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1. OBXECTO E CAMPO DE APLICACIÓN
O obxecto do presente prego de condicións é establecer os requirimentos
para o uso da marca de garantía Galicia Calidade para distinguir os
establecementos de aloxamento rural que impulsen o turismo como medio
de desenvolvemento dos valores propios da cultura e da identidade galegas.
Este prego establece os requisitos que deben cumprir os establecementos
definidos a continuación en canto aos servizos prestados, os procesos de
prestación dos devanditos servizos, así como as súas instalacións e
equipamentos.
Os establecementos que soliciten o uso da marca de garantía deberán reunir
os seguintes requisitos básicos considerados como requisitos obrigatorio para
a concesión da licenza de uso da marca de garantía:
 Establecemento está inscrito no Rexistro de Empresas e Actividades
Turísticas.
 Dispón de licenza de actividade.
 O establecemento conta cunha antigüidade mínima de DOUS1 anos de
experiencia.
 O establecementos ten :
o A) Certificación da marca Q de calidade turística outorgada polo
ICTE, ou
o B) Certificación na norma ISO 9001 máis un compromiso de
calidade turística (SICTED). Neste caso deben contar coas dúas
de xeito simultáneo.
 A oferta gastronómica conta cunha proporción significativa de pratos
galegos con inclusión nos mesmos de materias de orixe galega
certificada (DOPs e IXPs Galegas, Galicia Calidade, Pesca de Rías, ou
outras certificacións equivalentes). Ademais:
o En función da actividade e o tipo de establecemento, existirá
unha ampla representación dos viños das DOPs galegas.
o Os augardentes, licor café, e licor de herbas, deberan estar
amparados pola súa correspondente IXP de Galicia.

1

De non cumprir, poderase ter en conta, a antigüidade e consolidación do local, ou experiencia dos propietarios na explotación do
modelo de negocio para o que se solicita a marca de garantía. En todo caso o local deberá ter un período mínimo de funcionamento
de 6 meses.
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2. NORMAS PARA CONSULTA
Para a redacción deste prego tivéronse en conta os seguintes documentos
e normas:
 LEI 7/2011, de 27 de outubro, de turismo de Galicia
 Decreto 191/2004 do 29 de xullo de Establecementos de Turismo
Rural.
 UNE 183001:2009 Aloxamentos rurais. Requisitos para a prestación
do servizo.
 Manual de BB.PP. SICTED para aloxamentos rurais.
 Norma ISO 9001:2015.

3. TERMOS E DEFINICIÓNS
Para a distinción coa marca de garantía Galicia Calidade os aloxamentos rurais
obxecto do presente prego de condicións corresponderán a algunha das
categorías seguintes, ademais de cumprir coas características que se
determinen para cada un deles.
3.1 Establecementos de aloxamento rural
Definimos establecementos de aloxamento rural, aquelas edificacións situadas
no medio rural que, polas súas especiais características de construción,
localización e tipicidade, prestan servizos de aloxamento turístico mediante
contraprestación económica. Estes establecementos poderán estar situados
en solo de núcleo rural, en asentamentos tradicionais de menos de 500
habitantes cuxo solo estea clasificado como solo urbano ou en solo rústico. En
calquera caso, será aplicable o previsto na normativa urbanística e nos
instrumentos de planeamento urbanístico en vigor.
3.2 Modalidades de establecementos de aloxamento rural
Os establecementos de turismo rural clasifícanse nas seguintes modalidades:
a) Hoteis rurais: son hoteis rurais os establecementos hoteleiros que
cumpran os requisitos establecidos para os hoteis2 e que ademais reúnan
as condicións fixadas para ser considerados establecementos de
aloxamento rural (citadas anteriormente).
b) Casas grandes e pazos: son casas grandes e pazos os establecementos
de turismo rural situados en pazos, castelos, mosteiros, casas grandes,
casas reitorais ou inmobles tradicionais de singulares características ou
valor arquitectónico.
c) Casas rurais: son casas rurais os establecementos de turismo rural
situados en vivendas autónomas e independentes, coas características
propias da arquitectura tradicional galega da zona, nas que se proporcione

2

Terán a cualificación de hoteis (segundo a Lei de Turismo de Galicia) aqueles establecementos que
ofrezan aloxamento, con ou sen comedor, ou unha parte independizada deles, cuxas dependencias
constitúan unha explotación homoxénea, con entradas, escaleiras e ascensores de uso exclusivo e que
reúnan os requisitos técnicos mínimos en función da súa categoría, que se determinen
regulamentariamente.
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mediante prezo o servizo de aloxamento e, eventualmente, outros
servizos complementarios.
d) Outros fixados regulamentariamente.
e) Pensións Rústicas: son pensións rústicas os establecementos hoteleiros
que cumpran os requisitos establecidos para as pensións e que ademais
reúnan as condicións fixadas para ser considerados establecementos de
aloxamento rural (citadas anteriormente).
4. REQUISITOS BÁSICOS

N

PREGUNTA

OPCIÓN

1

O meu establecemento está inscrito no Rexistro de Empresas e
Actividades Turísticas

SI

NON

2

Dispón de licenza de actividade.

