
 

 

Plan de reactivación da actividaded turística 

 

O “Plan de reactivación da actividade turística”, deseñado por Turismo de Santiago, 
recolle, a través de 3 liñas estratéxicas e 16 medidas, distintas accións que teñen 
como obxectivo reactivar o sector turístico da cidade, unha vez se supere a crise 
sanitaria provocada pola pandemia da COVID19. Conta cunha previsión económica 
inicial de  705.000 euros.  

 

IMOS CONSEGUILO  

Turismo de Santiago ten previsto destinar máis de 700.000 euros no 
desenvolvemento deste “Plan de reactivación da actividade turística” a través de 
accións orientadas exclusivamente á recuperación e dinamización do sector no 
período inmediatamente posterior á situación de anormalidade turística. Entre os 
seus obxectivos específicos figuran asegurar os empregos dos autómos e das 
persoas que traballan no sector; e a que as empresas e autónomos poidan ver 
ganrantida a súa continuidade no mercado. 

Ante a situación de confinamento e as graves e evidentes consecuencias que ten 
para os sectores locais vinculados ao turismo, Turismo de Santiago, en permanente 
contacto cos axentes sectoriais, elaborou este plan para a reactivación da 
actividade turística coa finalidade de reducir as consecuencias derivadas da crise 
sanitaria.  

 
OBXECTIVO XERAL 

O obxectivo xeral do “Plan de reactivación da actividade turística”,  é recuperar o 
antes posible o posicionamento de Santiago como un destino turístico de calidade 
e acolledor. Para isto é fundamental transmitir a imaxe dunha cidade segura dende 
o punto de vista sanitario. 

A curto prazo o obxectivo é captar turismo peninsular que queira pasar uns días de 
descanso en destinos de proximidade, nunha cidade tranquila e sen caer en 
aglomeracións. 

A medio prazo, de cara ao 2021, o obxectivo é recuperar o turismo internacional 
aproveitando a celebración do Ano Santo.  

  



 

 

EIXOS ESTRATÉXICOS 

O “Plan de reactivación da actividade turística” xira ao redor de tres eixos 
estratéxicos, que en conxunto suman 16 medidas. Son:  

1. Análise da situación. 

2. Accións dirixidas á captación/recuperación do turismo e ao posicionamento 

da cidade. 

3. Liñas de apoio  dirixidas ao sector.  

 

LIÑA ESTRATÉXICA 1. Análise da situación.  
 
Análise diario da situación da enfermidade en España e nos diferentes mercados 
internacionais, co obxectivo de definir, coa maior precisión posible, onde focalizar 
os recursos de promoción cando se supere a situación de crise sanitaria. 

 

O escenario base co que se traballa é que a situación de emerxencia sanitaria 

superarase, anda que non se chegará á normalidade total, na segunda quincena de 

maio ou primeira de xuño; e que haberá posibilidades de que o sector turístico 

poida reactivarse, aínda que sexa parcialmente, no verán. 

 

Neste escenario, pártese da idea compartida por múltiples entidades e expertos de 

que os desprazamentos internacionais, máis ainda os de longo recorrido, tardarán 

en recuperarse e que o obxectivo neste primeiro momento debe captar turismo 

español que se desprace, sen querer caer en aglomeracións. 

 

 
 
LIÑA ESTRATÉXICA 2. Accións dirixidas á captación/recuperación do turismo 
e ao  posicionamento da cidade.  

As principais accións dentro desta liña de traballo son: 
 

1. Campaña Ultreia  
 
Consiste nunha serie de vídeos promocionais da cidade, baixo o 
concepto diferencial de “Ultreia”, que irán publicándose e adaptándose á 
evolución da situación provocada pola pandemia.  

 
O primeiro vídeo publicouse en redes sociais o 6 de abril, en galego, 
castelán e inglés, co obxectivo de animar ás persoas a quedar na casa. O 



 

 

resultado está sendo moi positivo. No primeiro dia, só en Facebook 
chegouse a máis de 70.000 persoas.  

 
O orzamento previsto é de 50.000 euros.  
 

2. Novo plan de promoción  
 

O novo plan de promoción, que se activará unha vez comecen a 
levantarse as medidas de restrición de movementos, terá dúas partes 
con dous obxectivos complementarios: 

 
 Accións a curto prazo destinadas ao mercado español de 

proximidade de cara a tempada de verán e segundo semestre en 
xeral. 
 

