
Liña de Actuación Nome da Operación Descrición da operación Indicador de Productividade Indicador de Resultado
Custe total 

subvencionable

Porcentaxe de 

cofinanciación 

FEDER

Data inicio Data fin

6.3.2.1- Medidas de 

conservación, protección, 

fomento e 

desenvolvemento de 

Galicia como destino 

cultural, turístico e natural

Campaña de promoción do 

patrimonio natural e cultural de 

interese turístico para 2015

Execución e implementación da creatividade  produción para a promoción dos 

recursos ntaruales e culturais do turismo de Galicia durante 2015, coa intención 

de sensibilizar á poboación e aos sectores implicados sobre os valores do 

turismo en Galicia.

CO09 - Aumento do número de visitas ao 

ano previstas a lugares pertencentes ao 

patrimonio cultural e natural e atraccións 

subvencionados. 

R632a – Pernoitas en 

establecementos turísticos. 
3.328.400,00 € 80,00% 28/11/2014 31/12/2015

6.3.2.2-  Medidas de 

conservación, protección, 

fomento e 

desenvolvemento do 

Camiño de Santiago

Sinalización dos tramos do Camiño 

Francés adaptándoo á delimitación 

oficial 2011

Sinalización dos tramos do Camiño Francés adaptándoo á delimitación oficial 

2011. 1ª fase actuacións sobre terreos sobre os que se ten dispoñibilidade 

plena; 2ª fase terreos sobre os que non se ten dominio pleno, pero están 

suxeitos a servidume. Os acondicionamentos tratan de manter a coherencia 

coas obras realizadas anteriormente. Respectarase o ancho dos camiños 

existentes, así como os valores tradicionais.

CO09 - Aumento do número de visitas ao 

ano previstas a lugares pertencentes ao 

patrimonio cultural e natural e atraccións 

subvencionados. 

R632b – Peregrinos que 

reciben acreditación
949.330,41 € 80,00% 01/04/2015 31/05/2017

6.3.2.2-  Medidas de 

conservación, protección, 

fomento e 

desenvolvemento do 

Camiño de Santiago

Acondicionamento e construción da 

sinalización dos tramos do Camiño 

de Santiago do Norte, ruta da Costa. 

Delimitación oficial 2014

Acondicionamento e construción da sinalización dos tramos do Camiño de 

Santiago do Norte, ruta da Costa, adaptándoos á delimitación oficial aprobado 

por Decreto 158/2014, do 27 de novembro.

CO09 - Aumento do número de visitas ao 

ano previstas a lugares pertencentes ao 

patrimonio cultural e natural e atraccións 

subvencionados. 

R632b – Peregrinos que 

reciben acreditación
2.368.649,41 € 80,00% 22/06/2015 31/12/2017

6.3.2.2-  Medidas de 

conservación, protección, 

fomento e 

desenvolvemento do 

Camiño de Santiago

Actuacións de Acondicionamento e 

construción da sinalización dos 

tramos do Camiño Santiago Inglés. 

Delimitación oficial 2014

Actuacións de Acondicionamento e construción da sinalización dos tramos do 

Camiño Santiago Inglés, adaptándoos á delimitación oficial aprobada por 

Decreto 110/2014, do 4 de setembro. 

CO09 - Aumento do número de visitas ao 

ano previstas a lugares pertencentes ao 

patrimonio cultural e natural e atraccións 

subvencionados. 

R632b – Peregrinos que 

reciben acreditación
1.129.899,23 € 80,00% 29/06/2015 30/06/2018

6.3.2.1- Medidas de 

conservación, protección, 

fomento e 

desenvolvemento de 

Galicia como destino 

cultural, turístico e natural

Campaña de publicidade para a 

promoción do patrimonio natural e 

cultural para o ano 2016

Campaña de publicidade para a promoción do patrimonio natural e cultural para 

o ano 2016, que incluirá a contratación da renovación para 2016, actualización e 

evolución da cratividad das campañas de 2015 e a produción estratéxica e 

compra de medios para as campañas de promoción dos recursos naturais e 

culturais de Galicia durante 2016.

CO09 - Aumento do número de visitas ao 

ano previstas a lugares pertencentes ao 

patrimonio cultural e natural e atraccións 

subvencionados. 

R632a – Pernoitas en 

establecementos turísticos. 
4.500.000,00 € 80,00% 01/10/2015 31/12/2016

6.3.2.2-  Medidas de 

conservación, protección, 

fomento e 

desenvolvemento do 

Camiño de Santiago

Actuacións de acondicionamento e 

posta en valor do Camiño Primitivo 

ou de Oviedo

Obras relativas ao proxecto de acondicionamento do Camiño Primitivo ou de 

Oviedo, a súa sinalización e a rehabilitación dun ben artístico na localidade de 

Fonsagrada (Casa Pasarín) para albergue público de peregrinos.

CO09 - Aumento do número de visitas ao 

ano previstas a lugares pertencentes ao 

patrimonio cultural e natural e atraccións 

subvencionados. 

