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CLÚSTER GALEGO DA INDUSTRIA DO
DEPORTE E O BENESTAR



Recoñecidos polo IGAPE coa máxima
puntuación entre os 3 Clústeres que

presentaron a solicitude como Agrupacións
Empresariais Innovadoras Emerxentes.

 A industria do deporte
está unida entorno ao

Clúster, creada para
defender os intereses

do sector.



Xestión de Instalación
18.6%

Productos deportivos
13.4%

Equipamento deportivo
10.3%

Organización de eventos
9.3%

Innovación e tecnoloxía
8.2%

Construcción de instalacións deportivas
8.2%

Formación e prestación de servizos
8.2%

Mantemento enerxético
7.2%

Arquitectura e enxeñería
7.2%

Turismo deportivo
4.1%

Textil
4.1%

58 
 

Marcas asociadas



Comisións

PLAN INDUSTRIAL E DE
INTERNACIONALIZACIÓN

TRANSFERENCIA DE
COÑECEMENTO E NOVAS

EMPRESAS

TRANSICIÓN Á
SUSTENTABILIDADE ENERXÉTICA

REACTIVACIÓN E FOMENTO DA
ACTIVIDADE FÍSICA



Manifestacións de Interese
Xurdidas a partir das Comisións creadas no primeiro semestre de 2021

Centro Loxístico
Internacional

Fábrica de Palas de
Pádel

Taller de
Sublimación de

Calcetíns

Plan de
dixitalización dos

clubes deportivos e
administracións

Fábrica de Material
Deportivo Derivado

do Acero Inox

Plan de
dixitalización da
transmisión de

eventos e
competicións

Plan bianual de
grandes eventos en

Galicia

Plan acelerado de
implementación e

formación en
ferramentas e

habilidades urxentes

Fábrica de Céspede
Artificial

Dixitalización da
comunicación



Manifestacións de Interese
Xurdidas a partir das Comisións creadas no primeiro semestre de 2021

Instalacións
deportivas

autostentables

Infraestruturas
galegas para a

promoción do surf

Plan de
Infraestruturas:

Enerxías Renovables
e eficiencia
enerxética

Nova Infraestrutura:
Parque Natural,

deporte na natureza

Bono Deporte para
a reactivación da
actividade Físico-

Deportiva

Campaña
Institucional,

promoción da
actividade física

saudable

Nova infraestrutura,
Wave Garden (onda

artificial)

Creación dun selo
de calidade



Sofía Toro

613 02 83 38
xerencia@industriadeporte.gal

Xerencia
Edu Agulló

698 14 52 18
comunicacion@industriadeporte.gal

Comunicación

Equipo Profesional

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Convenios
Establecemento de contactos con
universidades e organismos cos que
cooperar a prol do desenvolvemento
da industria galega do deporte.



O pasado mes de decembro asistimos ao I Foro
Inter Clústeres do Deporte, do que saíu un
enriquecedor intercambio de coñecementos e,
tamén, o xerme de futuros proxectos conxuntos.

Creacción Red
Interclústeres
Deporte

 Galicia será a sede do
seguinte encontro, a finais de

2022



Participamos activamente no II Foro RIS3 e,
a pesar do noso recente nacemento, nun
'Focus Group' do proceso de elaboración

da Estratexia de Especialización
Intelixente de Galicia 2021-2027.

Aposta decidida por
aumentar a presenza do
deporte no #RIS3Galicia



I XORNADA
GALEGA DA
INDUSTRIA DO
DEPORTE



Benchmarking da industria do deporte.

Análise do sector (a nivel internacional e
europeo, español e galego).

Determinación das prioridades de actuación,
atendendo a criterios de sustentabilidade,
innovación e dixitalización.

Liñas de actuación que derivan da concreción
dos eixos estratéxicos que marcan a
actividade do Clúster

Plan Estratéxico
2021-2022



Benchmarking do sector do deporte a
nivel europeo e español.

Identificación das necesidades específicas
a partir de entrevistas individuais a
profesionais do sector.

Obxectivo detectar iniciativas de proxectos
que puidesen ser interesantes para
replicar en Galicia.

15 fichas con iniciativas en distintos
subsectores do ámbito deportivo.

Proxectos
tractores



Principais obxectivos que debe perseguir
en materia de marketing e
comunicación.

 Estratexia (tanto offline como online).
 
Ferramentas, recursos materiais e
humanos.

Cronograma de traballo.

Medición e avaliación de resultados
agardados.

 

Plan de
marketing



Axudas Requisitos Presentada Concedida

Convocatoria de axuda para Clústeres emerxentes

Convocatoria de axudas para proxectos de colaboración público-privada da Agencia Estatal de
Investigación

Convocatoria de axudas para Clústeres do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

Programa Investigo da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia:

Obradoiros do IGAPE á Dixitalización Industria 4.0

Inscripción no rexistro Agrupación Empresarial Innovaodra

Convocatoria axudas Deporte do Concello da Coruña

Convocatorias públicas



Axudas Requisitos Presentada Concedida

Convocatoria de axudas Internacionalización Igape (intermediarios)

Galicia Impulsa

Interreg España-Portugal (POCTEP)

Unidades Mixtas de Investigación Axencia Galega de Innovación

Convocatoria de ayudas para la preparación y gestión de proyectos europeos

Ayudas a organismos de investigación y de difusión de conocimientos para proyectos de I+D
para dar respuesta a los retos de los destinos turísticos

Convocatorias públicas



ACCIÓN ESTRATÉXICA GALICIA 2x24

PLAN ELIMINACIÓN BARREIRAS
NO DEPORTE Á DIVERSIDADE

FUNCIONAL

PLAN INVESTIGACIÓN
DEPUTACIÓNS 

PLAN DE OBESIDADE ZERO

SPORT INNOVATION CHALLENGE



2 Millóns de galegos e galegas que fagan actividade física



Plan Obesidade
Zero



Grupo de traballo 

Plan Eliminiación Barreiras no
deporte á persoas con

discapacidade



Reto 1: Propostas que fomenten a
práctica de exercicio nos centros
educativos en recreos e horarios sen
clase de maneira atractiva, equitativa,
segura, sostible e inclusiva. 

Reto 2: Solucións ao adestramento en
persoas maiores e/ou persoas con
enfermidades crónicas non
transmisibles (ECNT) mediante
exercicios grupais. 

Reto 3: Solucións que fomenten a
práctica deportiva de mulleres en
tódalas idades. 

Premios á innovación deportiva
para resolver os retos aos que o

sector necesita dar reposta.
 Sport Innovation

Challenge



Presentamos ás Deputacións
Provinciais unha proposta de
investigación para acadar
datos do deporte en Galicia

Plan investigación Deputacións



Comunicación cos nosos
asociados

EMAIL

Liñas de Axudas

Difusión da actividade das
empresas

Novas do sector

Difusión de
eventos propios

NEWSLETTER RRSS PÁXINA WEB TELÉFONO

Resolución de dúbidas

Actividade interna do
Clúster

Hitos das empresas
galegas do deporte

Información sobre
actividades externa



Eventos
Organización de actividades xunto a
outras entidades co ánimo de incentivar a
actividade empresarial.

O Fitness Cluster Exchange reuniu a máis
de 50 empresas de Galicia, Catalunya e
Andorra.

MÁIS DE 100 REUNIÓNS



Premios Agaxede Sport Experience
Factory

Sportur Galicia

Representando ao sector
 

Tour Líquido Startup Competition
CeltaLab1923



Formación



#EncontrosDixitais



Difusión da actividade física
 



https://industriadeporte.gal/


