
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

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

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



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

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

6.3.2.2-  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 

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

6.3.2.2-  Medidas de 

conservación, protección, 

fomento e 

desenvolvemento do 

Camiño de Santiago

Construción da sinalización e mellora 

do Camiño Vía da Prata ou Camiño 

Mozárabe.

Acondicionamento e mellora do estado de conservación de varios tramos do 

Camiño Vía da Prata ou Camiño Mozárabe, 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  

previstas a lugares pertencentes ao 

patrimonio cultural e natural e atraccións 

subvencionados. 

R632B-Peregrinos que reciben 

acreditación
2.948.631,00 € 80,00% 20/05/2019 31/03/2020

4.2.1.1-  Fomento das 

actividades asociadas ao 

ciclo de aproveitamento da 

biomasa térmica

Rede de distribución de enerxía 

térmica con produción mediante 

biomasa no complexo de A Barcia 

(Santiago de Compostela)

Dotar aos edificios: Centro Superior de Hostalería de Galicia, Axencia de 

Turismo de Galicia e Colexio de Educación Especial A Barcia dun sistema de 

instalación de produción de enerxía térmica con biomasa, co fin de conseguir 

un aforro nos costes de calefación  e unha mellora na eficiencia enerxética, 

redundando así na mellora e benestar dos residentes e do propio persoal.

C030- Capacidade adicional para producir 

enerxía renovable. C034: Redución anual 

estimada de gases efecto invernadeiro (GEI) 

(Toneladas equivalentes de CO2/ano

RO4X1: Capacidade de 

produción e distribución de 

enerxía renovable para usos 

térmicos. KTEP

587.954,98 € 80,00% 01/08/2018 31/12/2029

4.2.1.1-  Fomento das 

actividades asociadas ao 

ciclo de aproveitamento da 

biomasa térmica

Rede de distribución de enerxía 

térmica con prodcción mediante 

biomasa nos Albergues de Peregrinos 

de: O Cebreiro, San Lázaro, 

Triacastela)

Dotar aos albergues dun sistema de instalación de instalación de produción de 

enerxía térmica con biomasa; co obxeto de  aforrar nos costes da calefcción dos 

albergues e consecuentemente nunha mellora da eficiencia enerxética.

C030- Capacidade adicional para producir 

enerxía renovable. C034: Redución anual 

estimada de gases efecto invernadero (GEI) 

(Toneladas equivalentes de CO2/año

RO4X1: Capacidade de 

produción e distribución de 

enerxía renovable para usos 

térmicos. KTEP

208.087,95 € 80,00% 28/09/2018 31/12/2019



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

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

6.3.2.2-Medidas de 

conservación, proteción, 

fomento e 

desenvolvemento do 

Camiño de Santiago

Proxecto básico e de ejecución de 

rehabilitación parcial do Pazo 

Arzobispal para albergue da rede 

pública de albergues do Camiño de 

Santiago, Concello de O Saviñao, 

Lugo

Rehabilitación parcial do pazo Arzobispal, Monasterio de San Paio de 

Diaomondi, declarado ben de interés cultural, na parroquia de San Paio de 

Diaomondi para ser destinado a albergue de Peregrinos no Camiño de Inverno.

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. 
1.028.785,03 € 80,00% 01/03/2020 31/12/2021

6.3.2.2-Medidas de 

conservación, proteción, 

fomento e 

desenvolvemento do 

Camiño de Santiago

Execución de rehabilitación da Casa 

Reitoral para albergue da rede 

pública de albergues do Camiño de 

Santiago, Armental, Concello de 

Vilasantar, A Coruña

Acondicionamento dun edificio, actualmente en desuso e abandono para ser 

destinado a uso de albergue de peregrinos do Camiño de Santiago, Camiño 

Norte.

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. 
738.684,68 € 80,00% 01/03/2020 31/08/2021

6.3.2.2-Medidas de 

conservación, proteción, 

fomento e 

desenvolvemento do 

Camiño de Santiago

Proxecto de execución fase única de 

reforma e adaptación da "Casa da 

Viúva" para albergue de peregrinos 

do Camiño de Santiago en Galicia, 

Concello de A Gudiña, Ourense.

