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Descrición do proxecto 
PRESENTACIÓN                     O “Albergue do Mar de Muxía” medra e desenrólase a só un ano da súa posta en marcha. 

NACE HOSTEL – ATALAIA. Perseguimos a mellora constante e iniciamos unha NOVA LIÑA DE 
ACTIVIDADE: apostamos por un turismo de calidade media – alta ó cal lle ofertamos oito cuartos 
(vintecatro prazas) todos realizados e acabados nas mellores calidades constructivas. O mar da Costa 
da Morte volve a invadir o “Bela Muxía” influíndo na arquitectura, no deseño baseado nas actividades 
marítimo – pesqueiras e na orientación dos espazos cara a vila de Muxía. A natureza invadirá a primeira 
planta con pequenos árbores autóctonos, as instalacións estarán orientadas cara as persoas con 
minusvalías, o exterior dominará sobre o interior a través de grandes terrazas, as enerxías limpas e 
alternativas complementarán ás tradicionais, as novas tecnoloxías predominarán pero tamén 
seguiremos mimando persoalmente ós usuarios e peregrinos. E todo o proxecto, de novo, supervisado 
por grandes e destacados persoeiros da cultura da vila de Muxía, especialistas no Camiño de Santiago, 
na literatura, no deseño, na creación de exposicións o que nos levou a ser merecedores de 
destacadísimos premios nacionais e internacionais e que, de seguro, volveremos a conseguir. 
Definitivamente as expresións artísticas, en todas as súas formas de representación, invaden o día a día 
do hostel – albergue “Bela Muxía” e trasladan o mar e a vida das xentes do mar ás súas instalacións e 
convírteno nun REFERENTE CULTURAL onde se presenta, expón e se transmite a cultura mariñeira. 
¡¡O MAR VOLVE CON MÁIS FORZA SOBRE BELA MUXÍA!! 

XUSTIFICACIÓN                      Este proxecto que estamos a presentar denominado “MÁIS MAR NO BELA MUXÍA” ten 
dúas ideas centrais – estructurais que son: 

 1ª.- Creación de unha NOVA LIÑA DE ACTIVIDADE: Deseñaremos, construiremos e 
ofertaramos oito cuartos (24 prazas) construídos con un deseño arquitectónico novedoso na primeira 
planta do inmoble sito na rúa Encarnación, número 30 de Muxía (e que denominaremos hostel - Atalaia) 
para dar un servizo hostaleiro de aloxamento de calidade media – alta e camiñar cara unha 
desestacionalización do turismo na Costa da Morte; e 

 2ª.- Desenvolveremos unha intensa e amplísima gama de actividades artísticas (en todas as 
súas formas: literatura, exposicións, cine, ...) que provocará que sexamos un REFERENTE CULTURAL 
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da vida mariñeira e do mar da Costa da Morte a todos os niveis.   

                   Os socios da entidade “Albergue de Muxía, S.L.” aperturaron o día vintaedous de xuño de 
dous mil doce en MUXÍA o primeiro albergue de calidade media - alta na Costa da Morte. E acometeron 
a posta en marcha do albergue considerándoo coma un proxecto turístico de divulgación e promoción 
do mar, do mar da Costa da Morte, a través da prestación de un servizo que se diferenciara do resto de 
albergues e de establecementos hostaleiros da zona. 

                  Agora, de novo, e a través deste proxecto de inversión denominado “MÁIS MAR NO BELA 
MUXÍA”, os promotores do proxecto escoitan e déixanse aconsellar polos que reflicten a mellor e máis 
correcta opinión: OS USUARIOS DO ALBERGUE. E un gran e importante número dos usuarios do 
albergue solicitan, demandan e piden un cuarto, unha habitación para descansar. Ensalzan e alaban a 
calidade do albergue pero preferirían descansar en habitacións en vez de nos espazos comúns con 
liteiras porque, din, desexarían un pouco máis de privacidade e intimidade co cal conseguirían 
descansar mellor e quedarse varios días porque moitos son os que chegan a Muxía como última etapa 
do Camiño de Santiago. ¡¡E ó ser a última desexan disfrutala con un pouco máis de tempo, con máis 
calma e disfrutando do mar e da vila de Muxía!!.  

 

 DESCRICIÓN                  Os promotores do proxecto “MÁIS MAR NO BELA MUXÍA” pretenden 
levar a cabo unha forte inversión económica para para poñer en marcha UNHA 
NOVA LIÑA DE ACTIVIDADE ECONÓMICA E ESTABLECERSE COMO UN 
REFERENTE CULTURAL EN MUXÍA E EN TODA A COSTA DA MORTE.    