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

O meu establecemento conta cunha antigüidade mínima de
DOUS anos de experiencia.
3

4

5

De non cumprir, poderase ter en conta, a antigüidade e
consolidación do local, ou experiencia dos propietarios na
explotación do modelo de negocio para o que se solicita a marca
de garantía. En todo caso o local deberá ter un período mínimo
de funcionamento de 6 meses.
A) Un sistema de calidade conforme aos referenciais para a
obtención da marca Q do ICTE certificado, ou
B) Unha norma ISO 9001 certificada mais un compromiso
de calidade turística (SICTED). Neste caso deben contar coas
dúas de xeito simultáneo.
A oferta gastronómica (incluíndo os viños) conta con unha
proporción significativa de produtos galegos de orixe certificada
(Denominacións de Orixe IXP e DOP GALEGAS, Galicia Calidade,
Pesca de Rías, etc.).
Ademais os augardentes, licor café e de herbas, deberán estar
amparados pola súa correspondente IXP de Galicia.
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5. COMPROMISO GALICIA CALIDADE
Os establecementos adheridos á marca de garantía “GALICIA CALIDADE”
adquiren un compromiso:
 Para cos seus clientes, baseado na excelencia no servizo e a
satisfacción do cliente.
 Para cos seus empregados, nas condicións de traballo, os dereitos dos
traballadores, a seguridade e a saúde laboral, a formación e o
desenvolvemento profesional.
 Para coa sociedade, contribuíndo ao desenvolvemento económico e á
xeración de emprego.
 Para co medio ambiente, mediante o respecto por este en todas as
súas actividades e a súa contribución ao desenvolvemento sustentable.
E cumprirán coas especificacións de servizo que se enumeran no presente
prego de condicións e en particular no anexo de auto avaliación.
6. REFERENCIAL AVALIACION
O referencial de avaliación (ANEXO A ESTE PREGO DE CONDICIÓNS)
supón un documento no que están establecidos os requisitos a cumprir polos
establecementos. É tamén unha ferramenta para coñecer o grao de
cumprimento cos requisitos establecidos para a obtención e mantemento da
marca de garantía Galicia Calidade e identificar as debilidades e fortalezas do
establecemento.
7. SISTEMA DE CONTROL
A persoa responsable de cada un dos servizos relacionados, ou no seu caso
a persoa designada por el, debe realizar as tarefas de supervisión necesarias
documentadas (polo menos en canto ao seu alcance, frecuencia e
responsabilidade de realización) para asegurar un preciso cumprimento dos
requisitos que se definen no prego.
As
actividades
de
supervisión
deben quedar convenientemente
documentadas, de maneira que sexa posible realizar un seguimento da
calidade nos diferentes servizos. Débese informar dos resultados desta
análise ao persoal de tódolos departamentos.

8.XESTION DA CALIDADE
As empresas autorizadas para o uso da marca de garantia Galicia Calidade,
tal e como se especifica nos requisitos básicos, deberan ter
certificado e debidamente documentado:
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A. Un sistema de calidade conforme aos referenciais para a obtención
da marca Q do ICTE, ou
B. Unha norma ISO 9001 mais un compromiso de calidade turística
(SICTED). Neste caso deben contar coas dúas de xeito simultáneo.
Este sistema debera evidenciar os requisitos de obrigado cumprimento que
cada Norma subscriba.
9. CONTROL POR GALICIA CALIDADE S.A.U.
Galicia Calidade, S.A.U., establecerá un control externo, efectuado de modo
periódico, complementado se fose oportuno por inspeccións e ensaios. Para
iso poderase designar unha entidade externa para a dita realización.
Os criterios de auditoría serán os reflectidos no presente Prego de Condicións
e nas normas que lle sexan de aplicación. O incumprimento non resolto dos
requisitos expresados no presente Prego de Condicións, poderá supoñer a
retirada ou suspensión da autorización de uso da marca de garantía Galicia
Calidade.
10. NORMATIVA APLICABLE
Os requisitos para a concesión e uso da marca de garantía Galicia Calidade,
son os expresados no presente Prego de Condicións, nos Regulamentos de
Uso da marca de garantía Galicia Calidade, nos correspondentes Pregos
de Condicións Xerais e Específicos para os servizos que lles afecten, e nas
Normas e lexislación vixente aplicable, así como nas modificacións que lles
afecten.
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ANEXO
REFERENCIAL AVALIACION

A. 0.-

BREVE INTRODUCIÓN Á MARCA

A Marca de garantía de Calidade “GALICIA CALIDADE” empregase para
diferenciar a un segmento da oferta turística que pola súa singularidade,
niveis de calidade, a súa localización, equipamento e excelencia no servizo,
distínguense dos seus competidores, apoiando o liderado de Galicia como
destino turístico do norte de España.
Os establecementos adheridos á marca de garantía “GALICIA CALIDADE”
adquiren un compromiso:
 Para cos seus clientes: baseado na excelencia no servizo e a
satisfacción do cliente.
 Para cos seus empregados: fomentando un ambiente de traballo
axeitado baseado no respecto dos dereitos
dos traballadores,
seguridade e saúde laboral, a formación e a promoción laboral.
 Para coa sociedade: contribuíndo ao desenvolvemento económico e á
xeración de emprego.
 Para co medio ambiente: mediante o respecto por este en todas as
súas actividades e a súa contribución ao desenvolvemento sustentable.
LEMBRE, que ostentar a marca de garantía leva implícito os seguintes
compromisos:




