Barqueiro, 

Ribadeo, Faro Illa Pancha e a Praia das Catedrais.  

A experiencia permite coñecer o destino dunha 

maneira diferente e nunha xornada que, aínda que se 

pode considerar longa, é valorada como positiva.  

De feito, no verán do 2016 foi unha das rutas dos trens 

turísticos de Galicia que máis afluencia de visitantes 

tivo.  

Fonte: páxina web de Renfe 

TRENS TURÍSTICOS DE GALICIA  
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2.4. MOBILIDADE E CONECTIVIDADE: REDE AÉREA  

A conectividade do destino cos aeroportos é de vital importancia posto que aumenta de maneira significativa a súa 

capacidade para atraer visitantes e, polo tanto, un maior desenvolvemento turístico.  

Galicia conta con tres aeroportos (Alvedro, Lavacolla e Peinador). Desde a Mariña-Ortegal existe unha distancia 

entre 1 hora a 2 horas, dependendo da orixe/destino. Tendo en conta isto, e valorando a proximidade entre a Mariña 

Lucense e Asturias é tamén necesario considerar o aeroporto de Castrillón (Ranón), a tan só 15 km de Avilés, como 

un foco de recepción de turistas.  

 
 VARIABLE / DESTINO EMISOR CASTRILLÓN AVILÉS 

DISTANCIA (KM) 

Desde Ribadeo 

Desde Cedeira 

 

96,5 

226  

 

104 

234  

TEMPO ESTIMADO 

Desde Ribadeo 

Desde Cedeira 

 

59 min. 

2 h 22 min. 

 

1 h 5 min. 

2 h 28 min. 

Distancia en KM pola ruta máis rápida segundo Google Maps  
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2.4. MOBILIDADE E CONECTIVIDADE: REDE AÉREA  

 

 

AEROPORTO DE A CORUÑA 

(ALVEDRO) 

 

• Pasaxeiros en 2015: 1.025.688 

 

• Distancia: 

•Desde Ribadeo: 157 km 
•Desde Cedeira: 81 km 

 
•Conexións nacionais: Barcelona, 
Bilbao, Gran Canaria, Madrid, 
Sevilla, Tenerife Norte e Valencia. 
•Conexións internacionais: 
Lisboa e Londres. 

AEROPORTO DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

(LAVACOLLA) 

• Pasaxeiros en 2015: 2.296.248 

 

•Distancia:  

•Desde Ribadeo: 173 km 

•Desde Cedeira: 123 km 

 

• Conexións nacionais: Alicante, 
Barcelona, Bilbao, 
Fuerteventura, Gran Canaria, 

Lanzarote, 
Madrid, Málaga, Menorca, 
Palma de Mallorca, Sevilla, 
Tenerife e Valencia. 

• Conexións internacionais: 
Amsterdam, Basel, Berlín, 
Bruxelas, Dublín, Xenebra, 
Frankfurt, Londres, Milán, París, 
Roma e Zúrich. 

AEROPORTO DE VIGO 

(PEINADOR) 

• Pasaxeiros en 2015: 713.563 

 

•Distancia: 

•Desde Ribadeo: 280  km 

•Desde Cedeira: 107 km 

 

• Conexións nacionais: 
Barcelona, Bilbao, Eivissa 
Madrid, Palma de Mallorca, 
Tenerife Norte e Valencia. 

• Conexións internacionais: 
Bolonia e Dublín. 

AEROPORTO DE ASTURIAS-
CASTRILLÓN (RANÓN) 

•Pasaxeiros en 2015: 1.100.000 

 

•Distancia: 

•Desde Ribadeo: 96,5 km 

•Desde Cedeira: 226 km 

 

•Conexións nacionais: Madrid, 
Barcelona, Málaga, Sevilla, 
Alicante, Valencia, Mallorca, 
Menorca, Ibiza, Lanzarote, 
Tenerife, Gran Canaria e 
Fuerteventura. 

•Conexións internacionais: 
Londres, París, Lisboa, Ginebra e 
Venecia. 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos facilitados por AENA 

DISTANCIAS E CONEXIÓNS DOS AEROPORTOS PRÓXIMOS 

38 



2.5. DESTINOS COMPETIDORES 

O territorio da Mariña-Ortegal é único grazas a singularidade da súa beleza paisaxística, gastronomía, cultura… Sen 

embargo, existen outros destinos próximos que tamén ofrecen recursos culturais e naturais de gran importancia 

histórica e medioambiental e que poden ser considerados destinos competidores.   

A continuación expóñense as súas características principais:  

GALICIA 

•Costa da Morte     
(117.083 habitantes) 

•Tradición mariñeira: rutas   
coas mariscadoras 

•Puntos emblemáticos: 
Faro de Finisterre, Faro de 
Camariñas, Cascada do 
Ézaro, barrios 
mariñeiros…  

•Patrimonio paisaxístico: 
Monte Pindo, Monte 
Branco, Monte de San 
Guillerme… 

•Gastronomía: produtos 
do mar 

ASTURIAS 

•Oriente de Asturias 
(53.203 habitantes) 

•Tradición mariñeira 

•Puntos emblemáticos: 
Covaciella, Tito Bustillo, 
Llonín, El Pindal  

•Patrimonio cultural 

•Patrimonio paisaxístico: 
Parque Nacional e 
Reserva da Biosfera 
Picos de Europa 

•Gastronomía: produtos 
do mar, sidra, faba 
asturiana, queixos... 

CANTABRIA 

•Comarca de Trasmiera 
(58.019 habitantes)  

•Tradición mariñeira 

•Patrimonio cultural: a casa 
de Calderón-Güemes, 
casona de Campo Velasco, 
Santuario de Latas… 

•Patrimonio paisaxístico: 
praias de Langreo e 
Galizano, dunas do Puntal, 
arroio de Vioña…  

•Singularidades: coñecido 
por ser o “Pobo da 
Cerámica” 

•Turismo activo 

PAÍS VASCO 

•Busturialdea-Urdaibai 
(46.224 habitantes) 

•Tradición mariñeira 

•Puntos emblemáticos: 
Cuevas de Santimamiñe, 
o Bosque de Oma e a 
árbore de Guernika 

•Patrimonio cultural: 
castro de Arrola, igrexa 
de San Martín de Tours 
de Forúa 

•Patrimonio paisaxístico: 
San Juan de Gaztelugatxe, 
Reserva Bioesfera 
Urdaibai… 

•Turismo enolóxico 
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2.6. DAFO: DEBILIDADES 

 

 

DEBILIDADES 

• Fragmentación na visión de destino único.  

• Forte estacionalidade do turismo na época estival.  

• Tendencia ao individualismo e débil cultura colaborativa. 

• Escasa coordinación e colaboración público-privada. 

• Baixo nivel de profesionalización no sector turístico, especialmente, na 
hostalaría.  

• Dificultades na accesibilidade e conectividade do destino e dos recursos 
turísticos: escasa oferta de transporte público, falta de sinalización...  

• Escasa sensibilización, posta en valor e mantemento do patrimonio, tanto 
natural como cultural.  

• Escasa oferta de puntos de venda de produtos turísticos relacionados coa 
identidade da zona. 

• Descoñecemento da poboación local do seu propio patrimonio cultural e 
natural. 

• Falta de promoción turística, especialmente, online.  

• Débil comercialización turística, especialmente, online. 
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2.6. DAFO: FORTALEZAS 

 

 

FORTALEZAS 

• Escasa masificación do territorio que ofrece ao visitante tranquilidade e 
seguridade. 

• Gran diversidade e valor do patrimonio cultural e natural do destino. 

• Gran número de portos e singularidade dos barrios mariñeiros como recursos 
turísticos.  

• Gran coñecemento de tres recursos imáns do territorio: San Andrés de 
Teixido, o banco de Loiba e a Praia das Catedrais.  

• Celebración dun amplo número de festivais de música de recoñecemento 
internacional. 

• Eventos deportivos de recoñecemento internacional que favorecen a 
potencialidade do desenvolvemento de turismo náutico-deportivo.   

• Climatoloxía húmida, con tendencia a veráns e invernos de temperaturas 
suaves. 

• Paisaxe pouco alterada e dun gran valor xeolóxico e medioambiental.  

• Gran diversidade de sendas verdes e roteiros. 

• Importante concentración de aves migratorias na época invernal. 

• Gran potencial gastronómico de toda a zona, especialmente, cos produtos 
relacionados co mar. 

• A amabilidade e bo trato da poboación local. 

• Ampla oferta cultural e de ocio, especialmente, na época estival.  
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2.6. DAFO: AMEAZAS 

 

 

AMEAZAS 

 

•Destinos turísticos próximos con características similares e máis coñecidos 
entre a demanda.  
•Alta estacionalidade na época estival e no período de vacacións por festivos 
comúns. 
•Certa restistencia cultural á colaboración, ao cambio e ás innovacións. 
•Visións cortopracistas que impiden o desenvolvemento dunha única estratexia 
común.  
•Gran diversidade de axentes que interveñen na planificación e xestión do 
destino. 
•Envellecemento da poboación: falta de motivación, brecha dixital… 
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2.6. DAFO: OPORTUNIDADES 

 

 

OPORTUNIDADES 

• Crecemento de Galicia como destino turístico. 

• Crecemento actual do turismo mariñeiro e das actividades vinculadas ao 
mesmo.  

• Posibilidades de sinerxías entre os diferentes axentes do territorio, 
especialmente, do sector turístico-pesqueiro. 

• Mercados emisores turísticos emerxentes como China e/ou Brasil. 

• Cambios motivacionais da demanda turística que procura destinos máis 
sostibles e respetuosos co medio ambiente.  

• Existencia dun gran número de touroperadores especializados en produtos 
turísticos diferenciados cunha demanda que busca experiencias novas. 

• A implantación e utilización das TIC ofrecen a posibilidade de axudar 
técnicamente na promoción e comercialización do destino. 
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2.7. OS 3 RETOS DO TURISMO NO DESTINO A MARIÑA-ORTEGAL 

• Unión e 
cooperación 
empresarial 

• Apoio 
institucional  

ROMPER CO 
LOCALISMO 

• Mellora das  
comunicacións: 
infraestruturas 
viarias e servizo 
de transporte 
público 

• Aumento e 
mellora da oferta  
dos 
establecementos 
hoteleiros 

• Mellora da 
sinalización 
turística   

INFRAESTRUCTU
RAS 

• Romper coa 
estacionalidade a 
través do turismo 
mariñeiro 

• Promover a 
calidade e 
profesionalización 
do sector turístico 

• Promocionar 
conxuntamente o 
destino 

COMPETITIVIDA
DE DO SECTOR 
TURÍSTICO 
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2.7. ROMPER COS LOCALISMOS 

UNIÓN E COOPERACIÓN 

• A propia dinámica do mercado turístico esixe a unión e a colaboración entre os 

diferentes axentes do territorio co propósito de converter o destino máis forte 

e alcanzar obxectivos que difícilmente se acadarían doutra maneira. Sen 

embargo, no territorio da Mariña-Ortegal non existe un capital social forte que 

aposte pola cooperación á hora de levar a cabo proxectos turísticos. Neste 

sentido, o propio Plan de dinamización elabórase a raíz da implantación dun 

Plan de apoio asociativo que comezou coa creación da Rede de Axentes 

Turístico-Pesqueiro da Mariña-Ortegal e que persegue seguir mellorando a 

unión e a cooperación entre os diferentes axentes do destino.  

APOIO INSTITUCIONAL 

• O emprendemento no sector turístico no destino da Mariña-Ortegal é débil 

aínda que nos últimos anos grazas as axudas do GALP creáronse novas 

actividades no ámbito da pesca-turismo, kayak, rutas de sendeirismo, etc. Non 

obstante, moitas destas empresas atopáronse con dificultades administrativas 

que imposibilitan a realización destas actividades, a apertura de novos 

establecementos...  
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2.7. INFRAESTRUTURAS 

Mellora das 
infraestruturas viarias e 
do servizo de transporte 
público 

• A mellora das infraestruturas é un elemento clave para a atracción dos 
visitantes e a súa mobilidade polo territorio. No caso da Mariña-Ortegal 
detéctase a necesidade de mellorar as vías de comunicación para diminuír 
o tempo de traslado dun punto a outro e aumentar a seguridade. Por 
outra banda, o transporte público na Mariña-Ortegal precisa mellorar as 
frecuencias  así como  un plan que comunique  os recursos turísticos, polo 
menos, os máis significativos. 

Aumento e mellora da 
oferta  dos 
establecementos 
hoteleiros 

• A maioría dos establecementos hoteleiros da Mariña-Ortegal son de dúas 
estrelas e atópanse concentrados polo que é necesario aumentar a oferta 
de aloxamentos nos concellos menos desenvoltos turísticamente. 
Ademais, para conseguir crear un destino de calidade é necesario 
promover a construción de infraestruturas turísticas hoteleiras singulares, 
por exemplo, potenciando os encantos mariñeiros.   

Mellora da sinalización 
turística 

• En todo o territorio da Mariña-Ortegal detéctase a falta de sinalización 
dos recursos turísticos, das rutas de sendeirismo...Sendo unha das 
cuestións clave para o desenvolvemento do turismo.  
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2.7. COMPETITIVIDADE DO SECTOR TURÍSTICO 

Romper coa 

estacionalidade a través 

do turismo mariñeiro 

• O destino da Mariña-Ortegal conta co maior número de visitantes durante 

a época estival. De feito, en temporada baixa a gran maioría dos 

establecementos teñen que reducir persoal ou incluso pechar porque non 

teñen visitantes suficientes para manter a actividade. Por iso, o turismo 

mariñeiro preséntase como un produto desestacionalizador que, 

ademais, é capaz de por en valor a cultura mariñeira do destino, 

elemento clave na súa identidade.   

Promover a calidade e 

profesionalización do 

sector turístico 

• O destino da Mariña-Ortegal debe de converterse nun destino de 

referencia e, por iso, é necesario ofrecer un servizo de calidade en todas 

as áreas da cadea de valor do sector turístico. Neste sentido é necesario 

investir en formación en atención ao cliente, idiomas, calidade... 

Promocionar 

conxuntamente o destino 

• O destino da Mariña-Ortegal necesita un plan de comunicación e 

promoción conxunto para promocionar o destino a nivel nacional e, 

especialmente, a nivel internacional co fin de atraer un maior número de 

visitantes o destino e que as empresas turísticas poidan comercializar 

fácilmente o seu produto.  
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3. PLAN DE PROMOCIÓN E 

DINAMIZACIÓN 

TURÍSTICA DO GALP A 

MARIÑA-ORTEGAL 
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O Plan de promoción e dinamización turística do GALP A Mariña-Ortegal ten como obxectivo principal promover o 

desenvolvemento turístico sostible  no territorio da Mariña-Ortegal a través dun modelo de destino especializado 

no turismo mariñeiro. Así, o Plan establece 4 obxectivos específicos que se marcan como os eixes de actuación:  

 
1. PROMOCIONAR O 

DESTINO DE MANEIRA 
CONXUNTA 

2. CONSERVAR, POÑER EN 
VALOR E PROMOCIONAR 

OS RECURSOS TURÍSTICOS 
CULTURAIS E NATURAIS 

RELACIONADOS CO MAR 

3. CAPTAR NOVOS FLUXOS 
TURÍSTICOS DURANTE 

TODO O ANO PARA 
ROMPER COA 

ESTACIONALIDADE 

4. MELLORAR A CALIDADE E 
A PROFESIONALIZACIÓN DE 
TODOS AQUELES AXENTES 

QUE INTERVEÑAN NO 
SECTOR TURÍSTICO 

3.1. OS OBXECTIVOS E OS PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN 
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1. PROMOCIONAR O DESTINO DE MANEIRA CONXUNTA 

 

O destino da Mariña-Ortegal ten que seguir traballando para mellorar o seu posicionamento tanto nos mercados 

nacionais coma internacionais. Para iso, é preciso levar a cabo actuacións coordinadas no eido da promoción e da 

comercialización.  