 Accións a medio prazo destinadas aos nosos principais mercados 
internacionais de cara ao 2021 para aproveitar a oportunidade do 
Ano Santo.   
 

O orzamento previsto é de 200.000 euros.  
 

3. Recuperación do tráfico aéreo. 
 
Estase en contacto coas principais compañías que operan no aeroporto  
Rosalía de Castro de Santiago.  

 
 

4. Axenda virtual  
 

Creouse en Turismo de Santiago co obxectivo de reunir os eventos virtuais 
que están a celebrarse en Santiago de Compostela para substituir aos 
presenciais.  

Deste xeito, a páxina web de Turismo de Santiago reconverteu a súa axenda 
cultural habitual nunha Axenda virtual, na que as persoas atopan nun só 
sitio teatro, narración, cine, exposicións e aulas de xogo aos que poden 
"asistir" dende a súa casa. Así mantense un fluxo de visitantes continuo na 
web, mantendo o seu posicionamento nos buscadores. 

Polo momento, os eventos "reais" quedan ocultos, agás aqueles posteriores 
a xuño, como o Son do Camiño, que en principio continúan previstos.  Esta 
acción estase a desenvolver cos recursos propios de Turismo de Santiago, 
sen precisar de orzamento a maiores.  



 

 

 

5. Audioguías en aberto.  

 

As audioguías de Turismo de Santiago, dispoñibles na páxina web, suman 

máis de catro horas de narración arredor dos principais puntos turísticos 

da cidade, que ademais se sinalan nun mapa de Santiago. 

 
 

LIÑA ESTRATÉXICA 3. Liñas de apoio dirixidas ao sector.  

Estase tamén traballando en diferentes accións destinadas ao sector, para 
contribuir ao seu sostemento e recuperación, partindo dunha relación fluída co 
mesmo e traballando conxuntamente na recuperación turística da cidade.  
 
As principais accións dentro desta liña de traballo son: 
 

6. Creación dun Foro Profesional. 

 
Estase ultimando a creación dun foro de intercambio de ideas co sectores 
profesionais da cidade no eido do turismo, para coñecer a súa opinión e as 
súas necesidades máis inmediatas, así como recoller as súas propostas de 
medidas a curto e medio prazo.  
 

 
7. Reactivación do Foro MICE 

 

Na mesma liña do punto anterior, reactivouse o Foro MICE, específico para 
o sector congresual, tendo en conta as súas especificidades concretas, e 
asumindo que será un dos últimos sectores en recuperarse polo 
levantamento das restricións a reunións dun número elevado de persoas. A 
primeira reunión virtual tivo lugar o 20 de abril.  

 

8. Fomento da Seguridade e marchamo de Calidade.  

 

A seguridade sanitaria dos eventos é unha cuestión  prioritaria para 

reactivar o sector MICE. Impulsaranse traballos específicos sobre como 

deben  ser os eventos a curto e medio prazo en cuestións de seguridade 



 

 

sanitaria, aproveitando o coñecemento que xa hai na cidade: investigadores, 

profesores e médicos da Universidade e Hospital Clínico Universitario. 

 

9. Formación. 

 

Ademais da formación en seguridade sanitaria, tamén é preciso desenvolver 

accións formativas en novas tecnoloxías dirixidas tanto a organizadores de 

eventos como a responsables de espazos para poder organizar eventos 

“híbridos”, cunha parte presencial e unha parte on line.  

    As accións de seguridade e formación MICE contan cunha previsión estimada de  
gasto de 25.000 euros.  

 

10. Plan de captación de congresos e xornadas 
 

Co obxectivo de relanzar o sector MICE, dende Turismo de Santiago farase 
un Plan de captación de congresos e xornadas, multiplicando a relación 
cos promotores locais, especialmente coa USC (Universidade de Santiago) e 
co sector sanitario (Facultades de Medicina e Enfermería, Hospital, Colexio 
médico, etc).  

O plan de captación desenvolverase en dous momentos, con obxectivos 

complementarios: 

 

A. Desenvolverase unha campaña de promoción no segundo semestre 

do 2020 co obxectivo prioritario de xerar confianza.  

 

B. Nun segundo momento, abrirase unha liña de axudas á organización 

e promoción de congresos para vindeiros anos. As axudas serían 

para congresos que garantan un número mínimo de pernoctacións. 

 

Este plan,  excluíndo a campaña MICE, conta cunha previsión estimada de 

gasto de 200.000 euros.  