Cumprir cos requisitos establecidos no Referencial
Someterse ós controis que se consideren precisos para o mantemento
da marca de garantía “GALICIA CALIDADE”, asumindo os resultados
dos mesmos
Participar activamente en programas de promoción coa marca de
garantía
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A. 1.- “REQUISITOS BÁSICOS”
Os establecementos que soliciten o uso da marca de garantía deberán
cumprir os seguintes puntos considerados como “REQUISITOS BÁSICOS” (de
ineludible cumprimento, para obter a Licenza de Uso da Marca de Garantía),
algúns destes comprobaranse no cuestionario de avaliación:

N

PREGUNTA

OPCIÓN

1

O meu establecemento está inscrito no Rexistro de Empresas e
Actividades Turísticas

SI

NON

2

Dispón de licenza de actividade.

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

O meu establecemento conta cunha antigüidade mínima de
DOUS anos de experiencia.
3

4

5

De non cumprir, poderase ter en conta, a antigüidade e
consolidación do local, ou experiencia dos propietarios na
explotación do modelo de negocio para o que se solicita a marca
de garantía. En todo caso o local deberá ter un período mínimo
de funcionamento de 6 meses.
A) Un sistema de calidade conforme aos referenciais para a
obtención da marca Q do ICTE, ou
B) Unha norma ISO 9001 mais un compromiso de
calidade turística (SICTED). Neste caso deben contar coas dúas
de xeito simultáneo.
A oferta gastronómica (incluíndo os viños) conta con unha
proporción significativa de produtos galegos de orixe certificada
(Denominacións de Orixe IXP e DOP GALEGAS, Galicia Calidade,
Pesca de Rías, etc.).
Ademais os augardentes, licor café e de herbas, deberán estar
amparados pola súa correspondente IXP de Galicia.

Esta autoavaliación pode ser unha ferramenta que lle axude a identificar os
seus puntos fortes e débiles respecto de “GALICIA CALIDADE”.
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A. 2. OBTENCIÓN DA MARCA DE GARANTÍA
A. 2.1. Quen é o titular da marca de garantía ``GALICIA CALIDADE´´
Tanto a marca como os logos ou distintivos que a representan son propiedade
da Sociedade Pública Autonómica GALICIA CALIDADE S.A.U.
A.2.2. Hai algunha proba ou avaliación que superar para adherirse á marca de
garantía
Si, ademais dos requisitos básicos indicados no punto A1, deberá someterse
e superar positivamente unha auditoría notificada de instalacións,
equipamento, xestión e avaliación do servizo.

A.2.3 . Que resultado hai que obter
Considérase satisfactorio un resultado de:
-

433 puntos sobre unha puntuación total de 865.
Obter un mínimo de 108 puntos no apartado 6 (Gastronomía).

A.2.4 E unha vez que estou dentro da marca de garantía teño que volver pasar a
auditoría e a avaliación”
Si, ao obxecto de que se manteñan os criterios de calidade esixidos.
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A. 3. VALORACIÓN
Cada unha das Unidades, así como os aspectos a valorar incluídos nas mesmas está ponderada en función da
súa importancia:
Puntos
para
Avaliar

1. ACCESOS

2.EXTERIORES

3. RECEPCIÓN

Tipoloxía

POR HABITACIONS OU


CASA COMPRETA
PUNTOS
MAXIMOS
PUNTOS
MINIMOS





4. INSTALACIÓNS

5. APROVISIONAMENTO

6. GASTRONOMÍA

7. XESTIÓN

INTERIORES E

MEDIOAMBIENTAL E

EQUIPAMENTO

CALIDADE









50

100

110

290

65

180

70

----

-----

----

----

----

108

-----
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A puntuación máxima e mínima de cada Unidade atópase na táboa que se
mostra a continuación:
MAXIMO DE PUNTOS
APARTADO A PUNTUAR

MINIMO
DE
PUNTOS

1. ACCESOS

MAX 50 puntos para este bloque

-----

2. EXTERIORES

MAX 100 puntos para este bloque

-----

3. RECEPCIÓN

MAX 110 puntos

-----

4. INSTALACIÓNS
INTERIORES E EQUIPAMENTO

MAX 290 puntos
bloque

5. APROVISIONAMENTOS

para este bloque

para este

-----

MAX 65

puntos para este bloque

-----

6. GASTRONOMÍA

MAX 180

puntos para este bloque

108
PUNTOS
MÍNIMOS

7. XESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL E
CALIDADE

MAX 70

puntos para este bloque

-----
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A. 4. AUTOAVALIACIÓN
Indicacións para a autoavaliación.
 O cuestionario de autoavaliación estruturase en apartados por áreas e
en cada un deles establécense varias preguntas que abordan as
distintas cuestións do apartado.
 En xeral puntuarase entre os valores mínimos e máximos indicados no
cuestionario en cada unha das preguntas en función do grao de
cumprimento, a puntuación acadada no apartado será a suma destas:
-