 Levarán a cabo unha importante construción na primeira planta do 
número 30 da Rúa Encarnación do concello de Muxía e deseñarán un novedoso 
espazo integrado no urbanismo tradicional de Muxía e que incorpora a idea dos 
espazos de traballo dos mariñeiros, eses locais onde os mariñeiros traballan ó sol 
cando fai bo tempo e dentro do seu local se fai malo; pero sempre orientados ó 
mar, a carón do mar, pendentes do mar e da xente mariñeira que tamén está a 
traballar nos locais do lado (son os chamados habitualmente “choios”). Con esa 
mesma idea deseñáronse os espazos da primeira planta, as habitacións e os 
espazos comúns.  

                 Pero sobre todo o que se pretende é que a terraza – mirador e os 
espazos ó exterior predominen e deixen transmitir a cercanía do mar e da vida da 
vila mariñeira. Desde esa mesma terraza – mirador que deixa ver, disfrutar e 
apaixonarse co mar tamén se pode ver como se acerca o Camiño de Santiago 
ata a porta do hostel – albergue e como continúa en dirección ó Santuario da 
Virxe da Barca. E tamén pode ver, ala ó lonxe, o secadoiro de congro, único en 
toda Europa.  

 A carón nosa, na terraza, teremos ubicadas grandes macetas onde 
teremos plantados árbores autóctonos que nos darán un chisco de sombra os 
días de sol.  

 Con toda esa idea constructiva e habilitadora do espacio destinaremos 
as oitos habitacións resultantes á captar a clientela que demanda un servicio 
hostaleiro de aloxamento de calidade media – alta co cal quedará definida UNHA 
NOVA LIÑA DE ACTIVIDADE ECONÓMICA. 

      Por outra banda contaremos con exposicións divulgativas sobre o mar, 
sobre a vida dos mariñeiros, sobre a vida na Comarca da Costa da Morte 
vinculada ó mar e esas exposicións terán o seu propio calendario e a súa propia 
etapa en cada momento do ano. Toda esta tarefa de divulgación e renovación 
será xestionada e supervisada por expertos vinculados a Muxía, ó mar, a Costa 
da Morte e o Camiño de Santiago. Os colaboradores e supervisores principais 
destas exposicións serán Antón Castro, Antón Pombo, Antón Sobral,  Xan 
Fernández Carrera, Jorge Mira e Juan Creus.    

 O OBXECTIVO PRIMORDIAL E BÁSICO do proxecto “MÁIS MAR NO 
BELA MUXÍA” é que os usuarios do hostel - Atalaia se queden varios días en 
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Muxía. E tratarán de conseguilo ofertando un amplo abano de posibilidades para 
disfrutar da vila, das súas xentes e da comarca da Costa da Morte.  

 Así mesmo todo usuario recibirá un pequeno lote de documentos con 
información suficiente para coñecer todas as posibilidades que se lle ofrecen no 
noso concello de Muxía e nas outras vilas da Costa da Morte. Así recibirá: 

 - Un plano do concello de Muxía, que na parte de atrás de atrás levará 
os teléfonos de máis interese para calquera emerxencia ou necesidade: policía 
local, taxis, .... 

 - Un plano infográfico onde se remarcarán os diferentes espacios de 
interese cultural, patrimonial e gastronómico do concello.  

 - Un plannig indicando as horas de realización de todas as ofertas de 
rutas relixiosas, culturais, patrimoniais e informativas que ten planificado o 
albergue do mar de Muxía para cada hora do día.  

 Toda esta información será ofrecida polos empregados do hostel - 
Atalaia (Angel e Celia, naturais de Muxía, con moitos familiares aínda traballando 
no mar); información e atencións que son moi valoradas por todos os hospedes e 
os cales se desfán en comentar e alabar a boa disposición, a maravillosa 
atención e as grandes persoas que son estes dous hospitaleiros. Con eles vamos 
a seguir contando por moitos anos e incluso vamos a incorporar unha muller máis 
da vila de Muxía, ou cando menos da Costa da Morte, que teña vinculación co 
mar e a cal lle faremos un contrato a media xornada durante seis meses ó ano.   

 Faremos un intensa promoción e posicionamento do hostel - Atalaia a 
través das novas redes sociais (facebook, twitter, tuenti, ....), mantendo e 
mellorando a nosa páxina continuamente a nosa web e aproveitando as TICS 
para a xestión das reservas que queiran facer os usuarios vía web. 

