
PREMIOS AFIPRODEL 2013  
FICHA DO PROXECTO  

Datos de identificación do proxecto 
A. Proxectos/actuacións promovidos por administración públicas X 
B. Proxectos/actuacións promovidos por entidades privadas  

MODALIDADE 
Marca só unha 

modalidade 
C. Proxectos emprendedores/empresariais  

NOME FISTERRA DENDE A NUBE 
ENLACES http://www.accioncosteira.es/?q=gl/node/1701 

CONCELLO FISTERRA PROVINCIA    A CORUÑA 
Nome completo CONCELLO DE FISTERRA 
Contacto JOSÉ MANUEL TRABA FERNÁNDEZ 
Enderezo Rua Santa Catalina, 1  15155   Fisterra  A Coruña  
Tfno.: 981740001 
@ correo@fisterra.dicoruna.es 

ENTIDADE 
PROMOTORA 

web www.concellofisterra.com 
Nome e apelidos OSVALDO SANTOS LOBELOS 
Entidade á que pertence CONCELLO DE FISTERRA 
Concello FISTERRA   A CORUÑA 
@ osvaldo.santos@fisterra.dicoruna.es 

AEDL 

Papel no proxecto Solicitude axuda GAC 4, participación no proxecto na 
elaboración de contidos, información turística... 

 

Descrición do proxecto 
PRESENTACIÓN Utilización das novas tecnoloxías (ferramentas TIC) para poñer en valor os recursos turísticos do 

municipio. A través dun teléfono ou outro dispositivo móbil pódese acceder á información sobre a 
importancia de Fisterra (historia, simbolismo, lendas, patrimonio, natureza, pesca...). proxecto 
promovido polo Concello de Fisterra, beneficiario dunha axuda do Grupo de Acción Costeira GAC4 Seo 
de Fisterra e ría de Muros-Noia. É un proxecto innovador no municipio, posto que implica a 
posibilidade de acceder á información dixitalizada mediante códigos QR en cinco idiomas. 

XUSTIFICACIÓN  Necesidade de achegar os recursos turísticos á poboación, e sobre todo ós turistas e visitantes á 
través do uso das ferramentas TIC nos dispositivos móbiles de uso cotiá. O único material turístico 
promocional que existía eran os folletos e guías turísticas (formato papel, CD...) e a posibilidade de 
descarga dos contidos QR nos dispositivos móbiles supón un adianto importante e unha adaptación 
das novas tecnoloxías TIC ó eido do Turismo, motor fundamental para o desenvolvemento da zona.  

DESCRICIÓN  Mediante etiquetas colocadas nos pivotes e paneis instalados en diversos puntos 
do municipio o usuario pode descargar ó seu dispositivo móbil (teléfono móbil, 
smarthphone, tablet...) diverso software (contidos escritos, galería fotográfica, 
vídeos, locucións...) en cinco idiomas (galego, castelán, inglés, francés e 
alemán) sobre o patrimonio histórico e natural deste lugar mítico. 

OBXECTIVOS Achegar as novas tecnoloxías ós usuarios (poboación local, turistas, visitantes e 
peregrinos), co obxectivo de promocionar e dar a coñecer os recursos turísticos 
e o importante patrimonio material e inmaterial da zona, algo totalmente 
necesario e xustificado polo cada vez maior número de peregrinos e visitantes, 
que se achegan a través da prolongación do Camiño Xacobeo e a visitar o seu 
elemento emblemático, o Faro, e o conxunto do Cabo Fisterra, un dos 
Patrimonios Europeos recoñecidos pola Unión Europea.   

ACTUACIÓNS  O desenvolvemento do proxecto inclúe unha serie de actuacións, que van dende 
o deseño do logotipo e manual de identidade corporativa, o rexistro da marca, a 
creación da plataforma de xestión dos códigos QR, redacción de contidos, 
traducción e dobraxe destes contidos nos cinco idiomas, realización da galería 
fotográfica, do material audiovisual e o deseño, programación e elaboración das 
etiquetas, pivotes, paneis informativos e xeolocalización dos códigos QR. 