-

-

-

-

Puntuarase co valor mínimo, cando se observen evidentes
deficiencias
Puntuarase co valor máximo, para a excelencia na cuestión avaliada
Puntuarase con valores intermedios para o resto
Unha puntuación inferior ao 50% na cuestión avaliada identifica un
área de mellora
Unha puntuación inferior ao 50% nunha cuestión indicada como
“requisitos básicos” (Apartado A1) [indicada por (OB) no
cuestionario de avaliación], representa unha Non Conformidade,
e levará a obriga de establecer unha Acción Correctiva que deberá
ser aprobada por Galicia Calidade. Esta poderá ser sometida a
reavaliación por Galicia Calidade.
Unha puntuación inferior ao mínimo esixido nun apartado (suma
dos
resultados
das
cuestións)
representa
unha
Non
Conformidade, e implica unha acción correctiva que deberá ser
aprobada por Galicia Calidade. Esta poderá ser sometida a
reavaliación por Galicia Calidade.
Un incumprimento de requisitos indicados coma (ob), representa
unha desviación e implica unha acción correctiva que deberá ser
aprobada por Galicia Calidade.
Unha puntuación inferior ao mínimo indicado nun apartado
identificado como requisito básico (OB) impedirá a obtención da
marca de garantía Galicia Calidade, mentres se manteña a mesma
situación.
Unha puntuación global inferior á mínima indicada impedirá a
obtención da marca de garantía Galicia Calidade.

 Para as Non Conformidades detectadas o establecemento deberá
propoñer as Accións Correctivas necesarias para corrixir o
incumprimento ou as necesarias para acadar os puntos mínimos cando
corresponda.
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CONDICIÓN

Puntuacións
MAX 50 puntos

1. ACCESOS

para este
bloque

2

Observacións

Chegada

1.1

É perfectamente accesible tanto a pé como en
vehículo. No que entra dentro do seu dominio, o
acceso ó establecemento está limpo e despexado e
non presenta ningún dano no pavimento. ATA 10
PTOS
Valorarase positivamente o estado de conservación e
limpeza dos accesos dentro do dominio do
establecemento.
Sinalización e localización

1.2

A
entrada
do
establecemento
encóntrase
perfectamente sinalizada, distinguíndose o nome do
mesmo, categoría, etc.
Valorarase a indicación das coordenadas xeográficas,
correcta sinalización no Google Maps, etc.
ATA 10 PTOS
Aparcadoiro
Disponse de área de estacionamento (está limpa e
despexada, o seu uso non implica riscos ou
incomodidades para os clientes). O aparcadoiro debe
ter sinalizadas as súas prazas e dispoñer de
iluminación nocturna.

1.3

Valorar segundo o cumprimento ( máximo 20
puntos):
A) Se cumpre e dispón de máis dunha praza por
habitación en aparcadoiro propio dentro da finca, sen
ningún tipo de deficiencia en termos de limpeza,
despexe e riscos para o cliente. ATA 20 PTOS
B) O establecemento dispón de prazas de
aparcamento propias dentro da finca, pero con
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algunha deficiencia en termos de limpeza, despexe e
riscos para o cliente. ATA 10 PTOS
C) O aparcadoiro non está na finca do establecemento
pero está cerca e cumpre en termos de limpeza,
despexe e risco para os clientes. ATA 5 PTOS
D)Non ten facilidade de aparcamento, nin propio nin
concertado. 0 PUNTOS
Ter en conta aqueles establecementos que teñan
condicións urbanísticas e históricas especiais.
Accesibilidade para persoas con discapacidade

1.4

Valorarase o acceso para persoas con discapacidade e
baños adaptados.
Avaliar segundo cumprimento (entendese como
aceptable o acceso e adaptación ás zonas comúns no
caso de aluguer completo, e unha habitación no caso
de aluguer por habitacións). ATA 10 PTOS
2. EXTERIORES

MAX 100
puntos para
este bloque

Arquitectura e mantemento
O establecemento conta cunha arquitectura cun valor
engadido:
Características
Valorar cada un dos ítem ata o máximo da puntuación
indicada en cada un
2.1.

O establecemento conta con características
arquitectónicas destacables. ATA 15 PTOS
Antigüidade da edificación (máis de 75 anos). ATA 5
PTOS
O estado de conservación e mantemento do
edificio e bo: en particular a súa fachada e elementos
visibles, e demais elementos edificados na parcela.
ATA 10 PUNTOS
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Situación
O establecemento está situado nun entorno singular
ou de especial atractivo turístico.
Valorar segundo o cumprimento ata:

2.2

A) O establecemento encóntrase situado nun espazo
que goza dalgunha figura de protección ou declaración
oficial: espazo natural protexido, etc.
25 PTOS
B) O entorno do establecemento, aínda non gozando
de ningunha declaración oficial, é recoñecido, ben a
través de publicacións, guías turísticas, etc. como
espazo de especial atractivo turístico. ATA 5 PTOS

Harmonía co entorno
Analizarase o grao de concordancia co entorno,. ATA
15 PTOS
Valorar o cumprimento segundo:
2.3

A presenza, ausencia de estruturas, edificios, e
paisaxes degradadas, arredor do establecemento.
Ausencia ou presencia de elementos arquitectónicos e
outros cualificables como “feismo”, no entorno do
establecemento.
Entrada

2.4

O acceso ó interior do establecemento encóntrase en
boas condicións, é facilmente identificable e figuran
na entrada os indicativos de medios de pago
aceptados, horarios de apertura e categoría do
establecemento. ATA 10 PTOS
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Xardíns

