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“Elaboración dunha estratexia de adaptación ao aumento do turismo e o consecuente
aumento da demanda enerxética municipal”. Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional, no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galcia 2014-2020.
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1.- OBXECTO DA MEMORIA

A presente memoria describe cómo tivo lugar a redación da estratexia, os fitos fundamentais dos
traballos realizados e a un resumo das diferentes accións que se mostran no plan estratéxico.

2.- ELABORACIÓN DO PLAN: CUESTIÓNS PRELIMINARES

Para saber as necesidades futuras en canto á mellora das infraestructuras e dos servizos públicos e
así poder adaptarse ao cambio climático, e en concreto neste estudo, ao incremento do turismo
debido ao cambio climático, o primeiro que se fixo foi recabar datos sobre o incremento do
turismo que se está a dar no Concello e as necesidades que irán asociadas, e así poder adoptar as
medidas de adaptación necesarias.

Para saber o incremento do turismo que se está a dar no Concello, a capacidade de aloxamento
existente no pobo, as necesidades que actualmente se están a demandar e que aumentarán no
futuro, baseámonos en 4 fontes:

1. Estudo e analise socio-económica do Concello de Cariño, elaborado polo Enxeñeiro D. Victor
Manuel Pita Vizoso en agosto de 2014.

2. Estatística da oficina de turismo do Concello dos anos 2014, 2015 e 2016.
3. Enquisas na web sobre estratexias de adaptación ao aumento do turismo e o consecuente

aumento da demanda enerxética municipal.
4. Estadística dos kg de resíduos sólidos urbáns recollidos durante todo o ano.

2.1.- Estudo e analise socio-económica do Concello de Cariño

A análise deste estudo recolleu datos que nos axuden a sacar conclusións sobre as necesidades de
mellora das infraestructuras e os servizos públicos. En concreto do estudo sacamos as seguintes
conclusións:
• En canto á restauración, o estudo sinala a existencia dun total de 10 restaurantes.
• En canto aos aloxamentos turísticos, o estudo sinala a existencia de 135 prazas

hoteleiras.

• No mesmo estudo realízase unha análise das DAFO (debilidades, ameazas, fortalezas e
oportunidades) entre os empresarios locais, sinalando como ameaza:

“Mantemento das infraestruturas públicas. A percepción xeral e maioritaria é que o pobo está
descoidado. Non tanto da limpeza de beirarrúas e rúas, sobre a que se comprende que a culpable é a
propia cidadanía, se non, fundamentalmente, sobre o mantemento daquelas infraestruturas con
potencial de transmitir unha mellor imaxe do concello: praias, miradoiros, sinalización, alumeado
público, sendeiros, paseo marítimo, parques infantís, etc.”
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2.2.- Datos estatísticos aportados polo oficina de turismo do Concello dos anos 2008,
2014, 2015 e 2016.

A continuación amósase unha táboa na que se sinala o número de turistas que pasaron pola oficina
de turismo nos meses de xullo e agosto dos anos 2008, 2014, 2015 e 2016.

2.3712.0721.697Turistas

2.0162.0152.014

Debemos sinalar que esta táboa non fai referencia a tódolos turistas que pasan por Cariño, senón
só aos turistas que veñen a Cariño e pasan pola oficina de turismo, polo que o número de turistas
que veñen ao Concello é maior do sinalado na táboa, máis non sabemos canto maior xa que non
dispoñemos deste dato.

Contrastando os datos das prazas de aloxamento co incremento de turistas que se están a dar nos
meses de verán durante os últimos anos, estímase que, no prazo de 2 anos, polo menos, haberá un
día no verán no que o pobo quedará sen prazas hoteleiras (sen ter en conta outros visitantes que
veñen ao Concello e que non pasan pola oficina de turismo).

Por outra banda, estase a dar unha circunstancia no Concello que é preocupante xa que sinala unha
tendencia ao turismo de sol e praia. A circunstancia é a seguinte: varios dos hoteis existentes no
pobo, pechan as súas portas nos meses de inverno.

2.3.- Enquisas na web sobre estratexias de adaptación ao aumento do turismo e o
consecuente aumento da demanda enerxética municipal.