 Resumidamente, o proxecto “MÁIS MAR NO BELA MUXÍA” é un 
proxecto único, innovador, ambicioso, con un respecto absoluto sobre as 
costumes e tradicións do mar e da xente do mar, que involucra a todos os 
veciños e veciñas de Muxía e a calquera tipo de institución ou organización 
vinculada ó concello e que apostará DECIDIDAMENTE por un servizo de 
calidade media – alta coa creación de oitos cuartos (vintaecatro prazas) na 
primeira planta do hostel - Atalaia situado na Rúa Encarnación, número 30 de 
Muxía.   

 

OBXECTIVOS                  Para  citar algún dos moitos aspectos innovadores do proxecto “MÁIS 
MAR NO BELA MUXÍA” citaremos, resumidamente, os máis destacados: 

1.- Creación de UNHA NOVA LIÑA DE ACTIVIDADE. 

2.- DESESTACIONALIZACION do turismo na Costa da Morte apoiándonos 
nas actividades diarias do sector pesqueiro e mariñeiro.  

3.- Aumentar o tempo de estancia dos novos usuarios na vila de Muxía e 
nas comarcas da Costa da Morte.     

4.- ORIENTACIÓN DO HOSTEL – ATALAIA PARA USUARIOS CON 
MINUSVALÍA: INSTALACION DE UN ASCENSOR PARA ACCEDER AS 
PLANTAS SUPERIORES.  

5.- Creación de un espazo arquitectónico integrado e  vinculado co mar.  

6.- Deseño e construción de un espazo integrado no núcleo urbano de 
Muxía, respectuoso co medio ambiente e habilitado con sistemas de aforro 
enerxético e placas solares. 
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7.- CONTRATACION DE DÚAS MULLERES. 

8.- Colaboración no mantemento do tecido social, empresarial e cultural da 
Costa de Morte e do concello de Muxía. 

9.- REFERENTE CULTURAL: AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES 
CULTURAIS. 

10.- Respecto pola cultura, as tradicións e a memoria colectiva da poboación 
mariñeira e do litoral da costa de Muxía 

 

 

ACTUACIÓNS                    Un dos puntais máis decisivos e fundamentais do hostel – Atalaia é a 
aposta e integración na prestación do servizo pola novas tecnoloxías e do 
aproveitamento das redes sociais.  

 Para un punto como Muxía, final do Camiño de Santiago, é primordial 
que o noso sitio web destaque pola calidade e por transmitir unha distinción 
respecto a outros competidores que oferten servizos turísticos.   

 Por outra banda, tamén consideramos fundamental ter unha imaxe de 
marca que nos distinga e que faga que a clientela e as campañas publicitarias 
trasladen unha referencia fácil e sinxela de identificar co noso hostel – Atalaia. E, 
efectivamente, traballamos xa con Xosé Teiga desde fai dous anos nesa liña e 
conseguimos obter catro premios ó deseño de identidade e de marca, dous deles 
nacionais e dous deles internacionais.  

 Físicamente, na entrada do local, (na planta baixa) habilítanse tres 
espacios con tres equipos informáticos para que os usuarios accedan libremente 
á internet e dispoñan dunha estrutura moderna e organizada que lle permita 
aproveitar e usar todos os recursos dos que dispoñan. 

 Así mesmo, todo o espazo do hostel – Atalaia disporá de sistemas de 
última xeración que facilitarán o uso dos dispositivos electrónicos e dixitais dos 
usuarios. Así disfrutarán de  wifi gratis, impresoras de última xeración para 
imprimir os arquivos, textos e imaxes que máis desexen, reforzase a cobertura 
para móbiles, habilitaranse multitude de enchufes para recargar os dispositivos 
electrónicos, .... 

 A outro nivel, para a prestación do servizo no albergue, é preciso que as 
instalacións sexan cómodas, modernas, cálidas, eficientes e coidadosas co 
medio ambiente. En todos estes ámbitos tomáronse todas as medidas precisas 
para que a calidade do servicio e o compromiso co medio ambiente fose un 
aspecto que aprecien os usuarios cando fan uso das mesmas. Nese sentido 
téñense instalado e vanse a instalar coa posta en marcha do proxecto “MÁIS 
MAR NO BELA MUXÍA” sistemas e equipacións tales como: 

 a.-) Solo radiante: Optouse pola colocación de solo radiante como 
sistema de calefacción xa que é moito máis económico e distribúe mellor o calor 
polas instalacións que se equipáramos o albergue con radiadores ou un sistema 
similar. Este sistema abarca todo os suelos das habitacións e dos espacios 
comúns tanto da planta baixa como a primeira planta excepto debaixo dos platos 
de ducha.  