A través deste Plan fomentarase a promoción do destino para aumentar o coñecemento sobre o mesmo e, por 

outra banda, para fidelizar á demanda actual.  

Ademais, levaranse a cabo diferentes actuacións encamiñadas a promocionar unha imaxe común do territorio 

aproveitando os recursos marítimo-pesqueiros, tanto naturais como culturais.  

 

3.1. OS OBXECTIVOS E OS PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN 
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2. CONSERVAR, POÑER EN VALOR E  PROMOCIONAR OS RECURSOS TURÍSTICOS CULTURAIS E 
NATURAIS RELACIONADOS CO MAR 

 

O Plan ten como obxectivo articular o destino da Mariña-Ortegal a través da súa autenticidade e singularidade. Por 

iso, o destino procura diferenciarse e especializarse nun elemento común a todo o territorio e que forma parte da 

súa identidade: o mundo do mar. Nesta liña, reforzarase o papel que ten o turismo mariñeiro no destino e 

fomentarase a diversificación da economía local apostando polo traballo colaborativo entre o sector pesqueiro e o 

sector turístico.  

Así, por unha banda, é necesario que o patrimonio marítimo-pesqueiro sexa identificado, recoñecido e valorado 

pola poboación local  para a posteriori levar a cabo as actuacións precisas de conservación, sinalización e posta en 

valor de recursos como os barrios mariñeiros os portos, as lonxas, a gastronomía, os mercados de abastos...  

En conclusión, promoverase a conservación dos recursos culturais e tamén naturais contribuíndo así ao 

posicionamento da Mariña-Ortegal como destino galego de turismo mariñeiro.  

3.1. OS OBXECTIVOS E OS PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN 
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3. CAPTAR NOVOS FLUXOS TURÍSTICOS DURANTE TODO O ANO PARA ROMPER COA 
ESTACIONALIDADE 

 

Unha das principais debilidades do destino é a marcada estacionalidade do turismo que ten o maior grado de 

ocupación durante a época estival e cifras de ocupación moi baixas durante o resto do ano. De feito, gran parte dos 

establecementos vense obrigados a reducir o persoal e, ás veces, incluso a pechar as súas portas.  

Neste sentido, un dos principais retos do destino é impulsar a creación de novos produtos que desestacionalicen a 

demanda e que teñan maior éxito na época de inverno, outono e primavera como, por exemplo, o turismo 

mariñeiro.  

O turismo mariñeiro está considerado como un produto desestacionalizador que permite, á vez, conxugar dúas 

actividades económicas diferentes: o turismo e o sector pesqueiro. Así, a través da comercialización dun mesmo 

produto turístico pódense ofertar varias actividades e/ou servizos que beneficien tanto os establecementos 

turísticos coma as actividades do sector pesqueiro.  

3.1. OS OBXECTIVOS E OS PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN 
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4. MELLORAR A CALIDADE E A PROFESIONALIZACIÓN DE TODOS AQUELES AXENTES QUE 
INTERVEÑAN NO SECTOR TURÍSTICO 

 

Unha das claves de éxito dun destino é a calidade do servizo e do territorio que se ofreza ao cliente. Neste sentido, 

a Mariña-Ortegal ten que actuar na mellora da atención ao cliente e, por suposto, promover o emprego de calidade 

no sector.  

Para iso, en primeiro lugar, é preciso que se promova a profesionalización no sector turístico e que se leven a cabo 

plans formativos relativos a: atención ao cliente, comercialización online, xestión de redes sociais e idiomas.  

En segundo lugar, tamén é necesario que se leven a cabo accións formativas dirixidas á xente do mar que vai 

desenvolver actividades de cara ao turista  por varias razóns: por unha banda, para que os propios axentes do sector 

pesqueiro teñan as ferramentas necesarias para levar a cabo as diferentes actividades cos visitantes e, por outra 

banda, para  garantir a calidade do servizo ofrecido e, por tanto, a calidade do destino.  

 

 

3.1. OS OBXECTIVOS E OS PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN 
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3.1. OS OBXECTIVOS E OS PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN 

O Plan de dinamización turística establece 4 principios básicos de actuación para o desenvolvemento turístico 

sostible do territorio da Mariña-Ortegal. Así, o modelo turístico que se presenta permite reestruturar a oferta 

adaptándoa ás novas necesidades do sector e potenciando a innovación e calidade. Os principios básicos de 

actuación son catro:  

 

 

Territorio Produto Calidade Promoción  
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3.1. OS OBXECTIVOS E OS PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN  

 

 

Territorio:  mellora do estado de conservación do patrimonio cultural e natural así como os 
seus accesos, sinalización e mobilidade no territorio. 

Establecer plans de accións que permitan mellorar o estado de conservación e mantemento 
dos recursos culturais e naturais vinculados ao mar así como a mellora dos accesos e 
sinalización dos recursos turísticos e da propia mobilidade dos visitantes polo destino.  

Produto: especialización e consolidación dos produtos turísticos de turismo mariñeiro. 

A segmentación en produtos turísticos permite romper coa estacionalidade. Así, A Mariña-
Ortegal é un destino estival que debe fomentar o turismo mariñeiro e os tipos de turismo 
ligados a él como o turismo gastronómico, náutico-deportivo, cultural...Así, nos proxectos 
potenciais propóñense  actuacións para crear e consolidar produtos  vinculados ao mar.  

Calidade: mellora da calidade e profesionalización do destino.  

Establece plans de acción que permitan mellorar a profesionalización do sector turístico e dos 
axentes do sector pesqueiro que leven a cabo actividades turísticas. Desta maneira, o destino 
gañará en calidade no servizo ofrecido.  

Promoción: elaboración dun Plan de promoción conxunta do territorio atendendo á 
segmentación de públicos e mercados prioritaros 

Establece plans de acción que permitan promocionar de maneira conxunta todo o territorio 
do GALP A Mariña-Ortegal e, polo tanto, dos 13 concellos que o conforman.  
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3.2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

MEDIDAS DE CARÁCTER 
XERAL 

A.A.1. Posicionamento do 
destino: plan de promoción 

conxunto 

A.A.2. Formación en capital 
humano: profesionalización 

MEDIDAS DE CARÁCTER 
ESPECÍFICO 

A.A.3. Sensibilización, posta 
en valor e promoción da  

gastronomía local 

A.A.4. Consolidación e 
diversificación do turismo 

mariñeiro 

A.A.5. Consolidación e 
diversificación do Turismo 

Náutico-Deportivo 

A.A.6. Posta en valor do 
patrimonio  material e 

inmaterial 

O Plan ten como principais ámbitos de actuación 

os presentados no seguinte gráfico polo que todos 

os proxectos que se presenten para ás axudas do 

GALP A Mariña-Ortegal deben de estar integrados 

nun destes ámbitos. Desta maneira estase a  

planificar as iniciativas turísticas do destino cun 

mesmo obxectivo.   
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3.3. METODOLOXÍA DE TRABALLO  

1. SITUACIÓN DE 
PARTIDA 

• MESAS DE 
DINAMIZACIÓN COS 
AXENTES DO 
TERRITORIO 

• ANÁLISE DA OFERTA 

• ANÁLISE DA 
DEMANDA 

• ANÁLISE DA 
MOBILIDADE E 
CONECTIVIDADE 

• OS RETOS DO 
TURISMO NO 
DESTINO 

• DAFO 

2. OBXECTIVOS E 
ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN 

• DEFINICIÓN DOS 
OBXECTIVOS DO 
PLAN 

• DEFINICIÓN DOS 
PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE ACTUACIÓN 

• ESTABLECEMENTO 
DOS ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN 

 

  

3. PROXECTOS 
POTENCIAIS 

• PROXECTOS 
PROPOSTOS PARA O 
2016-2020 ÁS 
AXUDAS DO GALP A 
MARIÑA-ORTEGAL 

Este Plan caracterízase polo seu carácter participativo e integrador. Desta maneira, todo o proceso de traballo 

estivo marcado pola participación dos diferentes axentes do territorio a través da celebración de mesas de 

dinamización na que participou, principalmente, o sector pesqueiro, o sector turístico, a Administración local e 

outras entidades do sector social.   
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3.3. METODOLOXÍA DE TRABALLO  

1. PROMOCIONAR O DESTINO 
DE MANEIRA CONXUNTA 

PROMOCIÓN  

2. MELLORAR A CALIDADE E A 
PROFESIONALIZACIÓN DE 
TODOS AQUELES AXENTES 

QUE INTERVEÑAN NO 
SECTOR TURÍSTICO  

CALIDADE 

3. CAPTAR NOVOS FLUXOS 
TURÍSTICOS DURANTE TODO 
O ANO PARA ROMPER COA 

ESTACIONALIDADE  

PRODUTO 

4. CONSERVAR, POÑER EN 
VALOR E  PROMOCIONAR OS 

RECURSOS TURÍSTICOS 
CULTURAIS E NATURAIS 
RELACIONADOS CO MAR 

 

TERRITORIO 

MEDIDAS 
ESPECÍFICAS  

MEDIDAS 
XERAIS 

A.A.1. Posicionamento do 
destino: Plan de promoción 

conxunto 

A.A.2. Formación en capital 
humano: profesionalización 

A.A.3. Sensibilización, posta en 
valor e promoción da  

gastronomía local 

A.A.4. Consolidación e 
diversificación  do turismo 

mariñeiro 

A.A.5. Consolidación e 
diversificación do Turismo 

Náutico-Deportivo 

A.A.6. Posta en valor do 
patrimonio  material e 

inmaterial 
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3.4. PROXECTOS PROPOSTOS PARA O 2016-2020 
ÁS AXUDAS DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL 

A.A.1.Posicionamento do destino: 
Plan de comunicación conxunto 

•1.1. Plan de comunicación do destino 
dirixida a posicionar o destino e atraer 
a públicos interesados polo turismo 
mariñeiro, cultural, de natureza e/ou 
deportivo.  

•1.2. Acondicionamento e mellora da 
Rede de Centros de Información 
Turística. 

A.A.2.Profesionalización do sector 
turístico no turismo mariñeiro 

•2.1. Implantación dun Sistema de  
Calidade Turística no territorio. 

•2.2. Plan de formación aos axentes do 
sector turístico-pesqueiro. 

A.A.3.Sensibilización, posta en valor e 
promoción da riqueza da  gastronomía 
local 

•3.1. Difusión e comercialización da 
gastronomía KM0. 

•3.2. Posta en valor da arte das 
conservas: da fábrica de salazón ás 
conserveiras actuáis. 
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3.4. PROXECTOS PROPOSTOS 2016-2020 ÁS AXUDAS DO GALP A 
MARIÑA-ORTEGAL 

A.A.4. Consolidación e diversificación 
do turismo mariñeiro 

•4.1. Posta en valor e dinamización do  
“Camiño do Mar”  

•4.2. Dinamización dos portos e dos 
barrios mariñeiros  

4.3. Fomento do uso das praias para 
o desenvolvemento do turismo de 
natureza 

•4.4. Dinamización dos faros para o 
seu uso turístico 

•4.5. Creación dun “Bus do Mar”  no 
territorio da Mariña-Ortegal  

A.A.5. Consolidación e diversificación 
do Turismo Náutico-Deportivo 

•5.1. Promoción do uso e posta en 
valor das embarcacións  tradicionais 

5.2. Desenvolvemento de iniciativas 
de Turismo Náutico-Deportivo 

•5.3. Adaptación do destino ao 
Turismo de Cruceiros  

A.A.6. Posta en valor do patrimonio 
material e inmaterial 

•6.1. Certificación Destino Starlight  

•6.2. Promoción e comercialización da 
Ruta dos Indianos 

•6.3. Promoción e comercialización da 
artesanía local 

•6.4. Desenvolvemento da 
arqueoloxía pública no destino  
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3.4. PROXECTOS PROPOSTOS 2016-2020 PROXECTOS PROPOSTOS 
2016-2020 ÁS AXUDAS DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL 

A.A.1. POSICIONAMENTO DO DESTINO: PLAN DE COMUNICACIÓN CONXUNTO 

1.1. Plan de comunicación do destino dirixido a posicionar o destino e atraer a 
públicos interesados polo turismo mariñeiro, cultural, de natureza e/ou deportivo 

 

1.2. Acondicionamento e mellora da Rede de Centros de Información Turística 
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A.A.1  POSICIONAMENTO DO DESTINO: PLAN DE COMUNICACIÓN CONXUNTO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

1.1. PLAN DE COMUNICACIÓN DO DESTINO DIRIXIDA A POSICIONAR O DESTINO E ATRAER A PÚBLICOS INTERESADOS POLO 
TURISMO MARIÑEIRO, CULTURAL, DE NATUREZA E/OU DEPORTIVO.  

BREVE DESCRICIÓN O turismo sufriu unha forte evolución nos últimos anos que afecta a cambios tanto nos modelos dos destinos como a demanda 
pero, especialmente, no proceso de promoción e comercialización. Así, hoxe en día, a maior parte dos turistas reciben a 
información previa sobre os destinos a través de Internet (redes sociais, correo electrónico, páxinas web...) e a comercialización, 
principalmente, faise de maneira online, xa sexa na propia páxina web do establecemento ou a través da páxina web dos 
intermediarios.  
Tendo en conta este contexto, calquera campaña de promoción do destino ten que estar encamiñada a mellorar a recomendación 
“boca-orella” e a estar ben posicionado en Internet, posto que son os dous canais de información máis efectivos para a promoción 
e a comercialización.  
Para iso, é necesario que previamente se defina o destino e se estableza unha liña de diferenciación, neste caso, a través da 
especialización no turismo mariñeiro.   
Por suposto, o turismo mariñeiro abarca múltiples actividades que se poden tamén atribuír ao turismo cultural, ao turismo de 
natureza e/ou ao turismo deportivo, todos eles en crecemento e respetando o medio ambiente.  
Ademais, para que este Plan de comunicación sexa efectivo todo o resto de actuacións que se leven a cabo no destino deben de 
estar encamiñadas nesta mesma liña.  
Este ámbito de actuación foi marcado como prioritario polos axentes que participaron na mesa de Foz, Viveiro, Cedeira e 
Ortigueira.  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Promoción conxunta do destino da Mariña-Ortegal que fomente un maior grao de coñecemento sobre o territorio e os seus 
recursos turísticos que, á súa vez, faciliten o aumento de fluxo de visitantes no territorio.  

 
AXENTES 
INTERESADOS 
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A.A.1.  POSICIONAMENTO DO DESTINO: PLAN DE COMUNICACIÓN CONXUNTO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

1.1. PLAN DE COMUNICACIÓN DO DESTINO DIRIXIDA A POSICIONAR O DESTINO E ATRAER A PÚBLICOS INTERESADOS POLO TURISMO 
MARIÑEIRO, CULTURAL, DE NATUREZA E/OU DEPORTIVO.  