Os días 17 e 22 de novembro do 2016 realizáronse sendas enquisas  sobre a estratexia de
sustentabilidade ambiental que está a elaborar o Concello, e nas que se fixeron en total 4 preguntas,
as preguntas foron as seguintes:

– ¿Nas túas viaxes a outros países, cidades ou rexións, ¿que cousas che gustaron que crees que
poden ser de utilidade para potenciar o turismo en Cariño fóra da época de verán ?

– ¿Que crees que falla para mellorar o turismo no noso Concello fóra da época de verán?

– Xa que no noso territorio temos mar, baías, praias, montañas, etc..   o turismo activo
(sendeirismo, rutas de bici, kaiak, parapente, cabalos   ... ) e / ou a celebración de feiras de
produtos locais poderían   causar un impacto positivo atraendo turistas e visitantes fóra da
época estival. Escolle a medida que consideras máis necesaria para a   potenciación deste tipo de
turismo en Cariño:

• Oferta de rutas guiadas (de sendeirismo, btt, xeolóxicas, ornitolóxicas, canoas, cabalos...), ben
sexa ofrecidas por parte do Concello ou por parte dunha empresa especializada.

• Celebración de distintos eventos deportivos nas fins de semana ou en datas sinaladas de maneira
quincenal / mensual / bimensual: ex. Torneo de fútbol, Raid de orientación, Ruta BTT,... entre os
meses de outubro e maio.

• Celebración de eventos con carácter mensual ou anual adicados aos produtos locais, sexan ou
non de tempada (p.ex. a conserva, o marisco, a mazá, os cogumelos, a castaña, o mel,...).

• Creación dun parque de actividades (tirolinas, cordas, pasarelas, orientación, paintball...)

– Actualmente estamos detectando un déficit de infraestruturas   turísticas (aloxamentos,
restauración, aparcadoiros, información   turística, rutas sinalizadas... ), ben pola súa ausencia
ben polas súas carencias. Indica a medida que che pareza máis relevante:

• Creación dun albergue ou camping.
• Creación de duchas cubertas e/ou aseos públicos.
• Ampliación e/ou reubicación da Área de servizos para autocaravanas. Creación dun aparcadoiro

exclusivo para Autocaravanas.
• Ter a Oficina de Turismo aberta todo o ano.
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As respostas a estas preguntas no referente á mellora de infraestructuras e servizos públicos foron as
seguintes:

• Mellorar a imáxe do Casco Vello de Cariño. Armonizar o aspecto exterior das vivendas.

• Replantexar a situación e superficie da área de caravanas. Crear un camping de caravanas e

bungalós.

• Mellora de instalacións coma o pavillón polideportivo e o horario da biblioteca. • Mellora dos
servizos de limpeza e das infraestructuras.

• Deberanse mellorar as infraestructuras, rúas, sendeiros, alumeado público, horarios de apertura
da oficina de turismo, da biblioteca etc.

2.4.- Estadística dos kg de resíduos sólidos urbanos recollidos durante todo o ano.

De todos é sabido que un dos datos que reflexan o aumento de persoas nun pobo son os Kg de
resíduos sólidos urbanos que se recollen diariamente. Co fin de clarexar esta circunstancia e de sacar
conclusións dela, na seguinte táboa (inlcuida no plan) amósanse os datos dos  anos 2015 e 2016 dos
meses de xullo e agosto, meses de maior afluencia de turismo ao Concello, e os dos meses de xaneiro
e de outubro, meses nos que o turismo é menor.

3.836,77118.9405.264,5163.2004.345,8134.7203.760109.0402.016

3.870,96120.0005.179,35160.5604.460,64138.2803.517,8598.5002.015

Kg totais
Kg día

Kg totais
Kg día

Kg totais
Kg día

Kg totais
Kg día

OutubroAgostoXulloFebreiro

Na táboa apréciase un incremento dos kg recollidos cada día, dos meses de xullo e agosto, respecto
dos meses de febreiro e outubro. Se comparamos os datos de agosto de 2015 cos de febreiro de
2015 podemos sinalar que os kg recollidos incrementáronse nun 33%, o que é extrapolable ao
incremento de poboación en Cariño. Este dato significa que durante todo o mes de agosto,a
poboación do Concello increméntase nun 33%.