 O solo radiante é un circuíto de auga quente que parte da caldeira a 
gasoil. Esta caldeira, ó mesmo tempo que quenta a auga para a calefacción, 
tamén ten instalado un circuíto de auga quente para as duchas. Neste aspecto 
destacar que parte do calor para quentar a auga das duchas conseguirase a 
través do uso de enerxías limpas e renovables: na primeira planta instalaranse 
placas solares para aforrar consumo de enerxía eléctrica e quentará a auga das 
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caldeiras.  

 b.-) Falso teito: Tamén se instalou e vaise instalar na primeira planta 
falso teito en todos os espazos xa que ten moitas vantaxes tales como mellorar a 
función aislante para evitar as fugas de calor, mellores posibilidades para 
substitución de lámparas ou colocación de outras novas, .... 

 c.-) A porta principal de acceso ó albergue non está na frontal da 
fachada senón colocada de maneira lateral co cal se evita moito mellor a entrada 
de aire frío ou a fuga do calor interior.  

 d.-) Consumo de auga: Para evitar un consumo excesivo de auga ou que 
se produza un derroche da mesma sen control instálaronse diversos sistemas 
que controlan e regulan o seu consumo. Así as duchas equípanse con fluxores 
(son botoneras que se presionan e deixan saír un caudal de auga durante un 
tempo determinado),  as cisternas dos baños son de dobre carga, tanto as 
duchas como todos os grifos (dos lavavos e dos fregadeiros) levan instalados 
difusores de auga para provocar o máximo aforro.  

e.-) Consumos eléctricos: Tamén se fai un importante esforzo no 
coidado do medioambiente (como xa vimos facendo nos apartados anteriores) 
con respecto ás instalacións e funcionamento do sistema eléctrico. Así nos 
pasillos instálaronse sensores de luz que provocan que se acendan as luces dos 
pasillos cando se está a circular por eles, e, senón hai ninguén, mantéñense as 
lámparas apagadas.  

  Nas literas instálouse un punto de luz para cada unha de elas para que, 
individualmente, cada usuario poida facer uso de ese punto de luz. 

 Tamén se habilitan recorridos sinalados con pequenos puntos de luz que 
comprenden desde as portas de acceso das habitacións ás literas para evitar 
que, por ir ó baño pola noite ou por chegar tarde, se acendan as luces de todo o 
habitáculo das literas.  

 f.-) Lámparas e bombillas de duración ilimitada: Os promotores do 
albergue “BELA MUXÍA” incorporaron e incorporarán co proxecto “MÁIS MAR NO 
BELA MUXÍA” elementos de iluminación que provocan un altísimo aforro 
enerxético e que non están sometidos a obsolescencia programada. Por este 
motivo adquiriron lámparas e bombillas da empresa “OEP ELECTRICS, S.L.” 
empresas líder e punteira na produción e venda deste tipo de produtos.  

  g.-) Ventilación do albergue: PLANTA BAIXA: Debido á ubicación do 
albergue (fachada principal orientada ao oeste) e a súa posición respecto a 
outros edificios (só toca cun edificio polo este), o albergue ten todo ventás 
exteriores. Esto, unido a que non recibe moito calor do sol, fai un espacio fresco 
co cal a ventilación nos días máis fortes do verán realizase de maneira natural 
coa apertura das fiestras. PLANTA ALTA: No caso do habitáculos da planta alta 
si se opta por instalar un moi bo sistema de ventilación xa que as habitacións de 
arriba soportarán o calor directo do sol e precisarán de unha ventilación extra que 
refresque cada un dos cuartos.  

 h.-) Instalacións ignífugas: Nun local adicado á actividade de hostel – 
albergue e polo cal pasan moitas persoas ó longo do ano é primordial que a 
seguridade sexa un dos factores.a ter máis en conta. Por este motivo, o mobiliario 
e os acabados do inmoble son, na súa maior parte, elementos ignífugos. 
Instaláronse literas metálicas, colchóns e almofadas ignífugas, todas as portas e 
o falso teito ignífugo, as mesas do comedor e do salón son de aluminio, .... E os 
revestimentos das paredes (pinturas e acabados) tamén son ignífugos. 