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

1.1.1 Mellora da información turística online sobre o destino e os recursos/actividades que ofrece. 
• Mellora e actualización da información turística da páxina web do destino: http://www.marina-ortegal.es. A páxina web debe de 

ofrecer información relevante sobre cada un dos concellos, os seus recursos, conectividade, festas e actividades, destancando as de 
carácter mariñeiro. Ademais, debe de poder ser empregada coma unha canle de comercialización dos servizos que se ofrecen no 
destino. A información debe de presentarse mínimo en galego, español e inglés sendo interesante a posibilidade de ofrecela en 
alemán e francés debido á cantidade de visitantes destos países.  

• Creación e difusión dunha APP coa información recollida na páxina web pero adaptada aos dispositivos móbiles.  

1.1.2. Creación e difusión de material promocional conxunto do destino. Todo o material promocional que se edite deberá de ofrecer o 
enlace á web do destino así como información sobre a APP.  
• Elaboración dun tríptico que ofreza un mapa conxunto do destino e informe sobre os Top ten do destino en diferentes idiomas: 

galego, español, inglés, alemán e francés.  
• Elaboración dunha guía de turismo conxunta do destino completa. De carácter máis extenso, a guía ofrecerá unha breve presentación 

dos 13 concellos (historia, recursos estrela e actividades/festas).  

1.1.3. Mellora da promoción do destino tanto no ámbito online como offline.  
• Asistencia ás feiras turísticas de carácter internacional e nacional cun plan de reunións cos touroperadores interesados na oferta do 

destino (turismo mariñeiro, turismo náutico-deportivo…). 
• Realización de fam trips con touroperadores internacionais e nacionais así como con influencers (Instragram, Youtube…) para dar a 

coñecer os recursos da zona.  
• Campañas online de promoción do destino  dirixidas ao público interesado en actividades de turismo mariñeiro.  

1.1.4. Divulgación dos recursos turísticos e actividades de carácter mariñeiro do destino.  
• Elaboración dun documental promocional sobre os recursos turísticos do territorio especialmente enfocado ás rutas e/ou actividades 

de carácter mariñeiro que se desenvolvan en inverno. Este documental difundirase a través de foros, congresos, feiras turísticas e/ou 
outros eventos semellantes. 

• Estudio en colaboración coa Universidade sobre o potencial  do territorio para o desenvolvemento dun destino de cine a través das  
Film Commission.  
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A.A.1.  POSICIONAMENTO DO DESTINO: PLAN DE COMUNICACIÓN CONXUNTO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

1.1. PLAN DE COMUNICACIÓN DO DESTINO DIRIXIDA A POSICIONAR O DESTINO E ATRAER A PÚBLICOS INTERESADOS POLO TURISMO 
MARIÑEIRO, CULTURAL, DE NATUREZA E/OU DEPORTIVO.  

MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN 

• Medida de actuación 2.2.1: Promover sinerxías no territorio para facer unha promoción conxunta do seus produtos e recursos 
turísticos. 

• Medidas de apoio a plataformas de comunicación dixital que favorezan o coñecemento dos recursos turísticos, así como a 
promoción e comercialización de servizos e produtos da zona. 

• Información, divulgación e participación en feiras internacionais de interese para entidades e axentes do sector pesqueiro e 
turístico. 

• Producción de audiovisuais que divulguen, promocionen e poñan en valor a franxa costeira, partindo dos recursos naturais, 
culturais, patrimoniais e turísticos. 

• Accións orientadas ao posicionamento da Mariña-Ortegal como destino turístico, a través da utilización das TIC 
(posicionamento en buscadores, web, redes sociais, etc). 

• Medida de actuación 2.2.2: Poñer en valor unha estratexia turística diversa e de calidade. 
• Desenvolvemento de iniciativas tecnolóxicas (APP) e presenciais que potencien o coñecemento e difusión de empresas, 

produtos, servizos e recursos patrimoniais.  

INDICADORES DE 
EXECUCIÓN 

• Nº de accións de promoción  
• Nº de documentais promocionais creados 
• Nº de folletos renovados/creados 
• Nº de ferramentas móbil creadas 
• Nº de feiras ás que se asiste 
• Nº de guías de turismo impresas 
• Nº de reunións celebradas nas feiras de turismo cos 

touroperadores 
• Nº de redes sociais creadas 
• Nº de publicacións semanais en redes sociais 
• Nº de canais a través dos que se distribuíron os novos 

materiais 

 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

• Nº de visualizacións do documental promocional 
• Nº de folletos de cada tipo consumidos ao ano 
• Nº de folletos enviados ás feiras e/outros 

eventos.  
• Nº de guías de turismo vendidas 
• Nº de usuarios da APP turística 
• Nº de touroperadores cos que se establece 

colaboración 
• Nº de entradas na web do destino 
• Nº de seguidores 
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A.A.1  POSICIONAMENTO DO DESTINO: PLAN DE COMUNICACIÓN CONXUNTO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

1.2. ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA REDE DE CENTROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

BREVE DESCRICIÓN Unha vez que o turista está no destino é preciso ofrecerlle o mellor servizo posible co fin de que goce da súa estancia, recomende 
o destino e/ou repita en próximas ocasións. Así, na cadea de valor do turismo as oficinas de información turística cumpren un rol 
moi importante posto que son as encargadas de ofrecerlle toda a información ao cliente e de saber vender as actividades e os 
recursos turísticos máis importantes e singulares de cada zona.  
Co fin de mellorar este servizo no destino óptase por crear unha Rede de Centros de Información Turística que estará formada 
polas propias oficinas de información turística de cada concello, os museos, as confrarías así como outros establecementos 
hoteleiros pertencentes á Rede de Axentes Turístico-Pesqueiro do GALP A Mariña-Ortegal que precisen de material divulgativo 
para informar aos turistas á súa chegada ao destino. 
Cada un dos establecementos que formen parte desta Rede de Centros de Información Turística contarán con material 
actualizado que facilite información sobre todo o territorio, recursos, actividades, festas... Trípticos e guías de turismo.  
Por outra banda, todos aqueles que faciliten material divulgativo procurarán entregar unha enquisa ao turista para que 
cumprimente e devolva ao establecemento. Todos os axentes deberán encargarse de reenviarlle as enquisas ás oficinas de 
información turística do seu concello.  
Desta maneira, preténdese promocionar o destino a través dun servizo de calidade e, ademais, mellorar as estatísticas sobre o 
perfil da demanda. 
Este programa de actuación foi sinalado como prioritario na mesa de traballo de Foz. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Establecemento dunha mesma liña de promoción que integre a todo o territorio e que permita ofrecer unha maior calidade no 
destino a través da información turística que faciliten todos os axentes do destino.  

AXENTES 
INTERESADOS 

  

65 



 

 

 

 

 

 
 

A.A.1.  POSICIONAMENTO DO DESTINO: PLAN DE COMUNICACIÓN CONXUNTO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

1.2. ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA REDE DE CENTROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA  

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

1.2.1. Mellora do funcionamento das oficinas de información turística do destino a través da innovación do sistema de xestión: 
• Establecemento dun mecanismo de comunicación eficaz entre as oficinas de turismo dos diferentes concellos.  
• Creación de puntos de venda  de artesanía local e de actividades que se ofrezan no destino.  
• Creación dunha ficha de estatística estándar que permita recoller a mesma información sobre o perfil do turista a todos os concellos 

pertencentes ao GALP A Mariña-Ortegal.  

1.2.2. Mellora da información turística que recibe o visitante ao chegar ao destino da Mariña-Ortegal a través da creación dunha Oficina 
de Turismo Central que sirva como referencia para o visitante no  destino.  
• Desde esta oficina poderíase xestionar turísticamente o destino. Como, por exemplo, levar a cabo actividades de fidelización do 

turista actual que xa visita o destino a través da posta en marcha dun sistema informático que permita crear, organizar e desenvolver 
unha base de datos para exercer accións de fidelización.  

1.2.3.  Mellora da información turística que ofrecen os axentes do sector turístico e mariñeiro así como a poboación en xeral ao turista 
no destino. 
• Establecemento dun mecanismo de comunicación eficaz entre as oficinas de turismo e os axentes do sector turístico e pesqueiro para 

solicitar material de promoción que permita coñecer as necesidades sobre o material divulgativo, enquisas...  
• Repartición de material de promoción turística do destino conxunto da Mariña-Ortegal a principios de ano (xaneiro-marzo) a cada un 

dos establecementos que forman parte da Rede. Con este material tamén se entregarán unhas enquisas para obter máis información 
sobre o perfil do visitante.  

• Creación dun logotipo sinxelo e fácil de adquirir e/ou imprimir e que identifique aos establecementos que forman parte da rede de 
centros de información turística.  

• Divulgación dun boletín trimestral aos integrantes na Rede de Axentes do Sector Turístico-Pesqueiro para dar a coñecer os recursos 
do destino, as actividades, campañas de promoción, asistencia a feiras… 

• Cursos de formación durante os meses de temporada baixa dirixidas ao sector pesqueiro e turístico para optimizar a divulgación dos 
bens turísticos de todo o territorio: visitas guiadas aos portos, barrios mariñeiros e outras actividades.  
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A.A.1.  POSICIONAMENTO DO DESTINO: PLAN DE COMUNICACIÓN CONXUNTO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

1.2. ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA REDE DE CENTROS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN 
 

• Medida de actuación 2.2.1: Promover sinerxías no territorio para facer unha promoción conxunta do seus produtos e recursos 
turísticos. 

• Accións informativas e comunicativas para a divulgación dunha maneira coordinada e vertebradora do territorio.  
• Accións formativas dirixidas á xente do mar e do sector turístico para optimizar a divulgación dos recursos turísticos do 

territorio. 

 

INDICADORES 
DE EXECUCIÓN 

• Nº de establecementos que solicitaron material 
promocional do destino para ofrecer aos seus clientes 

• Nº de material divulgativo repartido aos establecementos 
• Nº de incidencias rexistradas 
• Nº de actividades realizadas no curso de formación   
• Nº de boletíns enviados 
• Nº de enquisas entregadas  
• Nº de accións formativas para unha mellor divulgación do 

territorio 
 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

• Nº de establecementos participantes 
• Nº de material divulgativo repartido aos turistas 
• Nº de enquisas sobre demanda recollidas nos 

puntos da Rede  
• Nº de asistentes aos cursos de formación 
• Nº de medidas implantadas para a mellora en base 

ás incidencias detectadas 
• Nº de participantes nas accións formativas 

(desagregación por idade e xénero) 
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3.4. PLANS DE ACCIÓN 2016-2020 PROXECTOS PROPOSTOS 2016-
2020 ÁS AXUDAS DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL 

A.A.2. PLAN DE FORMACIÓN DO CAPITAL HUMANO: PROFESIONALIZACIÓN DO 
SECTOR TURÍSTICO NO TURISMO MARIÑEIRO 

2.1. Implantación do Sistema de Calidade no territorio 

 

2.2. Plan de formación aos axentes do sector turístico-pesqueiro 
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A.A.2.  PLAN DE FORMACIÓN DO CAPITAL HUMANO: PROFESIONALIZACIÓN DO SECTOR TURÍSTICO NO TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

2.1. IMPLANTACIÓN DO SISTEMA DE CALIDADE NO TERRITORIO. 
 
 

BREVE 
DESCRICIÓN 

A calidade do destino é un dos elementos clave para a competitividade e éxito do mesmo polo que é un dos piares fundamentais da 
xestión do destino. Na actualidade, a calidade está baseada na satisfacción das necesidades e expectativas dos visitantes que son 
realmente quen avalían o servizo. Para que a calidade do destino se implante é necesario que todos os axentes do territorio se 
comprometa a facer as melloras e adaptacións necesarias para adaptarse a unhas especificacións marcadas previamente e que se terán 
que revisar con certa periocidade.  
Así, o destino establecerá uns requisitos obrigatorios e uns requisitos voluntarios en torno a calidade do destino para que os 
establecementos se podan adherir.  
Sen dúbida, se se aplican estas melloras as empresas serán máis competitivas e, polo tanto,  tamén o destino.  

 
  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Mellora da calidade do destino co fin de aumentar a competitividade deste.  

AXENTES 
INTERESADOS 
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A.A.2.  PLAN DE FORMACIÓN DO CAPITAL HUMANO: PROFESIONALIZACIÓN DO SECTOR TURÍSTICO NO TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

2.1. IMPLANTACIÓN DO SISTEMA DE CALIDADE NO TERRITORIO. 

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

2.1.1. Mellora da profesionalización do sector turístico a través da creación dun “selo de calidade” que permita garantir un nivel no 
servizo ofrecido do destino aceptable para que o visitante quede satisfeito.  
 

MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN 

• Medida de actuación 2.2.1: Promover sinerxías no territorio para facer unha promoción conxunta do seus produtos e recursos 
turísticos. 

• Creación dun “selo de calidade” baseado na capacidade dos recursos e das infraestruturas do territorio. 
 

INDICADORES DE 
EXECUCCIÓN 

• Nº de establecementos incorporados ao selo de calidade 
 

 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

• Grao de satisfacción dos visitantes no destino 
• Grao de coñecemento do selo de calidade 
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A.A.2.  PLAN DE FORMACIÓN DO CAPITAL HUMANO: PROFESIONALIZACIÓN DO SECTOR TURÍSTICO NO TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

2.2. PLAN DE FORMACIÓN AOS AXENTES DO SECTOR TURÍSTICO-PESQUEIRO 

BREVE 
DESCRICIÓN 

O sector turístico dedícase a ofrecerlle ao visitantes a mellor experiencia posible durante as súas vacacións polo que o negocio do ocio 
parte por atender ao cliente da mellor maneira posible e converter as súas vacacións nunha experiencia inesquecible coa intención de 
que repitan no mesmo destino. Neste sentido, canto máis profesionalizado sexa o sector mellores servizos se poderá ofrecer o visitante. 
O sector turístico da Mariña-Ortegal conta cun amplo número de establecementos pero gran parte do persoal que traballa nel non ten 
formación específica polo que resulta necesario mellorar a profesionalización do sector da hostalería para poder converter ao destino da 
Mariña-Ortegal nun destino de calidade e competitivo.  
Nesta liña, tamén é necesario concienciar da importancia da formación no sector da hostalaría, especialmente, en atención ao cliente e 
idiomas aínda que tamén é interesante que coñezan as tendencias da demanda, as vías de comercialización…  
Ademais, co obxectivo de especializar o destino no turismo mariñeiro o plan formativo debe de ir encamiñado a mellorar o servizo nas 
actividades de turismo mariñeiro que se realicen como, por exemplo, as actividades coas redeiras, mariscadoras, mariñeiros… 
Este proxecto será  impulsado polos concellos e asistirán todos aqueles axentes que estén interesados tendo prioridade os que sinalaron 
o seu interese en participar durante as xornadas, seguidos dos integrantes da Rede de Axentes do Sector Turístico-Pesqueiro e  
domiciliados no territorio do GALP A Mariña-Ortegal. Tendo en conta a demanda existente a continuación sinálanse os concellos e o 
curso de formación concreto que deberían de levar a cabo no seu territorio.  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Consolidación dun destino de calidade a través da especialización e profesionalización do sector turístico e do sector pesqueiro.  