2.5

Adecuadamente coidados. Valorarase tamén a
presenza de especies autóctonas, e elementos de
decoración exterior de materiais nobres (pedra,
madeira, etc.)
Ata 10 puntos

Equipamento exterior:

2.6

As instalacións e equipamento exterior
consérvanse en correcto estado de mantemento.
ATA 10 PTOS

3. RECEPCIÓN

MAX 110
puntos para
este bloque

Estética
A zona de recepción está decorada con especial
coidado e elegancia, en función do estilo do
establecemento e como corresponde á zona de
primeiro contacto co cliente. ATA 10 PTOS
3.1

Valorarase positivamente a incorporación de
elementos decorativos propios do ámbito
xeográfico e entorno no que se encontra situado
(P.E.: elementos decorativos rescatados de útiles
antigos, pezas recuperadas reempregadas con fins
decorativos, artesanía, cerámica, etc.).
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Iluminación

3.2

Disponse de iluminación cunha intensidade
axeitada para que non existan zonas de excesiva
sombra ou escuridade, así como que non se produzan
cegamentos sobre as zonas onde se acomoden os
clientes. ATA 10 PTOS
Valorarase positivamente a existencia de iluminación
natural.
Temperatura

3.3

Como tal será entendida aquela que deba ser acorde
coa época do ano, é dicir, disponse de sistema de
calefacción e/ou de aire acondicionado para manter
as instalacións á adecuación térmica que requira cada
momento. ATA 15 PTOS
Valorarase positivamente a dotación de elementos de
climatización.
Valorarase positivamente a existencia de lareira ou
medios que impriman carácter rural á casa.
Información sobre o establecemento
Valórase toda a información de que se dispoña, na
zona de entrada/acollida/espera acerca de:
-

3.4
-

o establecemento
xornadas gastronómicas
produtos baixo selos de Calidade (viños,
augardentes, queixos, etc.)
rutas, actividades turísticas, culturais,
deportivas e de lecer

Xa sexa por medio de folletos publicitarios, ou
referencia a unha páxina web, etc.
ATA 15 PTOS
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Zona de espera
O mobiliario é harmonioso (carácter homoxéneo). Na
súa maior parte antigo e/ou de carácter rústico.
3.5

O mobiliario está en bo estado (uso e conservación).
ATA 10 PTOS

Toma de reservas
Será obrigatorio o coñecemento do idioma galego por
parte do persoal responsable de realizar as reservas,
este empregarase cando sexa adecuado,
na
realización das mesmas.
3.6

O proceso para a toma de reservas minimizará a
presencia de fallos.
As reservas deberán ser rexistradas e documentadas
por tipo de aloxamento.
Valorarase positivamente o método de rexistro das
reservas e o método de confirmación.
ATA 10 PTOS
Limpeza(ob)

3.7

Todas as instalacións e equipamento están en
perfecto estado de conservación e limpeza.
ATA 10 PTOS

Equipamento interno de comunicación

3.8

Dispón de teléfono, de uso público ou privado, ó
servizo do cliente. O aloxamento rural garante a
posibilidade de acceso de conexión a Internet na
totalidade ou parte das súas instalacións.
ATA 15 PTOS
Valorar a posta a disposición dos clientes de calquera
tipo de dispositivo de comunicación adicional.
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Información ó cliente
O material publicitario do establecemento (folletos,
trípticos, páxina web, perfil de facebook, etc,) é veraz
e non conforme á lexislación. E aporta información
sobre a situación, localización, reservas, etc.

3.9

ATA 10 PTOS
Admisión de tarxetas de crédito

3.10

O establecemento dispón de TPV inalámbrico para o
cobro dos servizos prestados. (ob)
ATA 5 PTOS
Valorarase a capacidade de outros medios de pago.

4. INSTALACIÓNS INTERIORES E EQUIPAMENTO

MAX 290
puntos para
este bloque

4.1. ZONAS COMÚNS
Dimensións

4.1.1

O Establecemento conta nas zonas comúns cunhas
superficies superiores as mínimas establecidas no
artigo 30 do Real Decreto 191/2004, do 29 de xullo,
de establecementos de turismo rural.
15 PTOS
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Decoración
É acorde co estilo e categoría do establecemento. A
decoración utiliza elementos que reflicten as
peculiaridades da zona (referencias culturais e
materiais tradicionais).
4.1.2

Tanto a decoración coma os enseres atópanse en
perfecto estado de conservación e limpeza.
Recoméndase o emprego de materiais de madeira e
metal ou forxa aínda que debe ser uniforme en canto
a materiais e cores e debe mostrar consonancia co
estilo do establecemento.
ATA 15 PUNTOS
Mobiliario e mantemento

4.1.3

O mobiliario debe estar en perfectas condicións de
conservación, sen sucidades, manchas nin roturas.
ATA 10 PTOS (ob)
Valorarase positivamente que o establecemento
dispoña de mobiliario para nenos.

4.1.4

Biblioteca
O aloxamento rural dispón dunha biblioteca ou zona
de lectura, con presenza de obras de literatura galega
e periódicos locais. ATA 10 PTOS
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Lencería, vaixela, cristalería e cubertos
Cóidase que a calidade da lencería, vaixela, cristalería,
cubertos e outros elementos de servizo sexa acorde co
carácter do establecemento. (Porcelanas, barros,
cerámica, etc.), Disponse de suficientes útiles para
poder atender a todos os clientes cando o
establecemento se encontra co seu aforo completo.