E, por suposto, cúmprese escrupulosamente coa normativa 
correspondente en materia de protección anti-incendios e coa señalética e 
extintores correspondentes.  
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Así como todos os recordatorios e avisos legais que correspondan sobre 
a prohibición de fumar.    

 i.-) Insonorización: Por último queremos sinalar que todos os espazos do 
albergue levan tabiquería reforzada a fin de ter un bo grado de insonorización de 
cada un dos espazos xa que o obxectivo dos usuarios é, fundamentalmente, 
descansar.  

 j.-) Outros sistemas e elementos constructivos a destacar:  

- Os ventanais son de ponte térmico para garantir mellor a temperatura 
interior e evitar fugas e vidros son compostos (tipo climalit) 

 - Os sistemas de alumeado son de baixo consumo pero cos lumens 
precisos para dar unha boa calidade da luz.  

 - Nos sistemas de lavado da lavandería úsanse ós produtos e procesos 
menos contaminantes que existan no mercado.  

 - Para o mantemento e a limpeza das instalacións úsanse aqueles 
produtos que sexan menos abrasivos e que produzan o menor efecto 
contaminante do medio ambiente. 

 

ESTRATEXIAS, 
METODOLOXÍAS 

                A creación e posta en marcha do hostel – Atalaia e a execución e 
seguemento deste proxecto que estamos a explicar, “MAIS MAR NO BELA 
MUXÍA”, definiuse e proxectouse como un proxecto de oferta turística de calidade 
media – alta. Pero para levar a cabo esta definición e conquerir resultados á 
altura desta definición é preciso avanzar cara sistemas de calidade e definicións 
da prestación do servicio que corrixan erros e melloren a calidade de cara a unha 
mellora constante.  

 A efectos de conseguir a calidade prevista: 

 - Solicitáronse e obtivéronse todas as licencias e permisos 
administrativos previos e necesarios para a construción do hostel – Atalaia na 
primeira planta do inmoble da Rúa Encarnación, número 30 de Muxía.  

 - Cumprirase escrupulosamente con todas obrigas lexislativas e 
normativas que regulen todos e cada un dos aspectos da prestación do servicio 
de albergue de calidade media – alta e outras complementarias que poidan 
chegar a realizarse.  

 - Laboralmente, aplicaranse o convenio laboral correspondente e 
cumprirase e respectaranse todas as obrigas que conleve a contratación de 
traballadores: seguro de convenio, plan de prevención de riscos laborais, .... 

 - Faremos todo o posible para aplicar o modelo ISO 9001 como sistema 
de calidade e, dado o caso, solicitar a correspondente certificación. 

 - Faremos todo o posible para aplicar o modelo ISO 14001 como sistema 
de xestión medioambiental e, dado o caso, solicitar a correspondente 
certificación.  

 

 

RESULTADOS Moi positivos! O noso establecemento integrouse de inmediato no tecido de 
Muxía. Somos dinamizadores do sector hosteleiro e turístico dende o primeiro 
día. Os nosos clientes visitan ós destinos mais destacados non só da vila senon 
tamén da Costa da Morte 

ELEMENTOS 

                   Considerando que todos os recursos que se utilizan na prestación do 
servicio do proxecto hostel – Atalaia” son servicios prestados por empresas ou 
persoas de Muxía ou da Costa da Morte e que, así mesmo, os productos son 
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SALIENTABLES desta mesma zona xeográfica, o impacto sobre as estructuras económicas, 
sociais e culturais son todos favorables. 

 Partindo de esa idea xeral podemos agora desenrolala nos efectos 
positivos que provoca en cada un dos aspectos citados.  

 A.- IMPACTO SOCIO-CULTURAL 

 Para os promotores do proxecto “MÁIS MAR NO BELA MUXÍA” e a 
posta en marcha do hostel – Atalaia o impacto socio cultural favorable que 
provocará a apertura do hostel – Atalaia en Muxía é dos aspectos que máis se 
deben salientar. Ofertáranse rutas de diversa índole ós usuarios. Pero esas rutas 
teñen como elemento destacado a colaboración inestimable dos veciños de 
Muxía vinculados ó sector mariñeiro que acudirán cada día a acompañar a 
aqueles peregrinos ou clientes do albergue que desexen facer un dos recorridos. 
E estes veciños e veciñas de Muxía, xubilados ou non, pero con inquietudes por 
coñecer xente e por compartir cos visitantes as súas experiencias e os seus 
coñecementos acaban cada día máis satisfeitos e séntense máis útiles por terse 
comunicado e por ter compartido un par de horas dos seus días, algunhas veces 
vacíos, con persoas que ós escoitan e ás que piden axudar a coñecer mellor 
Muxía, o mar e o sector mariñeiro.  