AXENTES 
INTERESADOS 
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A.A.2.  PLAN DE FORMACIÓN DO CAPITAL HUMANO: PROFESIONALIZACIÓN DO SECTOR TURÍSTICO NO TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

2.2. PLAN DE FORMACIÓN AOS AXENTES DO SECTOR TURÍSTICO-PESQUEIRO 

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

2.2.1. Elaboración e execución dun plan de formación turística. Neste sentido e seguindo as conclusións das mesas de traballo levadas a 
cabo, realízase a seguinte proposta:  
•  Ortigueira, Mañón e Cariño: cursos especializados en turismo mariñeiro tanto para o sector turístico como o sector pesqueiro: qué é 

o turismo mariñeiro, tendencias, posibilidades… 
• Foz, Ribadeo e Barreiros: cursos en atención ao cliente e calidade para o sector turístico e sector pesqueiro enfocados ás boas 

prácticas co visitante.  
• Viveiro, Cervo, Xove e O Vicedo: cursos de inglés especialmente enfocados ao vocabulario e necesidades do turismo para o sector 

turístico e o sector pesqueiro. 
• Viveiro, Cervo, Xove e O Vicedo: cursos en interpretación do patrimonio para a creación de roteiros e actividades encamiñadas a 

impulsar o turismo mariñeiro.  
• Foz, Ribadeo e Barreiros: cursos en comercialización online, por exemplo, “O papel das redes sociais”. 
 
 

MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN 
 

• Medida de actuación 2.2.1.: Promover sinerxías no territorio para facer unha promoción conxunta dos seus produtos e recursos 
turísticos. 

• Accións formativas dirixidas á xente do mar e do sector turístico para optimizar a divulgación dos recursos turísticos do 
territorio.  

• Medida de actuación 2.3.2: Promover unha infraestrutura hostaleira de calidade que estea relacionada co mundo mariñeiro. 
• Promoción de accións enfocadas á mellora da profesionalización do sector da hostalería-restauración (atención ao cliente, 

idiomas, etc). 
 

INDICADORES DE 
EXECUCCIÓN 

• Nº de cursos de turismo mariñeiro realizados 
• Nº de cursos de atención ao cliente realizados 
• Nº de cursos de inglés realizados 
• Nº de cursos de interpretación do patrimonio realizados 
• Nº de cursos de  comercialización realizados  
 

INDICADORES DE      
RESULTADO 

• Nº de asistentes aos cursos de formación  de 
turismo mariñeiro  

• Nº de asistentes  aos cursos de  atención ao cliente 
• Nº de asistentes aos cursos de inglés  
• Nº de asistentes aos cursos de interpretación do 

patrimonio 
• Nº de asistentes  aos cursos de comercialización 
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3.4. PLANS DE ACCIÓN 2016-2020 PROXECTOS PROPOSTOS 2016-
2020 ÁS AXUDAS DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL 

A.A.3. SENSIBILIZACIÓN, POSTA EN VALOR E PROMOCIÓN DA RIQUEZA DA 
GASTRONOMÍA LOCAL 

3.1. Difusión e comercialización da gastronomía KM0 

 

3.2. Posta en valor da arte das conservas: da fábrica de salazón ás conserveiras 
actuais 
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A.A.3. SENSIBILIZACIÓN, POSTA EN VALOR E PROMOCIÓN DA RIQUEZA DA GASTRONOMÍA LOCAL 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

3.1. DIFUSIÓN E COMERCIALIZACIÓN DA GASTRONOMÍA KM0 

BREVE 
DESCRICIÓN 

A gastronomía é parte da cultura e da identidade dun territorio polo que se converte nun dos principais atractivos turísticos moi ligado ás 
experiencias e ás emocións do turismo. A maioría dos produtos coñecidos da Mariña-Ortegal están ligados ao mar e a cultura mariñeira 
polo que a posta en valor e promoción da gastronomía KM0 permitirá favorecer o desenvolvemento económico local e, especialmente, o 
do sector pesqueiro.  
Todos os concellos do territorio contan con eventos e/ou actividades que poñen en valor os seus produtos gastronómicos máis 
singulares, a maioría deles, produtos de pesca, marisqueo e/ou acuicultura.  
De feito, gran parte dos recursos gastronómicos da zona son: o Bonito  de Burela, o Ourizo do Cervo, a Merluza do Pincho do Celeiro e 
Burela, os Percebes de Cedeira e de Rinlo, o arroz caldoso de Rinlo, as Sardiñas lañadas e conservas de Cariño, as Coquinas no Barqueiro  
e O Vicedo e/ou o Berberecho de Foz.  
Ademais, na zona de Cedeira e da Mariña e coñecido o Pastelón, un produto gastronómico relacionado coa vida no mar.  
En definitiva, mediante esa acción preténdese promover o uso da gastronomía KM0 e divulgar a importancia de traballar con produtos 
frescos procedentes da localidade posto que grazas a isto conseguirase diferenciar dos competidores, ofrecer un servizo de excelente 
calidade e impulsar o desenvolvemento local sostible.  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Divulgar a importancia socioeconómica do consumo dos produtos gastronómicos locais e do seu valor como recurso turístico para 
aumentar a oferta complementaria do destino e incrementar o número de visitantes ao territorio.  

AXENTES 
INTERESADOS 
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A.A.3.  SENSIBILIZACIÓN, POSTA EN VALOR E PROMOCIÓN DA RIQUEZA DA GASTRONOMÍA LOCAL 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

3.1. DIFUSIÓN E COMERCIALIZACIÓN DA GASTRONOMÍA KM0 

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

3.1.1. Posta en valor dos produtos gastronómicos locais a través da elaboración de menús gastronómicos con produtos do mar e da horta 
da Mariña-Ortegal. Por exemplo, poderían variar os menús dependendo da época do ano pero sempre deberán de ser elaborados en 
base á filosofía KM0. O nome do menú ten que ser común para todos os establecementos e para todos os concellos onde se leve a cabo 
a iniciativa.  
• Creación e comercialización de experiencias turísticas que inclúan aloxamento con menús degustacións KM0. 
• Plan de formación para cociñeiros e axudantes de cociña en colaboración coa Escola de Hostalaría de Foz para fomentar o 

coñecemento sobre as posibilidades dos produtos gastronómicos  de KM0.  
• Creación dun apartado específico para a gastronomía KM0 na páxina web do destino, con información relacionada sobre o produto 

(orixe, propiedades, elaboración…) e unha listaxe dos restaurantes que actúan baixo ese concepto. 
• Xornadas de divulgación e degustación dos produtos locais como, por exemplo: Bonito de Burela; Ourizo do Cervo; Pescada do pincho  

do Celeiro e Burela; Percebes de Cedeira e de Rinlo; arroz caldoso de Rinlo; Sardiñas lañadas e conservas de Cariño; Coquinas no 
Barqueiro  e O Vicedo; Berberecho de Foz; Pastelón de Cedeira e A Mariña; Ostra de O Vicedo; Chicharro de O Vicedo; Bígaro de Foz... 

• Creación do “Marzo Mariñeiro” no que todos os establecementos hoteleiros e hostaleiros colaboren na promoción dos produtos 
gastronómicos do mar e no fomento da cultura mariñeira.  

• Decoración  e ambientación mariñeira dos establecementos 
• Menús gastronómicos KM0  
• Actividades ligadas á cultura mariñeira: concurso de contos de tabernas, historias de naufraxios… 

3.1.2. Promoción e dinamización turística das lonxas e dos mercados de abastos a través da creación de actividades desenvolvidas polas 
mariscadoras e/ou cociñeiros locais (rutas, visitas guiadas...). 
• Acondicionamento das instalacións ás visitas turísticas creando e sinalizando a visita.  
• Rutas e actividades que den a coñecer o proceso de venda do peixe: desde a súa captura, venda e degustación. 
• Instalación de puntos de venda directa para os visitantes no mercado e/ou na lonxa.  
• Actividades de showcooking realizadas polos cociñeiros locais  nos mercados de abastos empregando os produtos de temporada.  
• Formación dos axentes  do sector pesqueiro e turístico que quieran participar nas actividades que se ofrezan ao visitante.  
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A.A.3.  SENSIBILIZACIÓN, POSTA EN VALOR E PROMOCIÓN DA RIQUEZA DA GASTRONOMÍA LOCAL 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

3.1. DIFUSIÓN E COMERCIALIZACIÓN DA GASTRONOMÍA KM0 

MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN 
 

• Medida de actuación 2.2.1.: Promover sinerxías no territorio para facer unha promoción conxunta do seus produtos e recursos 
turísticos. 

• Realización de eventos e actos que favorezan colaboracións, redes de traballo e ideas que reforcen unha imaxe integral do 
territorio. 

• Accións formativas dirixidas á xente do mar e do sector turístico para optimizar a divulgación dos recursos turísticos do 
territorio. 

• Medida de actuación 2.3.1.: Promover un maior desenvolvemento do turismo mariñeiro na Mariña-Ortegal. 
• Programa de actividades ou experiencias turísticas “caixas de experiencias” para o desenvolvemento do turismo mariñeiro: 

excursións, visitas, pesca-turismo, o coñecemento de aparellos, a limpeza e cociñado do peixe, etc. 
• Desenvolvemento de iniciativas integrais de turismo mariñeiro que impliquen as embarcacións, o coñecemento do uso de 

artes tradicionais, a venda directa do peixe, implicando ao sector da hostalería-restauración. 
• Actuacións integrais de adecuación das lonxas para a realización de visitas. 

 
• Medida de actuación 2.3.2.: Promover unha infraestrutura hostaleira de calidade que estea relacionada co mundo mariñeiro. 

• Accións para consolidación dunha gastronomía baseada nos produtos do mar. 
• Programa de traballo entre as escolas de hostalería, restauración, asociacións e sector pesqueiro, para a formación e 

promoción do produto pesqueiro local, a través de campañas de tempada (menús asociados a festas, carta de restaurantes 
explicativa do produto, etc). 

• Accións de recoñecemento e posta en valor da hostalería a través de expresión culturais relacionadas co mar (concursos 
literarios, etc). 

INDICADORES DE 
EXECUCIÓN 

• Nº de accións de promoción  das actividades 
• Nº de menús gastronómicos elaborados 
• Nº de experiencias turísticas creadas 
• Nº de actividades incluídas no plan de formación  
• Nº de establecementos Beneficiarios indirectos no “Marzo 

Mariñeiro” 
• Nº de mercados de abastos interesados  na dinamización 

turística 
• Nº de xornadas de divulgación e degustación realizadas 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

• Nº de menús gastronómicos vendidos 
• Nº de experiencias turísticas vendidas 
• Nº de participantes nas actividades do plan de 

formación 
• Nº de mercados de abastos participantes en 

actividades de turismo mariñeiro 
• Nº de participantes nas xornadas de divulgación e 

degustación realizadas 
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A.A.3. SENSIBILIZACIÓN, POSTA EN VALOR E PROMOCIÓN DA RIQUEZA DA GASTRONOMÍA LOCAL 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

3.2. POSTA EN VALOR DA ARTE DAS CONSERVAS: DA FÁBRICA DE SALAZÓN ÁS CONSERVEIRAS ACTUAIS 

BREVE 
DESCRICIÓN 

No territorio existe unha gran cantidade de restos de fábricas de salazón e de actuais empresas conserveiras, a maioría delas 
relacionadas directamente co mundo do mar.  
Neste sentido, co fin de impulsar o consumo deste produto gastronómico nos turistas e fomentar o seu consumo entre os locais, 
considerase preciso levar a cabo unha serie de actuacións que permitan incrementar o coñecemento e a venda deste produto.  
As conserveiras da zona son moi coñecidas posto que, por un lado, son fábricas de moita tradición e, por outra banda, a calidade do 
produto é excelente. De feito, algunhas delas xa comezaron a darse a coñecer entre os turistas posto que pertencen á Ruta das 
Conserveiras impulsada pola  Deputación da Coruña como é o caso de La Jira ou La Pureza en Cariño e Mar de Ardora en Ortigueira. 
Non obstante, na parte da Mariña Lucense son tamén moitos os exemplos que se atopan de conservas artesanais de gran calidade e con 
historias ligadas directamente ao mundo do mar como son Currimar (Xove) e Conservas Artesanas Ares (Foz).  
Por outra banda, moitos edificios emblemáticos do territorio foron na súa época coñecidas fábricas de salazón que deron emprego a 
moita xente do territorio, especialmente mulleres. Por exemplo:  
 
• Conservas O Cisne (O Vicedo)  
• Fábrica de Nois (Foz) 
• Fábrica de San Ciprián (Cervo) 
• Fábricas de salazón (Celeiro) 
• Fábricas de salazón (Espasante) 
• Fábrica de salazón Furnas (Loiba) 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Maior grao de coñecemento por parte da demanda e da poboación local da importancia da industria conserveira no territorio e das 
posibilidades gastronómicas que ofrece.  

AXENTES 
INTERESADOS 
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A.A.3.  SENSIBILIZACIÓN, POSTA EN VALOR E PROMOCIÓN DA RIQUEZA DA GASTRONOMÍA LOCAL 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

3.2. POSTA EN VALOR DA ARTE DAS CONSERVAS: DA FÁBRICA DE SALAZÓN ÁS CONSERVEIRAS ACTUAIS 

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

3.2.1 Promoción do coñecemento e o consumo das conservas do territorio da Mariña-Ortegal elaboradas cos produtos da zona a través 
da creación e difusión da “Ruta de dúas augas, sal e algas” que permita aglutinar nunha mesma ruta diferentes elementos relacionados 
coa tradición conserveira e que se converta nun elemento integrador do territorio.   
• Adecuación das fábricas conserveiras á recepción de visitas turísticas, á venda directa do produto e a súa comercialización online.  
• Ampliación da rede de establecementos pertencentes á “Ruta Conserveira” da Deputación da Coruña e extender a iniciativa á costa 

da provincia de Lugo. 
• Creación e comercialización de experiencias turísticas que inclúan aloxamento con menús degustacións que empreguen conservas do 

territorio da Mariña-Ortegal así como actividades relacionadas coas conservas e as fábricas de salazón. 
• Plan de formación para cociñeiros e axudantes de cociña en colaboración coa Escola de Hostalaría de Foz para fomentar o 

coñecemento sobre as posibilidades das conservas.  
• Creación dun apartado específico para as conservas do mar na páxina web do destino, con información relacionada sobre o produto 

(orixe, propiedades, elaboración…) e unha listaxe das empresas conserveiras que se podan visitar e as actividades que ofrecen.  
• Xornadas de divulgación e degustación para a promoción do consumo das conservas a través de: 
 

• Creación de menús degustación empregando de maneira innovadora e diferente as conservas que se elaboran no territorio e 
ofrecelos durante todo o ano nos establecementos pertencentes á Rede do GALP A Mariña-Ortegal. 

• Actividades de divulgación para impulsar o consumo das conservas entre os visitantes e tamén entre a propia poboación local 
(showcooking, xornada de portas abertas ás conserveiras…). 

3.2.2 Posta en valor das antigas fábricas de salazón e antigas conserveiras a través da súa reutilización en restaurantes, hoteis, oficinas de 
turismo…Nas xornadas de traballo cos axentes locais propuxéronse os seguintes: 
  
• Fábrica de Nois (Foz) 
• Fábrica de San Ciprián (Cervo) 
• Fábricas de salazón (Celeiro) 
• Fábricas de salazón (Espasante) 
• Fábrica de salazón Furnas (Loiba) 
• Fábrica de salazón Cisne (O Vicedo) 
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A.A.3.  SENSIBILIZACIÓN, POSTA EN VALOR E PROMOCIÓN DA RIQUEZA DA GASTRONOMÍA LOCAL 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

3.2. POSTA EN VALOR DA ARTE DAS CONSERVAS: DA FÁBRICA DE SALAZÓN ÁS CONSERVEIRAS ACTUAIS 

MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN 

• Medida de actuación 2.3.1.: Promover un maior desenvolvemento do turismo mariñeiro na Mariña-Ortegal. 
• Programa de actividades ou experiencias turísticas “caixas de experiencias” para o desenvolvemento do turismo mariñeiro: 

excursións, visitas, pesca-turismo, o coñecemento de aparellos, a limpeza e cociñado do peixe, etc. 
• Desenvolvemento dun programa de visitas e actividades nas industrias pesqueiras e conserveiras. 