Da recollida do lixo podemos obter outros datos intersantes como os sinalados na seguinte táboa.
Nela sinálase o número de días que o camión compactador ten que descargar duas veces a recollida
dun día. Este dato vai incrementando duns anos a outros e como se pode ver na táboa, no mes de
agosto de 2016 o camión compactador tivo que facer duas viaxes, en concreto os días 22 e 29 de
agosto.

02100110
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2015
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Conclusións

Dos datos plantexados no plano estratéxico, podemos concluír que actualmente existen no Concello
as seguintes demandas:

1ª.- En canto aos aloxamentos turísticos, o estudo sinala a existencia de 135 prazas hoteleiras. Ao
ritmo de crecemento actual do turismo, no prazo de 2 anos haberá días dos meses de xullo e agosto
nos que non existan prazas hoteleiras para cubrir a demanda dos visitantes. Estes están basados nos
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datos dos turistas que pasan pola oficina de turismo. Tendo en conta que non todolos turistas pasan
pola oficina de turismo, o sinalado anteriormente pode ter lugar en menor prazo de tempo. Por outra
banda, estase a dar unha circunstancia no Concello que é preocupante xa que sinala unha tendencia
ao turismo de sol e praia. A circunstancia é a seguinte: varios dos hoteis existentes no pobo, cerran
as súas portas nos meses de inverno.

2ª.- Existe un déficit de mantemento das infraestruturas públicas. Sinalase que se debe mellorar a
limpeza diaria das rúas, mantemento de miradoiros e sendeiros, alumeado público, paseo marítimo,
parques infantís, etc.

3ª.- Existe unha gran demanda en canto ao aumento do horario do pavillón municipal, a biblioteca e
a oficina de turismo.

4ª.- O incremento de turistas nos meses de verán está a xerar un aumento proporcional dos resíduos
 sólidos urbanos.

3.- ELABORACIÓN DO PLAN: PROPOSTAS

Para conseguir e garantir a desestacionalización do turismo no Concello de Cariño, que é o obxectivo
principal da elaboración da estratexia de sustentabilidade ambiental, propuxéronse varias accións que
van dende o ordenamento territorial, pasando pola estruturación da oferta turística existente e
potencial ata a creación dunha marca turística no Concello xunto cun plan de marketing.

3.1.- ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DESTINO

Da análise dos documentos nos que se baseou a redación da estratexia de adaptación ao cambio
climático (apartado Diagnose inicial e Mellora das infraestructuras e dos servizos públicos do plan),
definíronse as seguinte demandas:

1. Creación dunha área de caravanas.
2. Adecuación do Casco vello de Cariño.
3. Rutas de sendeirismo.
4. Apertura ao mar do aceso a Cariño.
5. Novas prazas hoteleiras.

3.2.- ORDEACIÓN E ESTRUTURACIÓN DA OFERTA TURÍSTICA

Dentro da oferta turística de Cariño propúxose explotar e impulsar o Ecoturismo dado que o Concello
de Cariño conta cunha grande riqueza tanto natural como patrimonial.

Para dar a coñecer todos os lugares de interese realizáronse unha serie de estudos sobre posibles
novas rutas e creación de Xornadas guiadas. No plan estratéxico redactáronse os costes que suporán
a creación destas rutas así como o patrimonio que se poderá observar durante cada unha delas.

Os obxectivos son varios:

1. Disfrutar do patrimonio natural, cultural e arquitectónico do Concello.
2. Adquirir coñecementos do patrimonio natural, cultural e arquitectónico existente no Concello.
3. Que os asistentes disfruten da xornada e do Concello.
4. Disfrutar da natureza e do entorno natural.
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En relación ao Ecoturismo e a creación de novas rutas e sendeiros tamén se propón a homologación
paulatina de varias destas rutas pola Federación Galega de Sendeirismo dado que iso suporá un
atractivo adicional.

Ademáis da creación de novas rutas as enquisas e tamén o estudo de D. Victor Manuel Pita Vizoso
amosaron que unha das carencias era a oferta de producto local, en concreto o peixe. Partindo desta
realidade e coa fin de crear novas propostas en base a atractivos locais propúxose a creación da
Festa da Conserva e do producto local de Cariño ademáis da creación da Semana da Micoloxía xa que
o Concello conta con zonas de grande riqueza micolóxica.