 Esta forma de implicar ós veciños e veciñas de Muxía en comunicar e 
transmitir a cultura do mar e do sector mariñeiro provocará  un “efecto chamada” 
que acercará a novos usuarios e turistas a Muxía. Os usuarios que estiveran no 
hostel – Atalaia trasladarán e informarán a futuros usuarios do hostel a 
característica especial deste establecemento de que os veciños acompañan ós 
turistas e lles informan das características, da forma de vivir, da forma de ser dos 
veciños de Muxía, da Costa da Morte e das xentes do mar.  

 Por outra banda os colaboradores externos do hostel – Atalaia definirán 
e potenciarán a creación de RUTAS CULTURAIS no propio concello de Muxía xa 
que foron moitos os autores, artistas, políticos e persoeiros desatacados que 
pasaron ou citaron Muxía nas súas obras; así Rosalía de Castro, Saramago, 
García Lorca, Jose Angel Valente, Cesar Antonio Molina, Lopez Abente. 

 Así mesmo debemos insitir na cantidade de actividade cultural que se 
xenerou desde a posta en marcha do “Bela Muxía” e a que aínda máis se 
ampliará coa posta en marcha do proxecto “MÁIS MAR NO BELA MUXÍA” e a 
apertura do hostel – Atalaia. Os colaboradores culturais desta iniciativa (Antón 
Castro, Antón Pombo, Xan Fernández Carrera, Xosé Teiga, Juan Creus e 
Covadonga Carrasco, Jorge Mira e Antón Sobral) xa teñen feito moitas 
actividades, presentacións de libros, visitas guiadas, .... Agora implícanse como 
colaboradores activos do hostel – Atalaia e deseñarán toda clase de actividades 
culturais dos máis variados ámbitos para encher de actividade, vida, compromiso, 
ilusión, formación e conservación da cultura do mar e mariñeira de Muxía todas 
as instalacións do hostel – Atalaia e a todos os usuarios do mesmo e, así mesmo, 
a todos os veciños e veciñas de Muxía que queiran acudir.  

 B.- IMPACTO ECONÓMICO 

 O proxecto do hostel – Atalaia tamén terá un moi importante impacto 
económico positivo para o concello de Muxía, para os seus veciños e veciñas e 
para unha boa parte do entramado económico da Costa da Morte en xeral.  

                   A nova oferta deste proxecto “MÁIS MAR NO BELA MUXÍA” coa 
posta en marcha de vintaecatro prazas máis para clientes e usuarios que 
demandan unha calidade media alta na prestación do servicio hostel virá a 
marcar unha nova tendencia no desenvolvemento do sector turístico sustentable, 
arraigado na identidade propia e que se basea na posta en valor dos recursos 
locais e das capacidades das persoas do litoral para deseñar unha oferta turística 
ampla que complemente as enormes potencialidades naturais da Costa da Morte 
coas enormes capacidades das súas xentes.  
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  Aproveitando o estratéxico do sector do turismo tal e como se 
caracteriza en todos os plans estratéxicos e estudios socioeconómicos da Costa 
da Morte, este proxecto tenta mostrarse como boa práctica de turismo 
sustentable baseado na posta en valor dos elementos endóxenos do territorio que 
teñen configurado a nosa identidade como pobo e intentando marcar unha liña 
clara de aposta polo turismo de calidade.   

                    A oferta de calidade que pon en marcha o proxecto do hostel – 
Atalaia sustentada na nosa identidade, sustentada na nosa experiencia e 
sustentada nunha orientación de cara a un turismo de calidade media - alta 
contribúe a reforzar a autoestima e fortalecer o orgullo da pertenza a unha 
comunidade orgullosa da súa historia e do seu presente que traballa a reo por un 
futuro neste complexo proceso de globalización no que todo o planeta está 
inmerso.  

 En concreto, as diferentes ofertas de servicios implican e vinculan a 
distintos sectores e empresas de Muxía e da Costa da Morte, provocando 
sinergias económicas moi positivas.  

 O hostel – Atalaia dispón de un espacio nas súas instalacións onde 
están expostas conservas de diversos productos do mar, do mar da Costa da 
Morte. As empresas que nos van a abastecer son variadas e temos á venda: 
congro seco, mexilóns, zamburiñas, sardinillas, ....   