• Medida de actuación 2.2.1.: Promover sinerxías no territorio para facer unha promoción conxunta do seus produtos e recursos 
turísticos. 

• Realización de eventos e actos que favorezan colaboracións, redes de traballo e ideas que reforcen unha imaxe integral do 
territorio. 

• Accións formativas dirixidas á xente do mar e do sector turístico para optimizar a divulgación dos recursos turísticos do 
territorio. 

• Medida de actuación 2.3.2.: Promover unha infraestrutura hostaleira de calidade que estea relacionada co mundo mariñeiro. 
• Accións para consolidación dunha gastronomía baseada nos produtos do mar. 
• Programa de traballo entre as escolas de hostalería, restauración, asociacións e sector pesqueiro, para a formación e 

promoción do produto pesqueiro local, a través de campañas de tempada (menús asociados a festas, carta de restaurantes 
explicativa do produto, etc). 

 

INDICADORES DE 
EXECUCIÓN 

• Nº de conserveiras  que abren as súas portas ao público en 
xeral 

• Nº de fábricas de salazón reutilizadas 
• Nº de eventos gastronómicos  
• Nº de menús gastronómicos creados 
• Nº de empresas beneficiarias indirectas da “Ruta 

Conserveira” 
• Nº de puntos de venda online 
• Nº de puntos de venda directa  
• Nº de actuacións para a creación da “Ruta de dúas augas, 

sal e algas” 
 

 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

• Nº de visitantes nas conserveiras 
• Nº de participantes nos eventos gastronómicos 
• Nº de menús gastronómicos vendidos 
• Nº de vendas directas 
• Nº de vendas online 
• Nº de visitantes na “Ruta de dúas augas, sal e 

algas” 
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3.4. PLANS DE ACCIÓN 2016-2020 PROXECTOS PROPOSTOS 2016-
2020 ÁS AXUDAS DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL 

A.A.4. CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOTURISMO MARIÑEIRO 

4.1. Posta en valor e dinamización do “Camiño do Mar”  

 

4.2. Dinamización dos portos e barrios mariñeiros 

 

4.3. Fomento do uso das praias para o desenvolvemento do turismo de natureza 

 

4.4. Dinamización dos faros para o seu uso turístico 

 

4.5. Creación dun “Bus do Mar” no territorio da Mariña-Ortegal  
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A.A.4.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

4.1. POSTA EN VALOR E DINAMIZACIÓN DO CAMIÑO DO MAR  

BREVE 
DESCRICIÓN 

Un dos principais obxectivos da Xunta de Galicia é promover e difundir os diferentes camiños de Santiago polo que “O Camiño de 
Santiago” é un dos produtos estrela de Turismo de Galicia. No caso do territorio da Mariña-Ortegal transcorre unha variante do Camiño 
do Norte coñecido como “O Camiño do Mar” polo que é de interese colectivo promocionar e poñer en valor esta variante.  
Sen dúbida, nas mesas de traballo cos axentes locais existe un consenso en afirmar que “O Camiño do Mar” debe de ser un produto 
estrela do destino posto que significa un elemento integrador do territorio. Non obstante, debido á falta de promoción, entre outros 
motivos, nos últimos anos este camiño foi perdendo tirón turístico polo que é preciso acondicionar, poñer en valor, promocionar e 
comercializar este roteiro de sendeirismo sempre, tendo en conta, os elementos ambientais e patrimoniais por onde transcorre. 
Ademais, a través deste produto estase aproveitando as potencialidades e características diferenciais da costa e conseguirase aumentar 
as actividades complementarias no destino así como o fluxo de visitantes no territorio.  
Na actualidade existe outro sendeiro que é o Camiño Natural da Ruta do Cantábrico que tamén une os concellos pola costa e que, en 
ocasións, emprega o mesmo sendeiro que o Camiño do Mar. Sen embargo, isto non se debe de ver como unha ameaza se non que, pola 
contra, pode ser unha fortaleza ao xa existir unha inversión previa no acondicionamento destas etapas.  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Aumento do fluxo de visitantes na variante do Camiño do Norte “O Camiño do Mar” e dinamizar todo o territorio polo que transcorre 
a través do aumento de actividades complementarias e fluxo de visitantes.  

AXENTES 
INTERESADOS 
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A.A.4.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

4.1. POSTA EN VALOR E DINAMIZACIÓN DO CAMIÑO DO MAR  

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

4.1.1. Posta en valor, dinamización e divulgación do “Camiño do Mar” entre a poboación local, os axentes do sector pesqueiro e do 
sector turístico a través de: 
• Xornadas formativas para  dar a coñecer o sendeiro e o potencial turístico do mesmo así como para promover a investigación sobre a 

historia e o trazado do “Camiño do Mar”. 
• Preparación da documentación final para o nomeamento de camiño oficial.  
• Consolidación do logotipo, lema e material promocional do contido da ruta, informacións de acceso e contactos. 
• Desenvolvemento dunha páxina web e unha APP para facilitar a realización do camiño con información relevante acerca dos lugares 

polos que pasa, aloxamento, restauración, actividades alternativas... 
• Plan de promoción e comunicación encamiñado a dar a coñecer este camiño alternativo:  

• Promoción en diferentes feiras de carácter nacional e internacional. 
• Fam trip con diferentes touroperadores nacionais e internacionais, axencias de viaxes nacionais e internacionais e e 

“influencers”. 
• Creación de merchandising relacionado co Camiño do Mar por parte de artesáns locais e/ou redeiras que se poña a venda nas 

tendas e tamén nas oficinas de turismo.  
 

4.1.2. Acondicionamento  e mantemento do sendeiro: rozado dos accesos, limpeza do sendeiro, colocación de sinaléctica e instalación de 
paneis informativos. 
• Realización dunhas xornadas de sendeirismo gratuitas (só se pagaría o seguro e o transporte) abertas a todo o público en xeral 

(poboación local, visitantes...) co obxectivo de dalo a coñecer e mantelo limpo. Estas xornadas pódense convocar a través das redes 
sociais e medios tradicionais (deseño do cartel) e desenvolverse en 8 fins de semana (2 meses de outono/primavera). 

• Creación e comercialización de experiencias turísticas para os visitantes que queiran participar nestas xornadas de sendeirismo que 
inclúan aloxamento e o día anterior á xornada actividades de turismo mariñeiro e menús degustación KM0.  
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A.A.4.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

4.1. POSTA EN VALOR E DINAMIZACIÓN DO CAMIÑO DO MAR  

MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN 

• Medida de actuación 2.2.1.: Promover sinerxías no territorio para facer unha promoción conxunta dos seus produtos e recursos 
turísticos. 

• Información, divulgación e participación en feiras internacionais de interese para entidades e axentes do sector pesqueiro e 
turístico. 

• Accións formativas dirixidas á xente do mar e do sector turístico para optimizar a divulgación dos recursos turísticos do 
territorio. 

• Medida de actuación 2.2.2.: Poñer en valor unha estratexia turística diversa e de calidade.  
• Creación ou posta en valor de rutas de sendeirismo e roteiros que teñan en conta os elementos ambientais e patrimoniais así 

como a promoción de itinerarios interpretativos. 
• Deseño e elaboración de experiencias turísticas en colaboración con touroperadores e axencias de turismo.   

• Medida de actuación 4.1.2.: Reforzar o papel que ten o patrimonio no desenvolvemento da identidade da zona pesqueira da Mariña-
Ortegal. 

• Apoio para o recoñecemento, recreación e posta en valor das expresións lúdicas e culturais así como históricas e tradicionais 
da zona costeira. 

 

INDICADORES DE 
EXECUCIÓN 

• Nº de actuacións de acondicionamento  
• Nº de actuacións de promoción  
• Nº de APPs creadas 
• Nº de páxinas web creadas 
• Nº de actividades de divulgación 
 
 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

• Nº de  paneis interpretativos e sinais 
instaladas/cambiadas 

• Nº de lugares acondicionados do sendeiro 
• Nº de descargas da APP 
• Nº de visitas da páxina web 
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A.A.4.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

4.2. DINAMIZACIÓN DOS PORTOS E BARRIOS MARIÑEIROS 

BREVE 
DESCRICIÓN 

Todos os portos da Mariña-Ortegal contan cun alto potencial turístico mais é preciso que se leven a cabo actuacións encamiñadas a súa 
posta en valor e promoción dos mesmos. Na actualidade xa se conta cun folleto informativo acerca das actividades que ofrece cada 
porto mais é necesario que cada un deles se especialice nunha área determinada e ofrezan servizos ben diferenciados para poder así 
motivar aos turistas a que visiten cada un deles e, ao mesmo tempo, se reforce a imaxe integral do territorio. 
Tendo en conta isto e as actividades de turismo mariñeiro que xa se desenvolven no territorio proponse unha posible ruta que permita 
recuperar a contorna dos portos. Nas mesas de traballo os asistentes ás mesas de Foz e Viveiro consideraron este proxecto como 
prioritario. Así mesmo, propuxeron como portos e barrios mariñeiros os seguintes:  
Ribadeo, Celeiro, Burela, Foz, Ortigueira, O Barqueiro e Cariño.  

 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Dinamización e promoción conxunta dos portos e barrios mariñeiros do territorio da Mariña-Ortegal permitindo á vez aumentar a 
oferta complementaria.  

AXENTES 
INTERESADOS 
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A.A.4.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

4.2. DINAMIZACIÓN DOS PORTOS E BARRIOS MARIÑEIROS 

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

4.2.1. Dinamización turística dos portos da Mariña-Ortegal a través da creación dunha ruta que podería denominarse “Ruta do Salitre” 
que conte con actividades específicas en cada un, é dicir, cada porto debe especializarse nunha actividade de turismo mariñeiro. Tendo 
en conta o exposto nas mesas e os resultados da análise previa do territorio propóñense os seguintes portos e actividades: Burela (zona 
portuaria, casas baratas e o Barco Museo bonitero “Reina del Carmen”); Cervo (Museo provincial do Mar de Cervo, Camiño dos 
pescadores e recollida/historia do ourizo); Celeiro (visita á lonxa, destacando o papel da Merluza do Pincho do Celeiro); O Vicedo 
(Mariscadoras: ostra e coquina); Espasante (recorrido das algas); Cariño (conserveiras e sardiñas lañadas); Foz (berberecho e bivalvos); 
Cedeira (museo de Mares de Cedeira, langostas e percebes); Ribadeo (cetáreas de Rinlo e o arroz caldoso de Rinlo). 
• Acondicionar o acceso aos portos para os  visitantes. 
• Sinalización específica da “Ruta do Salitre” e de cada unha das actividades que se desenvolve en cada porto.   
• Comercialización da “Ruta do Salitre” a través da creación de experiencias turísticas que inclúen actividades, aloxamento e 

restauración. Entre as actividades propostas destacan: excursións, visitas, pesca-turismo, coñecemento de aparellos, limpeza e 
cociñado do peixe, etc. 

• Actividades formativas para os axentes do sector pesqueiro para mellorar a divulgación dos recursos turísticos do territorio. 
• Plan de promoción: creación dun folleto de promoción con divulgación do contido da “Ruta do Salitre”, imaxes e informacións de 

acceso e contactos; incluír na páxina web para difundir a ruta. 

4.2.2. Promoción da historia e a actividade pesqueira no destino da Mariña-Ortegal a través de xornadas formativas/divulgativas e de 
promoción que inclúan charlas e actividades.  
• Xornadas formativas e divulgativas a escolares doutras provincias de Galicia. 
• Xornadas formativas para guías turísticos que queiran desenvolver a súa actividade na Mariña-Ortegal. 
• Xornadas de promoción entre touroperadores, axencias de viaxes e influencers.  
• Xornadas divulgativas  e de sensibilización para a poboación local en xeral. 

4.2.3. Creación, promoción e comercialización de actividades vinculadas ao marisqueo e a pesca: 
 
• Formación dos axentes do sector pesqueiro para a realización de rutas. 
• Marisqueo heroico : Asociación de Mariscadoras do Vicedo. 
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A.A.4.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

4.2. DINAMIZACIÓN DOS PORTOS E BARRIOS MARIÑEIROS 

MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN 

Medida de actuación 2.2.1.: Promover sinerxías no territorio para facer unha promoción conxunta dos seus produtos e recursos 
turísticos. 

• Realización de eventos e actos que favorezan colaboracións, redes de traballo e ideas que reforcen unha imaxe integral do 
territorio. 

• Accións informativas e comunicativas para a divulgación dunha maneira coordinada e vertebradora do territorio. 
• Accións orientadas ao posicionamento da Mariña-Ortegal como destino turístico, a través da utilización das TIC 

(posicionamento en buscadores, web, redes sociais, etc.). 
• Accións formativas dirixidas á xente do mar e do sector turístico para optimizar a divulgación dos recursos turísticos do 

territorio.  
• Medida de actuación 2.3.1.: Promover un maior desenvolvemento do turismo mariñeiro na Mariña-Ortegal. 

• Programa de actividades ou experiencias turísticas “caixas de experiencias” para o desenvolvemento do turismo mariñeiro: 
excursións, visitas, pesca-turismo, coñecemento de aparellos, limpeza e cociñado do peixe, etc. 

• Desenvolvemento de iniciativas integrais de turismo mariñeiro que impliquen as embarcacións, o coñecemento do uso de 
artes tradicionais, a venda directa do peixe, implicando ao sector da hostalería-restauración. 

• Desenvolvemento dun programa de visitas e actividades nas industrias pesqueiras e conserveiras. 
• Accións promocionais para fomentar o coñecemento dos barrios mariñeiros. 

INDICADORES DE 
EXECUCIÓN 

• Nº de actividades incluídas na “Ruta do Salitre” 
• Nº de actuacións de acondicionamento realizadas no porto 
• Nº de actuacións de acondicionamento das lonxas aos 

turistas 
• Nº de actuacións de promoción 
• Nº de paneis interpretativos instalados 
• Nº de elementos de sinalización instalados 
• Nº de actividades de formación realizadas 
• Nº de experiencias turísticas creadas  
 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

• Nº  de visitantes na “Ruta do Salitre” 
• Nº de lonxas acondicionadas 
• Nº de portos intervidos 
• Nº de  visitantes nas lonxas 
• Nº de  asistentes ás xornadas formativas 
• Nº de experiencias turísticas vendidas 

86 



 

 

 

 

 

 
 

A.A.4.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

4.3. FOMENTO DO USO DAS PRAIAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO TURISMO DE NATUREZA 

BREVE 
DESCRICIÓN 

Nas mesas de traballo sinaláronse as praias como un recurso moi importante (Foz, Viveiro e Cedeira) que é preciso poñer en valor e 
promocionar máis. Sen dúbida todo o territorio da Mariña-Ortegal conta cun gran abanico de praias paradisíacas cun alto valor 
medioambiental e cun gran potencial turístico. De feito, unha das praias máis coñecidas de Galicia atópase no destino: a Praia das 
Catedrais (Ribadeo).   
Neste contexto, este proxecto foi marcado como prioritario na mesa de Foz e tanto a administración local coma os axentes do territorio 
son conscientes do rico patrimonio natural que teñen. Na actualidade varios concellos xa crearon os seus propios roteiros a través das 
praias como Ribadeo ou Foz. Este último conta no seu municipio cunha senda denominada “A Ruta das Praias” a cal transcorre por 17 km e 
conta cunha bandeira azul.  
No destino tamén contan con bandeira azul outras rutas que transcorren pola costa: Ruta do Litoral burelés (Burela); Praia Abrela-Punta 
Socastro (O Vicedo); Ruta do Faro de Illa Pancha a As Aceas (Ribadeo); O Torno (Cervo); borde litoral-Ría de Ortigueira (Ortigueira).  
Ademais, existe unha gran cantidade de praias salvaxes con fauna e flora de gran interese e moitas delas son refuxio, especialmente en 
primavera, de gaivotas patiamarelas, chova piquiroxa, paíño común, roquero solitario, cormoráns ou algún halcón peregrino ou de 
especies en extinción como a píllara das dunas ou chorlitejo patinegro -Charadrius alexandrinus- en  A Pampillosa e A Rapadoira en Foz e 
Altar en Barreiros. 
Por outra banda, na zona de Ortegal, Turismo de Galicia ofrece a oportunidade de realizar un roteiro “Paseando polo Norte do Norte” para 
coñecer en 60 km a costa desde Cedeira ata Mañón e que pasa polas praias de Ortigueira: Espasante, Céltigos e Morouzos. Sen embargo, 
debería de ampliarse esta ruta ata outras zonas da costa como, por exemplo, o concello de Valdoviño.  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Acondicionamento e mantemento da contorna das praias para conservar o patrimonio natural e a súa riqueza de flora e fauna a través 
da dinamización turística. 