DESCRICIÓN 

ESTRATEXIAS, 
METODOLOXÍAS 

A estratexia do proxecto baséase no desenvolvemento de infraestructuras 
relacionadas coas novas tecnoloxías orientadas cara un turismo sostible e de 
calidade, e a través dunha metodoloxía que crea uns contidos multimedia, 
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interactivos e de fácil acceso, mediante os códigos QR e a utilización de 
tecnoloxía NFC (Near Field Comunication). 

RESULTADOS O proxecto implicóu desde o primeiro momento á administracións pública 
promotora (o Concello de Fisterra) e o seu persoal, á empresa adxudicataria dos 
traballos, o GAC4 que cofinancia o proxecto e á poboación local e ós visitantes. 
Houbo un carrexo importante de fontes informativas e material, tanto didáctico, 
como fotográfico, dixital... que se utilizou no proxecto, e mesmo houbo unha 
valoración de opinións para a elección do logotipo identificativo. Dous meses 
despois da posta en marcha do proxecto, o nivel de utilización por parte dos 
usuarios é moi alto e o grado de satisfacción dos mesmos é bastante elevado. 

ELEMENTOS 
SALIENTABLES 

A implantación desta nova ferramenta da información e da comunicación, e os 
seus elementos materiais visibles (pivotes, paneis informativos...) supoñen un 
impacto altamente positivo nas condicións de vida da comunidade local, que 
percibe o turismo como un sector clave e estratéxico para o desenvolvemento 
local, sendo cada vez máis as unidades familiares que dependen directa ou 
indirectamente deste auxe de peregrinos, turistas e visitantes que se achegan á 
localidade, poboación que se empeza a concienciar da necesidade de poñer en  
valor os innumerables e importantes recursos que posúe Fisterra, tanto o seu 
patrimonio material como inmaterial, e da súa importancia como “finisterre” , 
dentro e fóra dos límites da Costa da Morte, e mesmo nos territorios da Unión 
Europea e doutros continentes.   
A innovación do proxecto pasa polas propias vantaxes dos medios tecnolóxicos 
empregados e a súa accesiibilidade para o cidadán, todo orientado á posta en 
valor dos recursos endóxenos do territorio. 
O impacto ambiental é totalmente positivo en materia de mellora e protección 
do espazo medioambiental, favorecendo un uso racional dos recursos naturais e 
paisaxísticos.  
Comeza a percibirse unha implicación da poboación coa información e o 
material accesible, mesmo na implantación dun roteiro autoguiado desde o 
centro da vila ata o faro, aproveitando os recursos existentes.  

PERSPECTIVA 
DE FUTURO 

Este é un proxecto sostible e continuado no tempo, que chegará cada vez a un 
número maior de usuarios, cun acceso doado á información que demanden, e no 
idioma que elixan (dos cinco posibles actualmente), coa posibilidade de que 
poidan ser ampliados nun futuro, así como os diversos contidos actuais. A 
plataforma é unha base para a ampliación e a diversificación do proxecto, 
segundo as necesidades que vaian xurdindo e os novos usos que se vaian 
xerando. 

FINANCIACIÓN Este proxecto foi cofinanciado polo Grupo de Acción Costeira GAC4 Seo de 
Fisterra e ría de Muros-Noia (a través da convocatoria de axudas para proxectos 
ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos 
grupos de acción costeira (financiados polo Fondo Europeo da Pesca)  e o 
Concello de Fisterra. 

RECURSOS 
EMPREGADOS 

Os recursos humanos do Concello de Fisterra (Turismo, Axencia de 
Desenvolvemento Local. Alcaldía, Servizos Urbanísticos...) e o persoal da 
empresa adxudicataria do proxecto (aporta Comunicación), ademáis de diversos 
colectivos locais (mariñeiros e mergulladores, guías turísticos...). 

OUTROS DATOS   

ENLACES 
RELACIONADOS 

http://www.accioncosteira.es/?q=gl/node/1701
https://www.facebook.com/fisterradendeanube
http://www.ikimap.com/es/ikimap/ruta-mar-de-fora
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