 

11. Reforzo de accións  sectoriais específicas xa existentes. 



 

 

Dende Turismo de Santiago, e de acordo coa asociación representativa do 
sector, incrementarase o apoio a accións xa consolidadas, como o concurso 
Santiago(é)tapas, de cara a conseguir que teña unha maior proxección 
exterior, unha maior presenza na cidade, e para que contribúa á 
recuperación do sector da restauración.  Esta acción conta cunha previsión 
estimada de gasto de 30.000 euros.  

 

12.  Posta en marcha de accións novas, en colaboración coas asociacións 
sectoriais. 

Como consecuencia das propostas resultantes do diálogo coas asociacións 
sectoriais, promoveranse e apoiaranse economicamente, de cara a 
desenvolverse no segundo semestre do ano,  novas accións que contribúan 
á recuperación económica dos sectores da hostalería e da restauración. 

 

13. Plan de choque de Cidades Patrimonio.  

 

Turismo de Santiago participará neste plan con accións conxuntas que se 

está definindo no Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España. 

As principais medidas que se contemplan son campañas dirixidas ao 

mercado español e medidas para acelerar a comercialización de paquetes 

turísticos exclusivos para o mercado interior, con novos incentivos.  

 

14- Apoio ás medidas de seguridade hixiénico sanitaria e da acreditación dos 
estabelecementos de turismo.  

Co obxectivo de promover unha imaxe de cidade segura, apoiarase a 
adopción de criterios, medidas e mecanismos de garantía da seguridade 
hixiénico sanitaria que contribúan a xerar confianza. Esas medidas 
estableceranse en coordinación coas diferentes administracións e cos 
diferentes departamentos municipais. 

 
15. Bonificacións tributarias, apoio financeiro, e programas de formación 
para inserción laboral. 
 
As empresas do sector de restauración e hostalería beneficiaranse tamén 
das bonificacións previstas con carácter xeral respecto das taxas de lixo e de 
ocupación de espazo por terrazas establecidas nas disposicións aprobadas 
pola Xunta de Goberno local o pasado 20 de abril. 



 

 

 
Igualmente, ás pequenas e medianas empresas do sector poderán acollerse 
as axudas convocadas polo Concello para abono dos xuros e gastos de 
créditos concedidos polo ICO ás empresas e autónomos con ocasión da 
situación do estado de alarma. 
 
Tamén as traballadoras e traballadores dos sectores vinculados ao Turismo 
poderán acollerse aso programas de formación para inserción laboral 
aprobados polo Concello de Santiago no marco das medidas adoptadas para 
facer fronte ás consecuencias da crise derivada do cese de actividade pola 
pandemia do COVID-19. 
 
 
16. Espazo de información centralizado de axudas ao sector 
 
Nel recompilarase toda a información posible sobre axudas das diferentes 
administracións, así como posibilidades de teleformación. O acceso será a 
través dun banner habilitado na portada da web santiagoturismo.com.  
 

 
Actualización do proxecto Bodah 

 
Ademais das liñas anteriores, estase traballando na actualización do proxecto 
Bodah, no que Turismo de Santiago é a entidade líder do proxecto e no que 
participan entidades de España, Portugal, Francia, Escocia, Gales e Irlanda.  
 

 
 
 
PREVISIÓN ECONÓMICA INICIAL 
 
A previsión económica inicial contempla o orzamento que adicará Turismo de 
Santiago ao desenvolvemento deste plan. A maiores traballarase con outras 
administracións e entidades para ampliar o orzamento dispoñible.  
 
Ademais, nas liñas de apoio dirixidas ao sector contémplanse as bonificacións 
tributarias, apoio financeiro, e programas de formación para inserción laboral 
aprobadas pola Xunta de Goberno do Concello de Santiago, das que pode facer uso 
o sector turístico da cidade o que teñen un impacto económico nos ingresos 
municipais.  
 
Liña estratéxica 2. Accións dirixidas á captación/recuperación do turismo e ao 
posicionamento da cidade. 250.000 euros. 
 



 

 

Liña estratéxica 3.    Liñas de apoio  dirixidas ao sector. 455.000 euros.  

 
A ONDE SE DESTINAN OS RECURSOS (previsión económica inicial) 
 
 
Campaña Ultreia 50.000 € 
Novo plan de promoción 200.000 € 
Accións de seguridade e formación MICE 25.000 € 
Campaña MICE 50.000 € 
Plan de captación de congresos e xornadas 200.000 € 
Santiago(é)tapas 30.000 € 
Novos eventos 150.000 € 

Total  705.000 € 
 