4.1.5

A lencería está limpa, coa súa cor orixinal,
desengurrada, en perfecto estado de conservación e
preferiblemente de tela. (ob)
ATA 20 PTOS
Valorarase positivamente que os elementos estean
personalizados ó establecemento.
Valorarase positivamente elementos (vaixela,
lencería, etc.) característicos ou típicos da zona
xeográfica (local ou galega).

Climatización (ob)

4.1.6

O establecemento dispón de sistemas de climatización
e illamento térmico, axeitados para manter uns niveis
de confort adecuados segundo a época do ano.
ATA 15 PTOS
Medios de comunicación
Nos aloxamentos rurais debe existir unha televisión
nalgunha estancia común. (ob)

4.1.7

Valorarase positivamente:
- Acceso a internet, ou wi-fi
- Prensa do día
- Outros servizos de comunicación
ATA 10 PTOS
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Aseos
No aloxamento de aluguer completo: dispón dun
cuarto de baño por cada catro prazas. (ob)
No aloxamento por habitacións: o 100% das
habitacións deben ter cuarto de baño propio (ver
apartado habitacións). (ob)

4.1.8.

Aseos zonas comúns:
Todas as instalacións e equipamento están en
perfecto estado de conservación e limpeza. Ademais,
para evitar malos olores, os aseos disporán de
ventilación adecuada (natural ou forzada). (ob)
Existe algún aseo adaptado ou con facilidades para o
uso de persoas con discapacidade.
A decoración é acorde co estilo e categoría do
establecemento.
ATA 25 PTOS (segundo o grao de cumprimento)

4.2

4.2.1

HABITACIÓNS
Equipamento das habitacións:
As habitacións deben estar equipadas cos
seguintes elementos: (ob)
−2 Mesas de cabeceira de noite.
− Armario equipado: baldas ou caixóns, mínimo
de seis perchas (das que, polo menos, dúas deben
ser para saia e/ou pantalón) de material non
deformable e estilo homoxéneo.
− Unha cadeira por habitación.
− Sistema que garante o total escurecemento da
habitación.
− Punto de luz para cada praza accesible dende a
cama.
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− Papeleira (serve a papeleira do baño cando este
estea incorporado á habitación).
-O mobiliario e os elementos de decoración están
en bo estado de uso e conservación
- A instalación de camas supletorias non
interrompe a libre circulación das persoas na
entrada e saída da habitación e o baño.
Non se instalan camas supletorias fóra das
habitacións. (ob)
Valorarase:
A decoración e elementos decorativos empregados.
A dotación de camas de anchura e lonxitude superior
supera o mínimo establecido (90 cm × 190 cm para as
camas individuais e de 135 cm × 190 cm para as
dobres), calidade e estado dos colchóns, somieres etc.
Directorio de servizos
ATA 30 PTOS
Temperatura

4.2.2

Disponse dos elementos necesarios para a manter un
clima de confort e boa calidade do aire durante todo
o tempo que estea aberto o aloxamento. O sistema
funciona correctamente.
ATA 15 PTOS
Iluminación

4.2.3

Disponse de iluminación de lectura nas habitacións.
A potencia mínima da iluminación nas habitacións
debe permitir a lectura, polo menos, en cada unha
da/s cama/s e na zona onde se sitúe a mesa e cadeira
de apoio da habitación.
Valorarase
positivamente
a
existencia
iluminación natural das estancias.

de

ATA 10 PTOS
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Limpeza

4.2.4

Non hai restos de sucidade no solo, paredes, teito e
aqueles útiles de adorno e/ou funcionais que se
encontran no establecemento. Ademais non existen
fumes e/ou olores que proveñen da cociña, aseos e
lixo. (ob)
ATA 10 PTOS
Insonorización

4.2.5

Os elementos construtivos que conforman o edificio e
as estancias terán unhas características acústicas
axeitadas para manter unhas condicións de confort e
protección fronte o ruído.
Non se aprecian problemas relativos ao illamento
acústico.
10 PTOS
Aseo

4.2.6

En aloxamento por habitacións, o 100% das
habitacións deben ter cuarto de baño propio. (ob)
Os cuartos de baño deben ter, como mínimo, os
produtos de hixiene e acollida que se indican a
continuación:(ob)
− Toallas: mínimo unha toalla de baño e outra de
man por persoa.
− Rolo de papel hixiénico e de reposto.
− Rolo de papel hixiénico e de reposto.
− Vasos con precinto hixiénico.
− Papeleira con tapa e bolsa.
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− Xabón en pastilla ou líquido con dosificador, xel
e/ou xampú.
A reposición dos produtos de cortesía obrigatorios
debe realizarse coa mesma frecuencia que a limpeza.
Valorarase positivamente o número de produtos
ademais dos obrigatorios dispoñibles: toallas,
albornoz, lustra zapatos, peite, caixa de costura,
estoxo dental, afeitado, etc.
ATA 15 PTOS

4.3. COCIÑA

Instalacións
Conta con instalacións e equipamento adecuado para
a conservación e elaboración de alimentos.
4.3.1