AXENTES 
INTERESADOS 
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A.A.4.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN  

4.3. FOMENTO DO USO DAS PRAIAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO TURISMO DE NATUREZA 

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

4.3.1. Posta en valor das praias a través do turismo ornitolóxico (outono e inverno) nas zonas dos humedais e praias expostas nas mesas 
de traballo: Os Castros, As illas, As Catedrais (Ribadeo), Rapadoira, Llás, Pampillosa (Foz), Ril (Burela), Arealonga, San Román, Caolín e 
Xilloi (O Vicedo), Bares, Morouzo (Ortigueira), Praia do Forno e Cabezas (Cervo), Esteiro (O Barqueiro, Mañón), Portocelo (Xove), Covas 
Area (Viveiro), A Magdalena (Cedeira), Vilarrube, Pantín e Frouxeira (Valdoviño) e Picón e Ribeira Grande (Loiba, Ortigueira).  
 
• Acondicionamento e mantemento da contorna das praias: limpeza, instalación de paneis interpretativos, instalación de casetas de 

observación de aves, creación e mellora de áreas para o aparcamento de coches e de autocaravanas...   
• Estudo e investigación sobre as aves migratorias máis salientables en colaboración coa Universidade. 
• Instalación de paneis interpretativos coas aves migratorias máis salientables. 
• Incorporación de material informativo específico de turismo ornitolóxico ao material divulgativo e paxinas web.  
• Realización de visitas guiadas específicas. 

4.3.2. Divulgar a riqueza natural da contorna das praias e humedais a través de: 
 
• Xornadas programadas de sendeirismo nos meses de outono, inverno e primavera para fomentar o coñecemento da contorna das 

praias, sensibilización acerca do patrimonio natural e manter o sendeiro limpo e activo.  
• Deseño dun plan educativo para os colexios e institutos do territorio e de territorios próximos (A Coruña, Lugo...) para dar a coñecer a 

riqueza paisaxística, flora e fauna, da contorna das praias e humedais.  
• Xornadas informativas sobre a contorna das praias e roteiros guiados pola xente do mar para interpretar o patrimonio a través da 

riqueza gastronómica, naufraxios, zonas de marisqueo...  

4.3.3. Aumento da oferta turística vinculada á riqueza do patrimonio natural dos humedais e das praias a través da apertura dun Centro 
de Interpretación sobre esta temática que se converta nun referente no destino e un punto de partida para a realización dunha ruta pola 
costa. Así, desde este centro poderase difundir os valores medio ambientais e culturais da contorna a toda a poboación a través dun 
centro museístico e de actividades de divulgación, sensibilización e protección ambiental.  

4.3.4. Posta en valor e sinalización adecuada de rutas de sendeirismo. Nas mesas de traballo destacáronse 3:  
 
• Sendeiro do Río Masma 
• Sendeiro Azul do Torno 
• Sendeiro do Río Sor  
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A.A.4.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

4.3. FOMENTO DO USO DAS PRAIAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO TURISMO DE NATUREZA 

MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN 

• Medida de actuación 2.2.2.: Poñer en valor unha estratexia turística diversa e de calidade. 
• Creación ou posta en valor de rutas de sendeirismo e roteiros que teñan en conta os elementos ambientais e patrimoniais; así

como a promoción de itinerarios interpretativos.  
• Desenvolvemento de iniciativas de turismo de natureza aproveitando as potencialidades e características diferenciais da costa

da Mariña - Ortegal (turismo ornitolóxico, xeolóxico, fotográfico, observación de cetáceos, fondos mariños, etc).  
• Medida de actuación 3.1.1.: Promover unha maior concienciación dos axentes sociais e institucionais e a sociedade en xeral da

necesidade de contribuír ao coidado e preservación da contorna natural. 
• Programa de sensibilización á sociedade en xeral sobre o coidado do medio natural da zona costeira a través de actividades

musicais, audiovisuais, gastronómicas, teatrais, etc.  
• Accións de divulgación, animación e recoñecemento para unha mellor preservación e coñecemento do medio natural e

patrimonial. 
• Accións de divulgación e animación para unha maior preservación de especies e do medio mariño. 

• Medida de actuación 6.1.1.: Poñer en práctica medidas encamiñadas a promover a coordinación e a colaboración dos diferentes sectores
e territorios implicados no desenvolvemento da zona pesqueira. 

• Realización dunha actuación coordinada e integrada de todos os concellos da Mariña-Ortegal para a posta en valor do
patrimonio marítimo pesqueiro. 

INDICADORES DE 
EXECUCIÓN 

• Nº de actividades integradas 
• Nº de accións de promoción  
• Nº de concellos comprometidos co mantemento do 

sendeiro 
• Nº de elementos reparados  
• Nº de elementos instalados 
• Nº de xornadas de sendeirismo realizadas 
• Nº de visitas guiadas realizadas 
• Nº de estudos de investigación realizados 
• Nº de actividades realizadas no marco do plan educativo  
 
 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

• Nº de visitantes  do sendeiro 
• Nº de participantes nas xornadas de sendeirismo 
• Nº de participantes nas visitas guiadas realizadas 
• Nº de colexios/estudantes participantes 
• Nº de visitantes ao centro de interpretación  
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A.A.4.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

4.4. DINAMIZACIÓN DOS FAROS PARA O SEU USO TURÍSTICO 

BREVE 
DESCRICIÓN 

Os faros son un recurso que se repite ao longo da costa e que foi destacado nas mesas de traballo pero, especialmente, na de Viveiro.  
Este tipo de edificios están presentes en todo o territorio da Mariña-Ortegal onde son un elemento común. O destino conta con 7 faros 
importantes: Faro de Cedeira, Faro da Candieira, Cabo Ortegal, Estaca de Bares, Punta Roncadoira, San Cibrao e Illa Pancha. Os faros 
atópanse na costa en zonas, principalmente, perigosas que contan tamén a súa vez con historias vinculadas aos naufraxios que ocorreron 
ao longo da historia. Por tanto, a través desta ruta poñerase en valor o patrimonio natural e cultural (material e inmaterial) de maneira 
conxunta para todo o territorio. A continuación exponse unha táboa na que se recollen as actuacións marcadas como prioritarias para 
cada un dos faros nas mesas de traballo:  
 
 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Conservación en bo estado da contorna dos faros do destino a través da súa dinamización turística.  

AXENTES 
INTERESADOS 

RECURSO TURÍSTICO 
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Faro de Cedeira           

Faro de Candieira           

Cabo Ortegal           

Estaca de Bares           

Punta Roncadoira           

San Cibrao           

Illa Pancha           
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A.A. 4.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

4.4. DINAMIZACIÓN DOS FAROS PARA O SEU USO TURÍSTICO 

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

4.4.1. Mellora do estado de conservación e da contorna dos faros a través da elaboración dun plan de conservación e dinamización 
turística para cada un deles en base aos criterios expostos anteriormente. 
• Reunión con Portos do Estado e cos concellos para conservar e dinamizar turísticamente os faros: rehabilitación como hoteis, 

restaurantes, centros de interpretación...  
• Plan de promoción: creación dun folleto de promoción con divulgación do contido da ruta, imaxes e informacións de acceso e 

contactos; creación dun apartado na páxina web para difundir a ruta.  

4.4.2. Maior difusión do patrimonio e xornadas de sensibilización para dar a coñecer entre a poboación local a riqueza que rodea aos 
faros a través de:  
• “Noites de lareira” que se poden desenvolver nos diferentes establecementos hostaleiros do destino no que se inviten a personaxes 

relevantes relacionados coa temática.  
• Maior difusión e comercialización do Tren da Ruta dos Faros  (produto da Axencia de Turismo de Galicia) por parte dos axentes do 

territorio así como a creación e comercialización doutra ruta dos faros con paradas en recursos menos coñecidos do destino.  

4.4.3. Aumento do fluxo de visitantes aos faros do destino a través dunha ruta fotográfica. 
• Creación e comercialización dunha experiencia turística que integre: aloxamento, menús gastronómicos e unha ruta fotográfica por 

toda a costa a través dos faros.  
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A.A.4.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

4.4. DINAMIZACIÓN DOS FAROS PARA O SEU USO TURÍSTICO 

MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN 

• Medida de actuación 2.3.1.: Promover un maior desenvolvemento do turismo mariñeiro na Mariña-Ortegal. 
• Programa de actividades ou experiencias turísticas “caixas de experiencias” para o desenvolvemento do turismo mariñeiro: 

excursións, visitas, pesca-turismo, coñecemento de aparellos e do seu uso, limpeza e cociñado do peixe, etc. 
• Medida de actuación 2.2.1.: Promover sinerxías no territorio para facer unha promoción conxunta do seus produtos e recursos 

turísticos. 
• Realización de eventos e actos que favorezan colaboracións, redes de traballo e ideas que reforcen unha imaxe integral do 

territorio. 
• Accións formativas dirixidas á xente do mar e do sector turístico para optimizar a divulgación dos recursos turísticos do 

territorio. 
• Medidas de actuación 2.3.1.: Promover un maior desenvolvemento do turismo mariñeiro na Mariña-Ortegal. 

• Programa de actividades ou experiencias turísticas “caixas de experiencias” para o desenvolvemento do turismo mariñeiro: 
excursións, visitas, pesca-turismo, o coñecemento de aparellos, a limpeza e cociñado do peixe, etc. 

• Medidas de actuación 2.3.2.: Promover unha infraestrutura hostaleira de calidade que estea relacionada co mundo mariñeiro. 
• Accións para consolidación dunha gastronomía baseada nos produtos do mar. 
• Programa de traballo entre as escolas de hostalería, restauración, asociacións e sector pesqueiro, para a formación e 

promoción do produto pesqueiro local, a través de campañas de tempada (menús asociados a festas, carta de restaurantes 
explicativa do produto, etc). 

 

INDICADORES DE 
EXECUCIÓN 

• Nº de faros acondicionados para o turismo 
• Nº de actuacións de conservación 
• Nº de eventos realizados 
• Nº de experiencias turísticas da “Ruta do Inverno” creadas 
• Nº de actuacións de promoción levadas a cabo 
 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

• Nº de visitantes nos faros 
• Nº de participantes nos eventos realizados 
• Nº de experiencias turísticas da “Ruta do 

Inverno” vendidas 
• Nº de material divulgativo difundido 
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A.A.4.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

4.5. CREACIÓN DUN “BUS DO MAR”  NO TERRITORIO DA MARIÑA-ORTEGAL  

BREVE 
DESCRICIÓN 

O territorio de A Mariña-Ortegal é un territorio moi extenso que conta con liñas de autobús e tren pero que ofrecen poucas frecuencias e 
non sempre comunican os recursos turísticos do territorio. De feito, xa existe unha ruta turística en tren, “A Ruta do Faros”, que promove 
Turismo de Galicia e que permite coñecer parte dos recursos turísticos do destino. Non obstante, detéctase unha débil conectividade e 
mobilidade polo territorio que se pretende mellorar coa creación dun servizo de transporte turístico que permita ao visitante moverse con 
tranquilidade polos diferentes concellos. Por suposto, este servizo poderíase combinar co fomento do emprego do tren pero en moitas 
ocasións o tren tampouco chega aos recursos turísticos.  
Así, este servizo, ademais de mellorar a experiencia do visitante no destino contribúe a reducir o impacto medioambiental posto que 
evitaría atascos, diminúe o emprego de coches e polo tanto a contaminación, contrólase a capacidade de carga dos recursos...  
Debido a extensión do territorio o ideal sería crear dúas liñas de autobús distintas: unha que saia desde a Mariña cara Ortegal e viceversa.   
Nas mesas de traballo considerouse un proxecto que é necesario levar a cabo mais marcouse como prioritario nas mesas de Foz e Viveiro. 
A actividade contaría coa visita ao patrimonio natural e cultural máis destacado, desenvolvemento de actividades de carácter mariñeiro 
(visita á lonxa, aos barrios mariñeiros, coas mariscadoras, coas redeiras...) e degustacións gastronómicas.  
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Promoción conxunta do territorio A Mariña-Ortegal a través do aumento da oferta complementaria que permita mellorar a mobilidade 
no territorio e a experiencia do visitante.  

AXENTES 
INTERESADOS 
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A.A.4.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN  

4.5. CREACIÓN DUN “BUS DO MAR”  NO TERRITORIO DA MARIÑA-ORTEGAL  

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

4.5.1. Aumento do fluxo de visitantes nos recursos turísticos a través da mellora da súa conectividade coa creación dun bus que permita 
acceder a eles. Para levar este proxecto a cabo é necesario:  
• Deseño da ruta: paradas, actividades, frecuencias e prezo.  
• Subcontratación do servizo de autobús e guía acompañante  para ofrecer un servizo de calidade. 
• Deseño do logotipo, lema e material promocional do contido da ruta, informacións de acceso e contactos. 
• Instalación de paneis informativos fixos en cada unha das paradas que se establezan para a ruta turística.  
• Creación dun apartado na páxina web  para favorecer o coñecemento da actividade así como a comercialización da mesma.  
• Lanzamento do proxecto a través dun fam trip con tourperadores, axencias de viaxes e axentes que podan comercializar a ruta. 
• Creación e comercialización de experiencias turísticas que inclúan unha ruta do “Bus do Mar”, actividades de turismo mariñeiro, 

aloxamento turístico e menús degustación KM0.  
• Plan de promoción: creación dun folleto de promoción con divulgación do contido da “Ruta do Salitre”, imaxes e informacións de acceso 

e contactos; incluír na páxina web para difundir a ruta. 

MEDIDA DE 
ACTUACIÓN 

• Medida de actuación 2.2.1.: Promover sinerxías no territorio para facer unha promoción conxunta dos seus produtos e recursos 
turísticos. 

• Realización de eventos e actos que favorezan colaboracións, redes de traballo e ideas que reforcen unha imaxe integral do 
territorio. 

• Medidas de apoio a plataformas de comunicación dixital que favorezan o coñecemento dos recursos turísticos, así como a 
promoción e comercialización de servizos e produtos da zona.  