Reforma e adaptación da Casa da Viúva, para ser destinada a albergue de 

peregrinos, tratáse dunha  edificación histórica de calidade arquitectónica 

rehabilitada no ano 1998.

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. 
278.524,29 € 80,00% 01/04/2020 01/02/2021

6.3.2.2-Medidas de 

conservación, proteción, 

fomento e 

desenvolvemento do 

Camiño de Santiago

Proxecto de execución de adaptación 

e rehabilitación de albergues para 

peregrinos no Monasterio de Santa 

María A Real de Oseira da rede 

pública de albergues do Camiño de 

Santiago, Concello de San Cristovo de 

Cea-Ourense.

Adaptación e rehabilitación consistente en dúas intervencións, por un lado as 

renovacións das instalacións inadecuadas para albergar grupos, e por outro,  

completalas con dotacións sanitarias accesibles e adecuadas, así como 

rehabilitar os cobertizos con ampliación de para o albergue, este monasterio 

está ubicado no Camiño da Vía da Prata. 

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. 
974.437,79 € 80,00% 01/04/2020 31/10/2021

6.3.2.2-Medidas de 

conservación, proteción, 

fomento e 

desenvolvemento do 

Camiño de Santiago

Construción da señalización e 

mellora do Camiño de Inverno

Revitalizar, promocionar e promover esta ruta xacobea, a súa infraestructura, o 

seu patrimonio e legado inmaterial. Realizaránse obras de acondicionamento e 

mellora do estado de conservación do Camiño, así como a súa señalización en 

cumplimento do disposto na ORDE do 5 de novembro do 2015.

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. 
1.681.172,46 € 80,00% 01/05/2020 31/08/2021

6.3.2.2-Medidas de 

conservación, proteción, 

fomento e 

desenvolvemento do  

Camino de Santiago

Obras de remodelación do Albergue 

de Palas de Rei, Lugo

Redistribución de espacios, sustitución instalacións fontanería, saneamiento, 

iluminación e ventilación, reparación de humedades, mellora das condicións de 

accesibilidade, acondicionamento da parte exterior e mellora dos suelos.

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. 
399.428,99 € 80,00% 31/12/2020 31/12/2021

6.3.2.2-Medidas de 

conservación, proteción, 

fomento e 

desenvolvemento do 

Camiño de Santiago

Obras de remodelación del Albergue 

de Arca-O Pino, Pedrouzo, A Coruña

Modificación e independencia da sala común e do comedor, abriendoos cara ao 

exterior, también mellora da proxeción ambiental, construción de aseos de 

emerxencia en cada unha das habitacións, acondicionamiento da parte 

exterior.

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. 
673.328,30 € 80,00% 31/12/2020 31/12/2021



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

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

6.3.2.2-Medidas de 

conservación, proteción, 

fomento e 

desenvolvemento do 

Camiño de Santiago

Sinalización e Mellora do Camiño 

Sueste- Vía da Prata, trazado 

alternativo polos Pelamios, trazado 

alternativo por Costiña de Canedo e 

trazado alternativo por Oseira

Actuacións de acondicionamento para novo firme, limpeza de cunetas, 

incorporación de novas mouteiras de pedra, limpeza, instalación de cunchas de 

bronce en lugares declarados BIC, sinalización vertical.

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. 
454.556,23 € 80,00% 04/03/2022 30/12/2022

6.3.2.2-Medidas de 

conservación, proteción, 

fomento e 

desenvolvemento do 

Camiño de Santiago

Albergue de Peregrinos Casa do Mar 

Porto de Ferrol

Reforma e mellora da accesibilidade da antiga Hospedería situada na planta 

alta da Casa do Mar de Ferrol, para servir de aloxamento de peregrinos e 

funcionar de maneira independente do resto das estancias.

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. 
375.427,53 € 80,00% 29/12/2021 30/01/2023