As instalacións deben estar debidamente ventiladas e
sen olores, nin ruídos molestos por causa da cociña.
Valorar positivamente a amplitude das zonas.
ATA 15 PTOS
Limpeza
A cociña, locais relacionados e medios existentes
están limpos, desinfectados e en bo estado de
conservación. (ob)

4.3.2

ATA 20 PTOS
No caso de casa de aluguer completo: ó inicio de cada servizo ou
á entrega das chaves, os utensilios deben estar debidamente
dispostos e en bo estado de conservación/utilización.
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Stock
O establecemento conta cun stock mínimo de
utensilios e lencería de cociña (de tela) adecuados ós
servizos prestados e á capacidade da casa.
4.3.3

Valorarase positivamente os elementos, que pola súa
fabricación, marca, materiais, etc. se identifiquen con
Galicia.
ATA 10 PTOS
Dotación zonas
Debe haber puntos de auga necesarios con auga
quente e fría. As zonas de lavado están dotadas con
xabón e papel de secado dun só uso.
Deben existir recipientes de lixo de manexo non
manual, con tapa e bolsa no seu interior.

4.3.4

Valorar positivamente a disposición e características
dos elementos.
Todas as ventás e ocos de ventilación deben estar
provistos de mallas de protección ou outras medidas
axeitadas para evitar a entrada de insectos, roedores,
etc. (ob)
ATA 15 PTOS
Climatización
É a axeitada para a perfecta manipulación dos
alimentos e, sobre todo, para que o persoal traballe de
forma confortable.

4.3.5

A
zona
de
produción
dispón
Iluminación/ventilación natural ou un sistema
renovación periódica do aire, condicións
seguridade e sistema apropiado de extracción
fumes.

de
de
de
de

Valorarase positivamente a existencia de
climatización/iluminación e/ou
ventilación/iluminación natural ou forzada
ATA 10 PTOS
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Gas / enerxía / extracción
Os medios de preparación encóntranse en perfecto
estado de funcionamento. Disponse de xustificante de
revisión. Non se detectan elementos en mal estado.

4.3.6

Na cociña utilízanse sistemas eficaces de extracción
de olores e fumes.
Os equipos de extracción (campá, filtros, condutos)
atópanse en perfecto estado de mantemento,
conservación e limpeza.
ATA 10 PTOS
5. APROVISIONAMENTO

MAX 65 puntos
para este
bloque

Aprovisionamento

5.1

A zona de recepción de mercancías debe manter a
limpeza adecuada de maneira que garante as
condicións hixiénicas regulamentarias e non existan
riscos de contaminación.
ATA 5 PTOS
Produtos alimenticios

5.2

Valorarase a adquisición de produtos alimenticios,
locais (en temporada), de orixe galega certificada
(DOPs, IXPs, PescadeRías, Galicia Calidade, Produción
Ecolóxica, Augas Minerais Naturais Galegas).
ATA 30 PTOS
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Almacén
Os produtos deben ser clasificados nas cámaras,
almacéns ou áreas asinadas de maneira habitual
correspondentes segundo a súa tipoloxía e estado
(refrixerado, seco, etc.). (ob)

5.3

Os produtos de limpeza están separados da zona de
alimentos.
Valorar positivamente si existe un control de stocks
periódico para asegurar a existencia dos produtos
necesarios para as actividades habituais do
establecemento
ATA 15 PTOS

Conservación
Disponse de equipos de refrixeración e conxelación
suficientes e en óptimas condicións de limpeza para
manter os alimentos.
Estes equipos teñen capacidade de frío suficiente e
comprobable para almacenar os produtos.

5.4

Os alimentos perecedoiros que non necesitan
refrixeración dispoñen dun espazo para mantelos a
niveles adecuados de temperatura, en ausencia de luz
solar e ambiente seco.
Valorar positivamente as facilidades para separar,
polo menos verduras, carnes e pescados e o espazo
destinado ó almacén de Non Perecedoiro.
ATA 15 PTOS
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MAX 180
puntos para
este bloque

6. GASTRONOMÍA (OB)
Manipulación de alimentos, profesionalidade
O persoal cumpre todos os requisitos que lle son
aplicables para a manipulación de alimentos.
Evidénciase capacitación e formación.
6.1

Valorarase positivamente ter formación sobre
alérxenos alimentarios.
ATA 10 PTOS

Elaboración dos pratos

6.2

Están definidas as receitas de forma que se coñece o
contido, composición e presentación dos pratos.
Valorarase positivamente que a elaboración dos
pratos estea documentada por escrito ou en fotos.
ATA 15 PTOS
Menú: Pratos e materias primas

6.3

Valorarase que os menús conteñan unha proporción
significativa de pratos galegos, identificados coma
“cociña galega” tanto pola orixe galega das súas
materias primas coma pola súa receita tradicional :
O establecemento ofertará un mínimo de dúas (ob)
referencias de orixe galega certificada (I.X.P.s e D.O.P.s
Galegas, Pesca de Rías, Galicia Calidade, outras
equivalentes), por cada sección da carta (por
exemplo: entrantes, carnes, peixes, pratos doces, etc.),
ou 6 no total. No caso do prato do día deberá ao
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menos conter unha referencia de orixe galega
certificada.
6.3

