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               Presentación do Bono 
 

Introdución 
 
A crise xerada pola evolución epidemiolóxica da COVID-
19 provocou unha parálise total no sector turístico de 
Galicia. Así, as estimacións e proxeccións actuais 
prognostican un impacto económico especialmente 
intenso nun ámbito moi supeditado a mobilidade e a 
confianza dos mercados e as persoas visitantes.  
 
Neste sentido son necesarias medidas que contribúan 
tanto ao impulso da demanda como a acelerar a 
percepción de recuperación da normalidade, 
especialmente pensando en limitar o impacto que terá 
sobre o sector turístico a presente crise.  



 

 

 

 

               Presentación do Bono 
 

Plan de reactivación 
 
Neste contexto, o Consello da Xunta aprobou, o pasado 
día 30 de abril de 2020, o Plan de reactivación dos 
sectores cultural e turístico fronte aos efectos 
derivados da COVID-19. 
 
Neste plan concretase a medida 32 “Bono para o 
consumo de produtos turísticos”. Esta medida ponse 
en marcha para fomentar a actividade no sector 
turístico, a través dun mecanismo de incentivo ao 
consumo. 
 
A dotación para este bono é de 5.000.000 € 



 

 

 

 

               Como funciona 
 

O bono articulase como unha tarxeta Visa moedeiro, 
que se entrega aos beneficiarios do programa, cunha 
dotación de 250 €. Este importe poderán utilizalo en 
calquera dos establecementos adheridos ao programa 
e que dispoñan de TPV.  
 
Esta tarxeta moedeiro permite o gasto unicamente nos 
establecementos adheridos ao programa, e o 
funcionamento é igual ao de calquera tarxeta de pago, 
recibindo por tanto o cobro de forma inmediata.  
Os beneficiarios do bono non poderán comprar 
noutros establecementos non adheridos, nin realizar 
retiradas de efectivo coa tarxeta moedeiro.  
Poderanse realizar consumos parciais do saldo da 
tarxeta. 



 

 

 

 

               Quen pode participar 
 

 
Poderán participar as empresas do sector turístico de 
Galicia que formen parte de: 
 

• Aloxamentos (exceptuando vivendas de uso 
turístico) 
• Axencias de viaxe 
 

Todas estas empresas deberán estar dadas de alta no 
REAT e deberán asumir o compromiso do 
cumprimento da normativa vixente, especialmente as 
derivadas do mantemento de seguridade e hixiene nos 
establecementos Post-Covid-19. 



 

 

 

 

               Como adherirse (I) 
 

O proceso de adhesión ten duas etapas: 
• A primeira debe realizarse na sede electrónica de Xunta de 

Galicia (https://sede.xunta.gal) a través do procedemento 
TU985A (https://sede.xunta.gal/detalle-
procedemento?codtram=TU985A) denominado “Adhesión 
dos establecementos e axencias de viaxes ao programa 
Bono Turístico #QuedamosenGalicia”. No citado 
procedemento, darase de alta cada establecemento de 
aloxamento ou axencia de viaxe, incorporando a sinatura 
do establecemento (ou código identificativo do 
establecemento segundo o REAT) e os “números de 
comercio” que son os códigos identificativos (9 dixitos) dos 
TPV. Este proceso debe realizarse por cada establecemento 
que desexe participar, independentemente de que 
pertenzan a unha mesma persoa física ou xurídica. 

 

É necesario 
 

Identificación para o acceso e 
sinatura na Sede de Xunta. A través 
de Chave365 ou Certificado Dixital 
ou DNI-e 
 
Sinatura (Número do REAT) 
 
Número de comercio dos Terminais 
de Punto de Venta (TPV) 
(9 díxitos).  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

               Como adherirse (II) 
 

 

• Por outra banda, debese acceder a Turespazo 
(https://turespazo.turismo.gal) e incorporar os produtos 
ou ofertas específicas para a promoción. Esta información 
constituirá o escaparate do programa e onde os 
beneficiarios do mesmo poderán coñecer os 
establecementos adheridos e as características da oferta 
turística.  
 

Os datos dos establecementos remitiranse a entidade 
financeira colaboradora dúas veces ao mes e o proceso de alta 
requirirá una comprobación manual, polo que o proceso entre 
o proceso de alta (cos dous pasos anteriormente descritos) e a 
posibilidade de cobro efectivo pode tardar unas semanas. 

 

É necesario 
 

Acceso a Turespazo: mail e 
contrasinal 
 
Se ainda non accedeu a Turespazo 
pode crear un novo usuario sendo 
necesario: 
• Sinatura (Código REAT) 
• NIF do titular do centro 
 

Soporte Turespazo 
 
https://turespazo.turismo.gal/es/we
b/turespazo/contacto 
 
 

https://turespazo.turismo.gal/es/web/turespazo/contacto
https://turespazo.turismo.gal/es/web/turespazo/contacto
https://turespazo.turismo.gal/es/web/turespazo/contacto


 

 

 

 

               Obrigas dos participantes 
 

Os solicitantes obríganse ao cumprimento de: 
• Medidas de prevención de riscos sanitarios e laborais 

establecidas pola Autoridade Sanitaria, Laboral ou Turística 
para a prevención de contaxios derivados da COVID19.  

• Dispor dunha terminal punto de venta (TPV) para a 
realización da transacción de compra do servizo ou 
actividade turística a través da tarxeta moedeiro “Bono 
Turístico #QuedamosenGalicia”. O TPV pode ser 
subministrado por calquera entidade financiera. 

• Dispor dun desconto mínimo do 15% sobre o prezo 
ordinario do servicio. Non obstante, o establecemento 
adherido poderá optar por entregar ao beneficiario do 
servizo, actividade ou produto turístico un agasallo ou 
servicio complementario, polo valor equivalente ao dito 
15%. 



 

 

 

 

               Normativa que o regula 
 

 
 
Resolución do 17 de xuño de 2020 pola que se determinan as 
condicións de adhesión ao programa Bono Turístico 
#QuedamosenGalicia  



Bono turístico #QuedamosenGalicia 

 

Máis información 
 

bono@clusterturismogalicia.com 
 

Tlf: 881 505 103 

mailto:bono@clusterturismogalicia.com