R632b - Aumento do número 

de peregrinos que reciben 

acreditación

2.805.398,45 € 80,00% 01/08/2015 31/12/2017

Operacións cofinanciadas pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, “Unha maneira de facer Europa”, dentro do Objectivo temático 6 para contribuír á conservación do medio ambiente e o patrimonio 

cultural 

 

Fondo Europeo de  
Desenvolvemento Rexional  
Unha maneira de facer Europa 
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Operacións cofinanciadas pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, “Unha maneira de facer Europa”, dentro do Objectivo temático 6 para contribuír á conservación do medio ambiente e o patrimonio 

cultural 

 

Fondo Europeo de  
Desenvolvemento Rexional  
Unha maneira de facer Europa 

6.3.2.1- Medidas de 

conservación, protección, 

fomento e 

desenvolvemento de 

Galicia como destino 

cultural, turístico e natural

Campaña de promoción dos recursos 

naturais, culturais e gastronómicos 

do turismo de Galicia durante o ano 

2017

Campaña de publicidade para difundir o atractivo turístico dos bens integrantes 

do patrimonio natural, cultural e gastronómico galego, que incluirá a produción, 

estratéxica e compra de medios para as campañas de promoción dos recursos 

naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante 2017 para promocionar 

entre a poboación galega, nacional, internacional, así como entre os sectores 

implicados, os recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia. O 

obxectivo desta operación é promover un modelo de turismo sustentable 

baseado na posta en valor dos recursos naturais e culturais de Galicia.

CO09 - Aumento do número de visitas ao 

ano previstas a lugares pertencentes ao 

patrimonio cultural e natural e atraccións 

subvencionados. 

R632a – Pernoitas en 

establecementos turísticos. 
2.872.443,00 € 80,00% 01/12/2016 31/12/2017

6.3.2.2-  Medidas de 

conservación, protección, 

fomento e 

desenvolvemento do 

Camiño de Santiago

Mellora, acondicionamento e 

sinalización do Camiño Fisterra-

Muxía

Acondicionamento e mellora do estado de conservación de varios tramos do 

Camiño de Fisterra Muxía e unha serie de actuacións encamiñadas á mellora da 

sinalización do Camiño, en cumprimento, no relativo á sinalización, ao 

establecido na ORDE do 5 de Novembro de 2015, pola que se modifica o 

Manual de sinalización turística de Galicia aprobado polo Decreto 85/2012, do 

16 de febreiro, e regúlase a imaxe e sinalética do Camiño de Santiago.

CO09 - Aumento do número de visitas ao 

ano previstas a lugares pertencentes ao 

patrimonio cultural e natural e atraccións 

subvencionados. 

R632b – Peregrinos que 

reciben acreditación
505.111,94 € 80,00% 01/05/2017 31/05/2018

6.3.2.2-  Medidas de 

conservación, protección, 

fomento e 

desenvolvemento do 

Camiño de Santiago

Construción da sinalización e mellora 

do Camiño Portugués, interior e da 

costa

Obras de acondicionamento e melloras do estado de conservación do Camiño 

Portugués,interior e da costa, e unha serie de actuacións encamiñadas á mellora 

da sinalización do Camiño, en cumprimento, no relativo á sinalización, ao 

establecido na ORDE do 5 de Novembro de 2015, pola que se modifica o 

Manual de sinalización turística de Galicia aprobado polo Decreto 85/2012, do 

16 de Febreiro, e regúlase a imaxe e sinalética do Camiño de Santiago. 

CO09 - Aumento do número de visitas ao 

ano previstas a lugares pertencentes ao 

patrimonio cultural e natural e atraccións 

subvencionados. 

R632b – Peregrinos que 

reciben acreditación
2.366.890,13 € 80,00% 30/12/2017 31/05/2019

6.3.2.1- Medidas de 

conservación, protección, 

fomento e 

desenvolvemento de 

Galicia como destino 

cultural, turístico e natural

Campaña de promoción dos recursos 

naturais, culturais e gastronómicos 

do turismo de Galicia durante o ano 

2018

Campaña de publicidade para difundir o atractivo turístico dos bens integrantes 

do patrimonio natural, cultural e gastronómico galego, que incluirá a produción, 

estratéxica e compra de medios para as campañas de promoción dos recursos 

naturais, culturais e gastronómicos de Galicia durante 2018; para promocionar 

entre a poboación galega e nacional, así como entre os sectores implicados, os 

recursos naturais, culturais e gastronómicos de Galicia. O obxectivo desta 

operación é promover un modelo de turismo sustentable baseado na posta en 

E035- Número de personas impactadas 

polas actuacións de difusión e 

sensibilización ambiental e de protección e 

desenvolvemento do patrimonio cultural.

R632a – Pernoitas en 

establecementos turísticos. 
6.915.000,00 € 80,00% 30/11/2017 31/05/2019