• Accións informativas e comunicativas para a divulgación dunha maneira coordinada e vertebradora do territorio.  
• Medida de actuación 2.3.: Facer da Mariña-Ortegal un destino turístico diferencial destacando as potencialidades do turismo mariñeiro 

• Desenvolvemento de iniciativas integrais de turismo mariñeiro que impliquen ás embarcacións, o coñecemento do uso de artes 
tradicionais, a venda directa do peixe, implicando ao sector da hostalería-restauración.  

INDICADORES 
DE EXECUCIÓN 

• Nº de tours realizados 
• Nº de visitantes que participaron no autobús 

turístico 
• Nº de accións de promoción  
• Nº de páxinas web 
• Nº de redes sociais creadas 
• Nº semanal de publicacións nas redes sociais  

INDICADORES DE 
RESULTADO 

• Nº de visitantes participantes nas rutas 
• Nº de paneis interpretativos instalados 
• Nº de visitantes na páxina web 
• Nº de seguidores nas redes sociais 
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3.4. PLANS DE ACCIÓN 2016-2020 PROXECTOS PROPOSTOS 2016-
2020 ÁS AXUDAS DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL 

A.A.5. CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DO TURISMO NÁUTICO-DEPORTIVO 

5.1. Promoción do uso e posta en valor das embarcacións tradicionais 

 

5.2. Desenvolvemento de iniciativas de turismo náutico-deportivo 

 

5.3. Adaptación do destino ao Turismo de Cruceiros  
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A.A.5.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

5.1. PROMOCIÓN DO USO E POSTA EN VALOR DAS EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS  
 

BREVE 
DESCRICIÓN 

Co paso do tempo as embarcacións tradicionais foron substituídas por embarcacións máis modernas e, ademais, foise perdendo o 
interese pola navegación. Por isto, o número de embarcacións tradicionais foi diminuíndo co paso do tempo nos portos da Mariña-
Ortegal e o oficio da carpintería de ribeira tamén está nesta tendencia.  
Nos últimos anos moitas carpinterías de ribeira debido á falta de actividade pecharon as súas portas o que conleva a perda deste oficio e 
a perda dos edificios tan emblemáticos da paisaxe da costa galega.  
Non obstante, nos últimos anos xurdiu un movemento de reivindicación do patrimonio marítimo e, concretamente, destes edificios que 
teñen unha segunda vida grazas, especialmente, ao turismo. Así, coa intención de fomentar que a xuventude restaure embarcacións 
tradicionais e fomentar o interese polo patrimonio marítimo-pesqueiro entre a poboación local e o visitante preséntanse diferentes 
accións que permitan promocionar e poñer en valor as embarcacións tradicionais.   
Nas xornadas de traballo expuxéronse os seguintes tipos de embarcacións: vela latina, traiñón, goleta, trincado, baleeira, goletas, traiñas, 
botes, boniteiros, pailebottes, rasqueira, tarrefes, dornas e chalanos. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Aumentar o uso das embarcacións tradicionais, tanto por parte da poboación local como por parte dos visitantes, e fomento das 
carpinterías de ribeira.   

AXENTES 
INTERESADOS 
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A.A.5.   CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

5.1. PROMOCIÓN DO USO E POSTA EN VALOR DAS EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS  

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

5.1.1. Sensibilización sobre a importancia da conservación das embarcacións tradicionais para a cultura mariñeira a través da celebración 
do Encontro de embarcacións tradicionais no destino da Mariña-Ortegal (Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial) e da 
elaboración dun inventariado sobre as embarcacións tradicionais da Mariña-Ortegal.  
Por suposto, no Encontro xa se inclúen xornadas de sensibilización, difusión, visitas guiadas, degustacións… 
 
 

5.1.2. Difusión sobre o traballo realizado nos astaleiros e nas carpinterías de ribeira a través das visitas guiadas.  
• Acondicionamento das carpinterías de Ribeira e asteleiros para o recibimento de grupos turísticos interesados nese oficio: adaptación 

do edificio, plan formativo para os propietarios e traballadores sobre as posibilidades do turismo...  
• Xornada de “Portas Abertas” dos astaleiros e a carpintería de ribeira de Francisco Frá Rico (Cervo). 
• Crear experiencias turísticas para todos aqueles visitantes e/ou poboación local que queiran facer durante as súas vacacións 

embarcacións tradicionais  nas carpinterías de Ribeira. 

5.1.3. Fomento do emprego das embarcacións tradicionais coa realización de cursos de vela entre: estudantes, poboación local e 
visitantes.  
• Xornadas de sensibilización dos estudantes nos institutos do territorio a través de actividades náuticas que se realicen todos os anos 

como actividades extraescolares.  
 

5.1.4. Posta en valor das embarcacións tradicionais a través da restauración dunha embarcación tradicional que posteriormente sexa 
empregada para realizar visitas guiadas pola costa da Mariña-Ortegal.   
• Nas embarcacións poderán ser ofrecidas actividades complementarias como degustación de peixes, mariscos frescos, conservas 

KM0... 
• Rutas guiadas específicas para visitar os cantís, os faros... 
• Rutas guiadas específicas para o avistamento de baleas e delfíns. 
• Xornadas formativas sobre a historia, construcción… das embarcacións tradicionais para sensibilizar á poboación local sobre a súa 

conservación. 
• Xornadas de familiarización con outros destinos de Galicia e da Bretaña francesa para coñecer a súa experiencia.  
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A.A.5.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

5.1. PROMOCIÓN DO USO E POSTA EN VALOR DAS EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS  

MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN 

• Medida de actuación 4.1.1: Recuperar os recursos patrimoniais do conxunto da zona pesqueira.  
• Realización de accións para a identificación, recompilación, recuperación e posta en valor das tradicións mariñeiras e do

patrimonio marítimo material e inmaterial. 
• Catalogación, rehabilitación de infraestruturas patrimoniais industriais marítimo-pesqueiras e posta en valor para diferentes usos 

actividades. 
• Recuperación e promoción dos talleres artesanais de carpintería de ribeira. 
• Identificación, restauración ou construción de embarcacións tradicionais, clásicas e históricas. 
• Recuperación do patrimonio marítimo de embarcacións antigas (vela tradicional, remo, barcos de pesca...) para realizar visitas

guiadas e de divulgación do patrimonio. 
• Medida de actuación 4.1.2: Reforzar o papel que ten o patrimonio no desenvolvemento da identidade da zona pesqueira da Mariña

Ortegal. 
• Proxectos temáticos que aúnan as tradicións mariñeiras, cultura e artes da zona costeira e relacionados co mar. 
• Apoio para o recoñecemento, recreación e posta en valor das expresións lúdicas e culturais; así como históricas e tradicionais da

zona costeira. 
• Accións de divulgación e dinamización dirixidas a poñer en valor o mundo mariñeiro e recursos culturais da zona 

INDICADORES 
DE EXECUCIÓN 

• Nº de carpinterías de ribeira participantes nas visitas 
turísticas 

• Nº de actividades organizadas polos espazos nas “Xornadas 
de Portas Abertas”  

• Nº de experiencias turísticas creadas 
• Nº de actividades organizadas no Salón Náutico 
• Nº de actividades organizadas no Encontro de embarcacións 
• Nº de embarcacións rehabilitadas 
• Nº de xornadas formativas realizadas 
• Nº de visitas 
•  de familiarización realizadas 
• Nº de actividades realizadas nos institutos 
 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

• Nº de visitantes das carpinterías de ribeira.  
• Nº de visitantes nas “Xornadas de Portas Abertas” 
• Nº de experiencias turísticas vendidas 
• Nº de visitantes no Salón Náutico 
• Nº de visitantes no Encontro de embarcacións 
• Nº de asistentes ás xornadas formativas 
• Nº de acordos cerrados nas visitas de familiarización
• Nº de participantes nas xornadas de sensibilización 

dos institutos 

98 



 

 

 

 

 

 
 

A.A. 5.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN  

5.2. DESENVOLVEMENTO DE INICIATIVAS DE TURISMO NÁUTICO-DEPORTIVO 

BREVE 
DESCRICIÓN 

O turismo deportivo está en continuo crecemento e preséntase coma un produto favorable para romper coa estacionalidade no destino. 
De feito, este eixe de actuación foi marcado como prioritario nas catro mesas de traballo (Foz, Viveiro, Cedeira e Ortigueira) por case a 
maioría dos axentes participantes. 
A Mariña-Ortegal ofrece unhas condicións meteorolóxicas que permiten practicar calquera tipo de actividade física durante gran parte 
do ano grazas ao seu clima de temperaturas medias e ás posibilidades do mar. Así mesmo, a contorna natural é privilexiada para a 
practica de calquera deporte e a gastronomía do territorio de gran calidade.  
Nos últimos anos varios concellos do destino xa apostan polo turismo deportivo e contan con eventos de running, BTT, surf...  
Sen dúbida existe un consenso en afirmar que a actividade que se debe de promocionar é o surf. De feito, un dos eventos de surf con 
maior recoñecemento internacional desenvólvese nun dos concellos do destino, o Pantín Classic, o cal pode servir como exemplo, 
experiencia e imán para atraer outras competicións non só de surf se non de outro tipo de actividades.  
Non obstante, tamén se propuxeron actividades de paddle surf, triatlón, remo… 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Dinamizar o territorio a través dun produto desestacionalizador como é o turismo náutico-deportivo que ademais permite poñer en 
valor o rico patrimonio natural, especialmente ligado ao mar, co que conta o territorio.  

AXENTES 
INTERESADOS 
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A.A.5.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

5.2. DESENVOLVEMENTO DE INICIATIVAS DE TURISMO NÁUTICO-DEPORTIVO 

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

5.2.1. Desenvolvemento  do turismo deportivo no destino a través da creación dun salón náutico con frecuencia bianual que teña sede 
cada ano nun concello diferente.  

 

5.2.2. Consolidación do turismo deportivo a través da elaboración dun calendario de eventos.  
• Creación da “Semana azul” para os escolares da Mariña-Ortegal que impulse a realización de actividades náuticas no propio territorio.  
• Calendario de eventos  deportivos que permita que non se solapen os eventos e, ademais, que todos os concellos oferten actividades 

deportivas. Por exemplo:  
• Rutas de sendeirismo pola costa. Posibilidade de posicionarse no Nordic Walking. 
• Rutas BTT e de ciclismo aproveintando o paso da Volta Ciclista por España.  
• Rutas en kayak. 
• Competicións de embarcacións a vela, embarcacións tradicionais... 

5.2.3. Posicionamento do destino como un destino de surf a través de máis eventos de importancia internacional como o Pantín Classic. As 
praias que se propoñen para estes: praia de Esteiro do Barqueiro (Mañón), unha das praias con máis frecuencia de olas en Galicia, praia de 
San Román (O Vicedo), especial para principiantes por ter olas constantes e a praia de Lóngara (Barreiros) así como A Magdalena 
(Cedeira), Vilarrube, Pantín e Frouxeira (Valdoviño). 
• Creación de experiencias turísticas de turismo náutico-deportivo: 

• Experiencias turísticas de cursos de surf e submarinismo. 
• Experiencias turísticas para o desenvolvemento de actividades deportivas. 
• Xornadas formativas para mariñeiros en prácticas de fóra de Galicia e de fóra de España. Así, impartiranse cursos durante 15 

días ou 1 mes sobre alta mar e astronomía.  
 

5.2.4.  Impulso de actividades de submarinismo: pecios, naufraxios... 
• Cursos de submarinismo para a visita aos pecios. 
• Cursos de submarinismo para visitas xeolóxicas. 
• Concurso fotográfico sub-acuático e atraer campionatos de fotografía en colaboración ca FEGAS como, por exemplo, o campionato 

galego de Fotosub Gafosub, campionato galego de Cazafotosub en apnea… 
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A.A.5.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

5.2. DESENVOLVEMENTO DE INICIATIVAS DE TURISMO NÁUTICO-DEPORTIVO 

MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN 

• Medida de actuación 2.2.2: Poñer en valor unha estratexia turística diversa e de calidade.  
• Medidas destinadas á potenciación do turismo de eventos e congresos que teñan referencia ás temáticas pesqueiras e 

mariñeiras.  
• Actuacións integrais para acadar unha maior humanización e aproveitamento dos portos pesqueiros nos seus usos e servizos.  
• Estudo e valoración das capacidades de atraque de buques turísticos nos portos da zona costeira.  
• Actuacións para un mellor posicionamento e promoción de actividades deportivas relacionadas co mar de diferentes 

modalidades: remo, vela, surf, etc.  
• Promoción do turismo náutico deportivo adaptado (accesibilidade) e asociado a experiencias turísticas-deportivas e 

medioambientais, afondando na desestacionalización do turismo. 

INDICADORES DE 
EXECUCIÓN 

• Nº de eventos deportivos realizados 
• Nº de actividades de surf impulsadas 
• Nº de actividades de submarinismo impulsadas 
• Nº de experiencias turísticas creadas 
 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

• Nº de asistentes aos eventos deportivos 
• Nº de asistentes ás actividades de surf 
• Nº de asistentes ás actividades de submarinismo 
• Nº de experiencias turísticas vendidas  
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A.A.5.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS: TURISMO MARIÑEIRO 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

5.3. ADAPTACIÓN DO DESTINO AO TURISMO DE CRUCEIROS  

BREVE 
DESCRICIÓN 

O turismo de cruceiros xorde a principios do século XIX e desde ese momento está en continuo crecemento en España e, por suposto, 
tamén en Galicia.  
Sen dúbida os portos que máis cruceiros acollen son os das dúas grandes cidades: A Coruña e Vigo. Non obstante, existe unha tendencia 
por parte de certas navieras de atracar en vilas máis pequenas co obxectivo de ofrecerlle aos cruceristas unha oferta máis especializada e 
diferenciada. Nesta liña aparecen os portos de Vilagarcía de Arousa, Muros...  
Por tanto, o destino da Mariña-Ortegal ten un gran potencial no sector do turismo de cruceiros e, sen dúbida, sería un complemento 
perfecto para o desenvolvemento do turismo mariñeiro. Así, é preciso investigar o seu potencial para despois levar a cabo as accións 
necesarias para a adaptación dos portos e da oferta a este tipo de turismo.  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Dinamizar o territorio a través do turismo de cruceiros que ademais permite diversificar a oferta do destino.  
 

AXENTES 
INTERESADOS 
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A.A.5.  CONSOLIDACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DOS PRODUTOS TURÍSTICOS 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

5.3. ADAPTACIÓN DO DESTINO AO TURISMO DE CRUCEIROS  

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

5.3.1. Aumento do fluxo de visitantes ao destino a través do turismo de cruceiros acondicionando e mellorando a contorna dos portos 
para o seu atraque e/ou fondeo.  
• Investigación sobre o potencial de turismo de cruceiros dos portos da Mariña-Ortegal en colaboración coas universidades.  
• Instalación dunha dársena para pasaxeiros, instalación dunha nave para o control de seguridade.   
• Reunións coas navieras máis importantes para darlles a coñecer as facilidades dos portos da Mariña-Ortegal e a oferta diferenciada do 

destino. 
 
  

5.3.2. Aumento do fluxo de visitantes ao destino a través do turismo de cruceiros creando unha oferta específica para os cruceristas que 
atracan nos portos da Coruña e Ferrol.  
• Creación de rutas específicas polos barrios mariñeiros e actividades de turismo mariñeiro. 
• Plan de formación para o sector turístico e pesqueiro para acoller a este tipo de turista: idiomas, atención ao cliente…  
• Adaptación da oferta turística actual ao turismo de cruceiros e crear rutas e servizos atractivos para este tipo de demanda.  
 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 
 

Ámbito de actuación 2.2.2: Posta en valor dunha estratexia turística diversa e de calidade. 
Estudo e valoración das capacidades de atraque de buques turísticos nos portos da zona costeira. 
 

