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Exceltur sitúa a Galicia como a oitava comunidade 
máis competitiva no sector turístico 
SANTIAGO DE COMPOSTELA/SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)  

País Vasco, a Comunidade de Madrid e Cataluña, por esta orde, encabezan o primeiro ránking 
de Competitividade Turística por Comunidades Autónomas, 'MoniTUR' 2009, elaborado pola 
Alianza para a Excelencia Turística (Exceltur) en colaboración con Deloitte, que foi presentado 
hoxe no marco dunhas xornadas dedicadas ao turismo na Universidade Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander. Seguir leyendo el arículo 

A estas tres comunidades séguenlle Andalucía, Baleares, Canaria, Comunidade Valenciana e 
Galicia, xa no oitavo posto. A metade de táboa, sitúanse Navarra (9ª), La Rioja (10ª), Castilla-
La Mancha (11ª), Castilla León (12ª), Murcia (13ª) e Cantabria (14ª). Pola contra, a última 
posición é para Extremadura (17%), e por diante, sitúanse Asturias e Aragón, en décima e 
décima posición, respectivamente. 

O vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, destacou que este estudio é "pioneiro" a 
nivel mundial, xa que aborda dende 29 ámbitos diferentes o principal problema dos destinos 
turísticos en España, como é o seu posicionamento no mercado, co obxectivo de "poñer en 
valor" os recursos necesarios que permitan ao sector e á Administración mellorar a súa 
competitividade. 

Zoreda explicou que todas as comunidades presentan aspectos "claros" de mellora, sen 
diferenzas abismais, xa que a súa posición de liderado en certos ámbitos non impide unha peor 
clasificación noutros aspectos. 

No caso de País Vasco, a máis competitiva, valorou que o seu modelo demostrou ser "moi 
consistente", con niveis equilibrados en todos os indicadores, e apostas públicas "potentes" 
que fan que as súas oportunidades de evolución sexan "magníficas" de cara ao futuro, fronte a 
outras zonas do litoral, como Levante, que necesitan unha "cirurxía regeneracional", 
acomodadas o produto estándar polo peso dos seus resultados económicos, pero con materias 
"pendentes" e destinos por "reconverter". 

Zoreda recoñeceu que a posición turística española "está a minguar", non tanto pola crise, nin 
polos efectos da caída do sector inmobiliario, senón por "negar a realidade". "Non fomos 
conscientes de que os modelos tradicionais da xestión dos nosos produtos estaban a quedar 
absolutamente obsoletos", lamentou. 

"Crecemos á metade do que se crecía outros anos e o sector non foi capaz de autoxestionarse 
ao vivir inmerso na comodidade", apuntou, para salientar que quen "manda é o cliente" e nel 
hai que poñer o foco central abordando os condicionantes que valora o turista cando chega a 
un destino (servizos públicos, transporte, ocio e capacidade de resposta). 

Zoreda explicou que o obxectivo final de este informe non é obter unha "foto fixa" senón 
identificar as boas prácticas que debe poñer en marcha o sector turístico e valorar a 
capacidade de liderado das comunidades autónomas e autoridades locais para vertebrar a 
implicación de todos os actores implicados que interveñen no posicionamento dos destinos e 
municipios turísticos. 

"O sector debe implicarse máis nun redeseñar do modelo, isto non vai de tamaños, senón da 
converxencias de intereses que xustifiquen investimentos na mesma dirección que fagan que 
sexan rendibles e na aposta polo capital humano a todos os niveis", asegurou, para facer unha 
chamamento á Administración a que lidere este cambio. "Se quedamos no produto estándar o 
prezo vainos matar e non poderemos competir con outros países onde se ofrece o mesmo ou 
mesmo mellor, pero máis barato", advertiu. 



Pola súa banda, o director xeral de Turespaña, Antonio Bernabé, asegurou que é o momento 
do "grande salto" para crear novos modelos de xestión turística cara a estruturas mixtas 
público-privadas para adaptarse a un consumidor cada vez "máis esixente". 

"O turismo debe contar no conxunto das decisións de calquera Goberno (central, autonómico e 
local) nunha estratexia global e vertical, na que se promova a innovación para impulsar novos 
modelos de negocio que axuden a superar a atomización do sector", afirmou. 

Pola súa banda, o presidente de Aldeasa e do Consello Superior de Cámaras, Javier Gómez-
Navarro, viu neste primeiro informe de competitividade turística, un "paso importantísimo" 
porque achega "a forma e os criterios" para mellorar a eficiencia na xestión do sector, onde o 
liderado da Administración pública é "fundamental", como o é a coordinación e colaboración 
entre o sector público e privado. 

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 

O informe analiza baseándose en 66 indicadores sete aspectos clave que teñen que ver coa 
competitividade turística, tales como a visión estratéxica e de mercadotecnia; a accesibilidade e 
conectividade en transporte; a ordenación e os condicionantes competitivos do espazo 
turístico; a diversificación e categorización de produtos turísticos; a formación e eficiencia; a 
política turística e os resultados económicos e sociais. 

Por categorías, no conxunto das 17 CCAA en estratexias de mercadotecnia sobresaen 
Andalucía, País Vasco e Galicia, mentres que Cantabria, Extremadura e Aragón pechan a lista. 
En accesibilidade e conectividade, os primeiros postos son para a Comunidade de Madrid, 
Cataluña e País Vasco, fronte a La Rioja, Galicia e Extremadura que ocupan as tres últimas 
posicións. 

En canto a ordenación e condicionantes competitivos do espazo turístico, La Rioja, País Vasco 
e Cantabria sacan as mellores notas, fronte a Andalucía, Comunidade Valenciana e Murcia. 
Por diversificación e produtos turísticos, Cataluña, Andalucía e País Vasco, destacan sobre o 
resto, mentres que La Rioja, Cantabria e Extremadura pechan a lista nesta categoría. 

En materia de formación e eficiencia na xestión de recursos humanos, País Vasco, 
Comunidade de Madrid e Cataluña lideran o ranking. O turismo é unha prioridade nas políticas 
dos gobernos de La Rioja, Galicia e Asturias, fronte a outras como Cataluña, Castilla e León e 
Extremadura. 

Finalmente, e en canto ao balance económico e social do sector, Canarias, a Comunidade de 
Madrid, e Andalucía ocupan os primeiros postos da clasificación, que pechan Cantabria, La 
Rioja e Asturias. 

 

 