 Por outra banda, están todos os servicios que demanda o hostel – 
Atalaia para o seu correcto funcionamento tales como os consumos varios e 
variados que se demandan das empresas do concello e, senón fora posible no 
propio concello, acudirase ós concellos limítrofes pero que pertencerán á Costa 
da Morte. Así podemos citar: servicios de mantemento e reparación das 
instalacións (fontaneiros, electricistas, carpinteiros, albañiles, pintores, 
cristaleiros, .....), servicios de reposición de material do albergue tales como 
papel, productos de limpeza, sabanas para as literas, mantas, toallas, material de 
papelería, material informático, .... 

C.- IMPACTO AMBIENTAL  

                  Para os promotores e colaboradores do hostel – Atalaia é un aspecto 
fundamental que a influencia sobre o mediambiente deste proxecto “MÁIS MAR 
NO BELA MUXÍA” sexa a menor posible. Este proxecto está e quere poñer en 
valor os recursos naturais e ambientais, así como os ecosistemas endóxenos da 
Costa da Morte. Considerando e asumindo que o medio do que dispoñemos é o 
maior dos nosos recursos traballamos pola promoción e identificación cun 
entorno de elevada calidade ambiental.  

                   Nesta liña, como impactos directos sobre o medio, a maior das 
actuacións serán as obra de construcción da primeira planta do inmoble sito na 
Rúa Encarnación número 30. Dende a súa concepción foi ideada como un 
proxecto de respecto global co medio, de integración na arquitectura da vila 
mariñeira de Muxía, de respeto e continuidade da actividade mariña na 
simboloxía que terán os novos cuartos da primeira planta e, en especial, en 
termos de eficiencia enerxética e, na medida do posible, pola utilización de 
materiais locais que garanten as calidades e cumprimentos das normativas de 
seguridade e confort actuais.  

                  Así mesmo, apostamos decididamente pola xeración de enerxías 
limpas e renovables e instalaremos placas solares para conseguir auga quente, 
solo radiante para evitar as perdas de calor que se producirían se instalásemos 
outras formas de calefacción, grifos Ecosmart de aforro enerxético (insuflan aire 
cando de abre o grifo e provocan un aforro considerable de auga pero dan a 
impresión de emitir un bo chorro), ... 

                  E, ademáis, e como detalle de gran valor diferenciador neste proxecto 
do hostel – Atalaia, na terraza da primeira planta colocaranse grandes macetas 
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onde teremos unha cantidade de árbores autóctonos que darán a imaxe de 
atoparse no medio – ambiente  propio de Galicia é ó mesmo tempo xerarán 
impacto visual e, a pequena escala, as correspondentes correlacións con 
insectos, paxaros, fotosíntesis, .... 

                 Polo que se refire ao uso e xestión da primeira planta unha vez posta 
en marcha a prestación do servizo, definiremos unha política ambiental, faremos 
uso dun sistema de xestión ambiental e daremos conta periodicamente do 
funcionamento de dito sistema a través dunha declaración ambiental. Isto debería 
deixarnos ás portas abertas a conseguir a certificación de calidade ambiental 
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Con este traballo feito estaremos 
preto de conseguir, e tamén cumprir, cos requisitos do modelo ISO 14001 co que 
estaríamos tamén en disposición de solicitar este certificado.  

 

 

PERSPECTIVA 
DE FUTURO 

                  Concluímos, polo tanto, que a apertura do albergue “BELA MUXÍA” foi 
e é unha peza clave que veu a ocupar un nicho de mercado (un albergue privado 
en Muxía), que recibe e recibirá cada día mais ocupantes e que, grazas á súa 
apertura, está a provocar un “efecto chamada” sobre potenciais peregrinos e 
usuarios do Camiño de Santiago que verán como esta parte do Camiño está 
surtida de albergues que lles facilitarán a súa viaxe e lle ofertarán servicios de 
calidade en todo o seu recorrido.  

 Este aspecto positivo (o “efecto chamada”) sobre os potenciais 
peregrinos futuros provocará un incremento e evolución maior que o do 30% que 
se producíu do ano 2.009 ao ano 2.010. A tendencia, por tanto, será a un maior 
incremento de usuarios que provocará unha maior afluencia de peregrinos e 
outros tipos de usuarios á toda a Costa da Morte cos innegables beneficios 
económicos e sociais que eso provocará.  