INDICADORES DE 
EXECUCCIÓN 

• Nº de accións de acondicionamento do porto  
• Nº de reunións coas navieras 
• Nº de actividades do plan de formación 
• Nº de actuacións encamiñadas á mellora da oferta turística 
• Nº de actuacións de promoción 

 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

• Nº de acordos firmados coas navieras 
• Nº de cruceiros atracados nos portos da Mariña-

Ortegal 
• Nº de asistentes ao plan de formación 
• Nº de tours especializados no turismo de cruceiros 
• Nº de feiras de turismo nas que se tivo presencia 
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3.4. PROXECTOS PROPOSTOS 2016-2020 PROXECTOS PROPOSTOS 
2016-2020 ÁS AXUDAS DO GALP A MARIÑA-ORTEGAL 

A.A.6. POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL 

6.1. Certificación Destino Starlight  

 

6.2. Posta en valor, promoción e comercialiación da Ruta dos Indianos 

 

6.3. Posta en valor, promoción e comercialización da artesanía local 

 

6.4. Desenvolvemento da arqueoloxía pública no destino 
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A.A.6 POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

6.1. CERTIFICACIÓN DESTINO STARLIGHT  

BREVE 
DESCRICIÓN 

A competitividade turística cada vez é máis alta polo que é necesario especializarse para poder seguir sendo un destino elexido polos 
visitantes. Ademais, os turistas cada vez buscan experiencias distintas e o “astroturismo” é un segmento emerxente que pode combinar 
perfectamente co mundo mariñeiro e, concretamente, coa navegación astronómica xa que durante moitos séculos navegouse 
empregando como referencia puntos visibles no litoral pero tamén grazas ao coñecemento de astronomía.  
En Galicia xa existen dous lugares certificados: Pena Trevinca e as Illas Cíes mais o destino da Mariña-Ortegal pode tamén optar á 
certificación de Destino Starlight porque conta con puntos que teñen certa altitude, limpeza do ceo, ausencia de contaminación 
lúminica…non obstante, hai que traballar en mellorar os medios de observación e a formación de persoal para a interpretación 
astronómica.  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Promoción conxunta do destino da Mariña Ortegal a través da riqueza natural e a astronomía.  

AXENTES 
INTERESADOS 
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A.A.6.  POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN  

6.1. CERTIFICACIÓN DESTINO STARLIGHT  

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

6.1.1.  Aumento do fluxo de visitantes no destino conservando a calidade do ceo nocturno e acercando a astronomía ao público en xeral.  
• Solicitude da Certificación do Destino Starlight. 
• Acondicionamento do Mirador da Miranda, Víxia Herbeira, acantilados de Loiba, Estaca de Bares, praia da Frouxeira, Monte Castelo e 

Monte San Roque con paneis interpretativos sobre a astronomía e a navegación.  
• Formación específica en astronomía aos axentes do sector turístico-pesqueiro que queiran levar a cabo actividades vinculadas ao 

turismo das estrelas.  
• Promoción do destino como lugar de observación do ceo nocturno. 
• Creación de experiencias turísticas para todos aqueles visitantes, estudantes e/ou poboación local que teña interese pola astronomía.  

 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

• Medida de actuación 2.2.1.: Promover sinerxías no territorio para facer unha promoción conxunta dos seus produtos e recursos 
turísticos. 

• Realización de eventos e actos que favorezan colaboracións, redes de traballo e ideas que reforcen unha imaxe integral do 
territorio. 

• Medidas de apoio a plataformas de comunicación dixital que favorezan o coñecemento dos recursos turísticos, así como a 
promoción e comercialización de servizos e produtos da zona.  

• Accións informativas e comunicativas para a divulgación dunha maneira coordinada e vertebradora do territorio.  
• Medida de actuación 2.3.: Facer da Mariña-Ortegal un destino turístico diferencial destacando as potencialidades do turismo mariñeiro. 

• Desenvolvemento de iniciativas integrais de turismo mariñeiro que impliquen ás embarcacións, o coñecemento do uso de artes 
tradicionais, a veda directa do peixe, implicando ao sector da hostalería-restauración.  

INDICADORES 
DE EXECUCIÓN 

• Nº de accións de acondicionamento  
• Nº de actividades do Plan de formación 
• Nº de actuacións de promoción 
• Nº de experiencias turísticas creadas 

 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

• Nº de asistentes ao Plan de formación 
• Nº de experiencias turísticas vendidas 
• Nº de feiras de turismo nas que se tivo presencia 
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A.A.6 POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

6.2. POSTA EN VALOR, PROMOCIÓN E COMERCIALIACIÓN DA RUTA DOS INDIANOS 

BREVE 
DESCRICIÓN 

A zona da Mariña-Ortegal sufriu unha renovación de edificios nas últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX en gran 
medida grazas ao retorno de emigrantes que fixeron unha gran fortuna nas “Américas”. Ditas familias decidiron inverter parte da súa 
fortuna na súa terra natal e ademais de construír casas privadas, tamén construíron escolas, hospitais...converténdose en verdadeiros 
benefactores. 
Unha das curiosidades que máis chama a atención é o elemento común a todos estes edificios que fan que se recoñezan como 
“Arquitectura Indiana”. Estas construccións  que nun primeiro momento romperon totalmente coa estética das aldeas e das vilas onde se 
asentaron hoxe son uns edificios que chaman a atención pola súa grandeza, tanto o propio edifico como os xardíns que os rodean. Así, na 
arquitectura indiana pódese observar elementos propios do art decó, tellados de pizarra con mansardas e torrecillas con miradores, o 
cottage inglés, o chalé suízo de carácter ecléctico e outros elementos propios da arquitectura culta europea que se combinaba con 
grandes xardíns onde predominaban as árbores foráneas.  
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Posta en valor do patrimonio cultural do destino a través da cultura e arquitectura indiana 

AXENTES 
INTERESADOS 
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A.A.6.  POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN  

6.2. POSTA EN VALOR, PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DA RUTA DOS INDIANOS 
 

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

6.2.1.  Conservación das casas de indianos a través de novos usos como albergues, hoteis, centros de interpretación, restaurantes....  
 
6.2.2. Mellora do estado de conservación da arquitectura indiana a través da elaboración dun plan de conservación e dinamización 
turística para cada un deles en base aos criterios expostos anteriormente. 
• Plan de promoción: creación dun folleto de promoción con divulgación do contido da ruta, imaxes e informacións de acceso e 

contactos así como a creación dun apartado na páxina web para difundir a ruta.  
 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

• Medida de actuación 2.2.1.: Promover sinerxías no territorio para facer unha promoción conxunta do seus produtos e recursos 
turísticos. 

• Programa de actividades ou experiencias turísticas (teatralización das visitas) para o desenvolvemento da ruta. 
• Realización de eventos e actos que favorezan colaboracións, redes de traballo e ideas que reforcen unha imaxe integral do 

territorio 
• Accións formativas dirixidas á xente do mar e do sector turístico para optimizar a divulgación dos recursos turísticos do 

territorio. 
 

INDICADORES 
DE EXECUCIÓN 

• Nº de casas acondicionadas para o turismo 
• Nº de actuacións de conservación 
• Nº de eventos realizados 
• Nº de experiencias turísticas da “Ruta dos Indianos” 

creadas 
• Nº de actuacións de promoción levadas a cabo 

 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

• Nº de visitantes nas casas indianas 
• Nº de participantes nos eventos 

realizados 
• Nº de experiencias turísticas vividas polo 

turista 
• Nº de material divulgativo difundido 
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A.A.6 POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

6.3. POSTA EN VALOR, PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DA ARTESANÍA LOCAL 

BREVE 
DESCRICIÓN 

A artesanía que se desenvolve no territorio da Mariña-Ortegal é coñecida grazas, especialmente, á fabrica de Sargadelos situada en 
Cervo. Non obstante, son varios os artesáns que desenvolven o seu traballo dende hai moitos anos e incluso as propias asociacións de 
redeiras tamén elaboran coas redes unha artesanía única e  singular do territorio.  
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Promoción conxunta do destino da Mariña Ortegal que fomente un maior grao de coñecemento sobre o territorio e os seus recursos 
turísticos que, á súa vez, faciliten o aumento de fluxo de visitantes no territorio. 

AXENTES 
INTERESADOS 
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A.A.6.  POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN  

6.3. POSTA EN VALOR, PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DA ARTESANÍA LOCAL 
 

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

6.3.1. Fomento, divulgación e comercialización  da artesanía local  a través  de actividades turísticas que permitan difundir o seu traballo.  
• Creación dunha rede de artesáns, redeiras, mariñeiros…Que queiran poñer en valor o seu traballo artesanal. 
• Creación dunha plataforma online común a todos os artesáns do destino que permita dar a coñecer o seu traballo, as actividades que 

leven a cabo e a venda online dos seus produtos.  
• Posta en marcha dun certamen de artesanía. 
• Posta en común cos hostaleiros, hoteleiros, oficinas de turismo, museos…da zona para crear puntos de venda da artesanía. 
 
 

MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN 

• Medida de actuación 2.3.1.: Promover un maior desenvolvemento do turismo mariñeiro na Mariña-Ortegal. 
• Realización de accións de formación e de dinamización dirixidas a reforzar determinados oficios como as redeiras promovendo 

así a elaboración de produtos de artesanía como bolsos, bisutería, etc.  
• Medida de actuación 2.2.1.: Promover sinerxías no territorio para facer unha promoción conxunta dos seus produtos e recursos 

turísticos. 
• Realización de eventos e actos que favorezan colaboracións, redes de traballo e ideas que reforcen unha imaxe integral do 

territorio. 
• Medidas de apoio a plataformas de comunicación dixital que favorezan o coñecemento dos recursos turísticos así como a 

promoción e comercialización de servizos e produtos da zona. 
• Información, divulgación e participación en feiras internacionais de interese para entidades e axentes do sector pesqueiro e 

turístico. 
 

 

INDICADORES 
DE EXECUCIÓN 

• Nº de cursos de artesanía realizados 
• Nº de certames realizados 
• Nº de puntos de venda da artesanía 
• Plataforma online creada para a difusión e comercialización 

da artesanía 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

• Nº de participantes nos cursos de artesanía 
• Nº de asistentes aos certames realizados 
• Nº de vendas de artesanía 
• Nº de visitantes á páxina web 
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A.A.6 POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN 

6.4. DESENVOLVEMENTO DA ARQUEOLOXÍA PÚBLICA NO DESTINO 

BREVE 
DESCRICIÓN 

A arqueoloxía pública vai máis alá dunha arqueoloxía accesible para todos xa que no que se centra é na participación da poboación local 
nos traballos de excavación dos xacementos. Así, esta actividade permite coñecer as experiencias e as percepcións sobre o mundo 
pasado a través dos restos que nos quedan no presente.  
O interese por dar a coñecer a arqueoloxía dunha forma significativa e accesible á sociedade cada vez ten máis peso e máis demanda por 
parte dese novo turista que procura experiencias.  
O destino da Mariña-Ortegal conta con restos arqueolóxicos dun altísimo valor. A continuación, exponse unha relación  
de xacementos arqueolóxicos con posibilidades de aproveitamento turístico que foron presentados nas mesas de traballo: 
 
• Ribadeo: Castro das Grobas, Castro de Piñeira, Castro de Meirengos, Petroglifos das Anzas, Castro da Pumarega. 
• Barreiros: A Roda (estructura circular da Idade do Bronce), Punta dos Castros, Castro de San Pedro, Castro de San Bartolo, mina de 

ouro da desembocadura do Masma (As Covas), mosteiro de Santo Estevo do Hermo. 
• Foz: Mina de ouro da desembocadura do Masma (A Espiñeira), Castro do Carreiro coas suas galerías mineiras romanas, Cú do Castro, 

Castro de Fazouro, Castro do Curveiro, Castro de Cangas, Castelo da Frouxeira, Castro das Engrobias. 
• Burela: Castro de Castrelo, hipocausto de Castrelo, Os Castros, Tetas da Vinculeira (castro, petroglifos e pía rectangular do Cabo). 
• Cervo: Castro e Petroglifo de Rueta, Castro da Atalaia, estructuras circulares da Mourisca, Castro da Senra. 
• Xove: Castro da Vela, Castro de San Tirso, Castro de Ceranzos, Croa de Antemil, Castro de Illade, estructura circular de Parceiros. 
• Viveiro: Estabañón (Area), Monte Castelo, Castro do Casón (Fontecova), mámoas do Chan da Moa, explotación mineira e igrexa de 

San Xoán Vello, complexo mineiro do Forno dos Mouros (Cova da Doncela na Punta da Ínsua). 
• O Vicedo: Castro do Fuciño do Porco, Xacemento medieval dos Moutillós (praia de San Román), Castro do Pando, mosteiro de San 

Miguel da Illa Coelleira, Castro da Tarroeira, Punta do Castro (praia do Ca 
• ,olín), Castro e mosteiro da Illa de San Martiño. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

• Posta en valor e divulgación do patrimonio arqueolóxico histórico do destino. 

AXENTES 
INTERESADOS 
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A.A.6.  POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL 

PROGRAMA DE 
ACTUACIÓN  

6.4. DESENVOLVEMENTO DA ARQUEOLOXÍA PÚBLICA NO DESTINO 
 

PROXECTOS 
POTENCIAIS 

6.4.1. Foz e Burela: arqueoloxía pública nos dous castros marítimos. 
• Definición e posta en valor dunha ruta polos dous castros marítimos para o seu uso turístico aplicando criterios de sostenibilidade. 
• Creación e difusión de material promocional coa elaboración de folletos informativos do contido da ruta. 
 
6.4.2. Aumento da oferta turística vinculada á riqueza da arqueoloxía pública a través da creación dunha ruta guiada polos elementos 
arqueolóxicos máis relevantes e históricos do territorio. 
• Curso de formación para guías turísticos en materia da arqueoloxía do destino para a realización da ruta. 
 
6.4.3. Maior difusión do patrimonio e xornadas de sensibilización para dar a coñecer entre a poboación local a riqueza que rodea á 
arqueoloxía do territorio a través de:  
• Accións informativas e comunicativas para a divulgación dunha maneira coordinada e vertebradora do territorio.  
 
 

MEDIDAS DE 
ACTUACIÓN 

• Medida de actuación 2.2.2.: Poñer en valor unha estratexia turística diversa e de calidade.  
• Creación ou posta en valor de rutas arqueolóxicas e roteiros que teñan en conta os elementos ambientais e patrimoniais así 

como a promoción de itinerarios interpretativos. 
• Medida de actuación 4.1.2.: Reforzar o papel que ten o patrimonio no desenvolvemento da identidade da zona pesqueira da Mariña-

Ortegal. 
• Apoio para o recoñecemento, recreación e posta en valor do patrimonio arqueolóxico que supón unha seña de identidade para 

todo o territorio e que por tanto debe ser recoñecido e respetado. 
 

INDICADORES DE 
EXECUCIÓN 

Nº de rutas e itinerários interpretativos creados 
Nº de elementos arqueolóxicos acondicionados 
Nº de cursos de formación para guías programados 
Nº de folletos informativos elaborados 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

Nº de visitas realizadas 
Nº de cursos de formación para guías 
realizados 
Nº de xornadas de sensibilización realizadas 
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