ATA 50 PTOS.
Segundo o grao de cumprimento (5 puntos por
cada prato que cumpra os requisitos)
Oferta segundo tempada

6.4

O establecemento dispón de ofertas gastronómicas
que ofrece nas diferentes tempadas gastronómicas.
Ofrécense produtos de tempada e predominan
provedores locais.
ATA 10 PTOS
Oferta complementaria

6.5

A oferta complementaria dispón de menús adaptados
a necesidades especiais (nenos, celíacos, baixo en sal,
vexetarianos, etc.) ou a indicación na oferta
gastronómica da posibilidade de facer este tipo de
menús.
ATA 15 PTOS

6.6

Sobremesas
Valórase positivamente a elaboración artesanal dos
pratos co emprego de materias primas de orixe
galega certificada.
ATA 10 PTOS
Carta /cartelería
Valorarase positivamente :

6.7

-

O deseño.
O estado de conservación .
Carta en varios idiomas.
O material do soporte.

Disponse ademais de carta de viños e carta de pratos
doces.
ATA 15 PTOS
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Adega
Carta de viños
Ou establecemento dispón dunha carta de viños,
que cumprirán ao menos unha das opcións (OB):
 dous representantes de cada denominación
de orixe galega
 ter un mínimo do 35% de viños de Galicia de
ao menos tres das cinco D.O.s galegas.

6.8

-

-

-

O establecemento dispón dunha carta de
viños, na que figura, unha pequena
descrición dos viños galegos dispoñibles.

-

Está ordenada por Denominacións de Orixe
ou rexións vinícolas. Con indicación do tipo
de viño, capacidade da botella, etc. Está
actualizada de forma que sinale os viños que
non estean dispoñibles.

-

Queda prohibido o servizo de viños sen
etiquetar.

Só poderá indicarse a procedencia dos viños cando
estean amparadas en algunha Denominación de
Orixe ou indicación xeográfica dos v.c.p.r.d. (Viños
de
Calidade
Procedentes
Dunha
Rexión
Determinada). Quedando expresamente prohibido
a indicación dunha orixe xeográfica a un viño de
mesa (ob).
ATA 30 PTOS
Bebidas EspirituosasOs licores e Augardentes
(INDICACIÓNS XEOGRÁFICAS DAS AUGARDENTES E
LICORES TRADICIONAIS DE GALICIA)

6.9
Augardente
de Galicia, Augardente de Herbas de Galicia, Licor de
Herbas de Galicia, Licor Café de Galicia) empregados
identifícanse conforme a Indicación Xeográfica
Protexida (IXP) correspondente. (OB)
Valorarase positivamente a variedade deste tipo de
licores.ATA 15 PTOS
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Augas e bebidas
Augas minerais naturais:
O establecemento ofertará mínimo unha
auga mineral naturais de orixe galega (ob).
O servizo en mesa das augas (para
restauración) farase preferentemente en
envase de vidro.

-

6.10

A empresa poderá dispoñer de dispensadores de
auga ou calquera aparato que filtre, purifique,
arrefríe ou carbonate a auga de auga de
abastecemento público ou de auga potable (doutra
orixe), sempre que este servizo se preste de
maneira gratuíta (ob).
Sen prexuízo da información ao cliente sobre a
natureza da auga e a información completa, veraz,
e obxectiva que obriga o Artigo 12 da Lei de
Turismo de Galicia.
Cervexas: valorarase a oferta de cervexas elaboradas
en Galicia. Ao menos unha referencia das cervexas
ofertadas será galega (ob).
ATA 10 PTOS.
7. XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL E CALIDADE

MAX 70 puntos
para este
bloque

Xestión de residuos e prácticas medioambientais
O establecemento debe xustificar o cumprimento da
normativa legal vixente que lle sexa aplicable (pago de
rede de sumidoiros e vertido, baleirado de fosa
séptica, xustificante de revisión de caldeira, etc.) (ob)
7.1

Valorarase a axeitada xestión de residuos e prácticas
medioambientais:
-

Separación e reciclaxe (cartóns, plásticos,
vidro, aceite, etc.)
Limitación de CFCs, etc.

ATA 10 PTOS
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Certificación

7.2

O establecemento está certificado por marcas ou
procedementos de conservación da contorna ou de
xestión do establecemento tales como a ecoetiqueta
turística ou outros sistemas de xestión ambiental
certificadas (ISO 14001, EMAS”).
ATA 20 PTOS
Eficiencia enerxética e fomento de enerxías
renovables

7.3

Valorarase o emprego de enerxías renovables para
a
calefacción,
climatización,
ACS,
dos
establecementos:
solar,
xeotérmica,
biocombustibles sólidos, etc.
Valorarase tamén as medidas de eficiencia
enerxética establecidas por estes para o aforro
enerxético.
ATA 15 PTOS

Figurar en guías de prestixio e cualificación de
outras marcas
Valorarase coa máxima puntuación, en calquera das
seguintes situacións:
7.4
-

Establecementos con soleira e recoñecido
prestixio (son aqueles establecementos
emblemáticos, que pola súa tradición e
antigüidade, resultan por si mesmos un
atractivo turístico para a zona)
3 Soles Repsol

No resto de situación puntuarase valores
intermedios segundo as distincións que ostente.
ATA 25 PTOS
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