 Analizados e coñecidos todos os datos anteriores, vista a progresión 
exponencial de futuros usuarios de todo tipo que se acercarán a Muxía, as 
pretensións da posta en marcha do hostel – Atalaia é camiñar cara unha 
desestacionalización do turismo na Costa da Morte ofertando un servicio de 
aloxamento de calidade media – alta e complementando este servicio con 
innumerables actividades e atractivos de carácter cultural. 

                  É verdade que a Costa da Morte non é un “destino de sol” pero si hai 
unha importante carga turística na época estival que logo non se mantén ó longo 
do ano. Para conquerir que o sector de usuarios de un turismo máis acorde coa 
nosa zona xeográfica veñan en calquera época do ano hai que ofertarlles 
servicios de calidade – media alta que complementen a oferta de pernocta do 
propio albergue. É por iso que a carta de servicios omplementarios será ampla 
(principalmente de carácter artístico e cultural) e con un alto contido sobre o mar 
e a xente do mar de Muxía para que sirva de reclamo ó longo de todo o ano.  

 

FINANCIACIÓN              Respecto do plan de financiamento referir os tres puntos decisivos e que 
son a clave de que este proxecto “MÁIS MAR NO BELA MUXÍA”,  hostel – 
Atalaia, saia adiante de unha forma sinxela e sen afogos de tesourería. 

 1.- RECURSOS PROPIOS DO ENTIDADE “ALBERGUE DE 
MUXÍA, S.L.” : 36.000,00.- € 

 Os promotores deste proxecto confían plenamente nel, na súa 
viabilidade técnica, económica e financieira e, dos recursos económicos e de 
tesourería que xera a propia actividade hostaleira dos aloxamentos na Rúa 
Encarnación, número 30 de Muxía, conseguirá dedicar trinta e seis mil euros. 
(36.000,00.- €) ás inversións de este proxecto “MÁIS MAR NO BELA MUXÍA”, 
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hostel – Atalaia.  

 2.- RECURSOS ALLEOS: PRÉSTAMO ICO A TRAVÉS DE 
NOVAGALICIA BANCO DE 400.000,00.- € 

 Non só os promotores ven a viabilidade do proxecto do hostel – Atalaia 
de Muxía: tamén a entidade financieira Novagalicia Banco aposta e cree neste 
proxecto de unha maneira total e absoluta. Tal é así que nin sequera se 
formalizará unha garantía hipotecaria.  

 3.- SUBVENCION DA CONSELLERÍA DO MAR (a través do Grupo 
de Acción Costeira número 3 – GAC 3): 200.000,00.- € 

 Fundamental para que o proxecto sexa viable tamén é a axuda que se 
lle solicita á Consellería do Mar a través de esta subvención. Espérase un importe 
de 200.000,00.- que se destinarían a cancelar parte da deuda contraída con 
Novagalicia Banco.  

 
RECURSOS 
EMPREGADOS 

                   Este proxecto do albergue “MÁIS MAR NO BELA MUXÍA” vai a crear, 
como mínimo, DOUS postos de traballo xa no vindeiro ano ademais de manter e 
consolidar os dous existentes.  

 Os dous postos consolidados son: 

 1.- Un empregado con minusvalía (Angel) fixo contratado a 
xornada completa, vinculado co mar.  

 2.- Unha empregada a xornada completa, (Celia) contratada desde 
o mes de marzo ao mes de outubro de cada ano e vinculada co mar.  

 Os DOUS POSTOS QUE SE VAN A CREAR son os seguintes: 

 3.- Unha empregada a media xornada contratada desde o mes de 
marzo ao mes de outubro de cada ano e vinculada co mar.  

 4.- E, por último, unha empregada a xornada completa, contratada 
desde o mes de marzo ao mes de outubro de cada ano e vinculada co mar. 

Estas dúas empregadas contrataranse debido ó incremento de tarefas 
que se terán que atender a partir da posta en marcha do proxecto “MÁIS MAR 
NO BELA MUXÍA” en base a cantidade de usuarios que se esperan no hostel – 
Atalaia. 

 

 
OUTROS DATOS  Importante é o incremento en número de visitantes que chega a Muxía desde a 

posta en marcha do albergue-hostel e dun xeito desestacionalizado.   Feito que 
lle cambiou a fisonomía a vila da Barca 

ENLACES 
RELACIONADOS 

www.belamuxia.co   http://caminodesantiago.consumer.es  

  

     

 

 