3.3.- MELLORA DA CAPACITACIÓN DOS TRABALLADORES IMPLICADOS NO SECTOR
SERVIZOS

Outro dos datos que amosou o estudo é que o Concello de Cariño conta con máis de 30
establecementos do serctor servizos contando hoteis, casas rurais e tamén bares e restarurantes.

De entre todos eles tan só un 26% teñen páxina web e de este 26% soamente o 25% están
actualizadas polo que hai un problema á hora da promoción destes locais en Internet.

A presenza nas Redes Sociais é algo maior en porcentaxe alcanzando o 35% pero aínda así non é
suficiente para acadar unha presencia importante e de calidade.

Ademáis o persoal xeral non ten coñecemento sobre o patrimonio do Concello e sempre informan aos
visitantes sobre os 2/3 lugares máis importantes (Cabo Ortegal, Garita Herbeira e Mirador da
Miranda) olvidando outros puntos de referencia importantes.

Por todo isto, no plan recóllense dúas medidas principais sobre este apartado:

• Implementar e impartir cursos de formación aos profesionais que traballen no sector turístico
para mellorar os seus coñecementos sobre patrimonio cultural e natural do Concello.

• Creación de xornadas e cursos de formación en novas tecnoloxías.

3.4.- CREACIÓN DA MARCA TURÍSTICA NO CONCELLO DE CARIÑO E PLAN DE MARKÉTING

É necesario impulsar e dar a coñecer o Concello de Cariño e todo o que ofrece a través da red de
redes. Todas as medidas propostas no plan estratéxico non serán suficientes para acadar o seu
obxectivo se non son visibles na Internet e se non se publicitan como é debido.

Actualmente a visibilidade do Concello na Internet é precaria xa que soamente conta coa propia web
do Concello e un par de perfís sociais (Facebook e Twitter).

Para explicar por qué debemos invertir en publicidade e Internet falamos con Sergio Castelo,
especialista Márketing Dixital, onde acumula xa varios anos con resultados demostrables en proxectos
de diversas magnitudes e relevancia.

Da entrevista recollida no plan sacamos as seguintes conclusións:

• Débese crear unha páxina web específica en varios idiomas para potenciar o turismo en xeral, dar
a coñecer as actividades que se realizan ao longo do ano e poñer ao Concello de Cariño na rede
como reclamo turístico todo o ano.

• É necesario incoporar un selo de identidade ou logotipo identificativos.
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• Creación de elementos Audiovisuais e Galerías fotográficas como medio publicitario e captación
de visitantes.

• Impulsar unha estrategia para gañar visibilidad online

4.- ELABORACIÓN DO PLAN: EXECUCIÓN DAS MEDIDAS

As medidas propostas para a desestacionalización do turismo no Concello de Cariño deben ir
incorporándose ano a ano entre 2016-2024.

A apliación dos programas do plan estratéxico requerirá a formulación, definición e execución de
proxectos e actuacións detalladas que faciliten o desarrollo e a concreción dos obxectivos e as liñas
estratéxicas do plan, para alcanzar gradual e definitivamente a desestacionalización do turismo no
horizonte 2024 para o Concello de Cariño.

O cambio non é fácil pero a inacción ten un maior custe. A non aplicación deste plan estratéxico
podería significar o colapso nos meses de verán e o incremento dun turismo de pouco valor engadido.
Isto comportaría unha redución progresiva da sustentabilidade e unha gran perda.

Tan perxudicial como a inacción é tamén unha apliación pouco profesional do plan. Neste sentido, hai
tres cuestións que se consideran esenciais no proceso:

• Tecnificación, profesionalización e xestión do rendemento dos equipos de traballo.

• Medición rigurosa da evolución e a consecución dos obxectivos.

• Comunicación constante e clara entre todalas partes implicadas.

O plan estratéxico presente un amplo abanico de recomendacións e propostas. Ben aplicado, o plan
ten potencial para levar a cabo unha transformación integral no Concello de Cariño.
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