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1.1 CONTEXTO DO DEPORTE EN GALICIA

 Proliferación de xestores 
deportivos e artellamento de rede 
de infraestruturas deportivas

 Crecemento do sector baseado na 
colaboración público-privada

 Galicia como referente e motor de 
consolidación do sector nos 90s

 Fomento da práctica deportiva 
entre a cidadanía e aposta polo 
deporte

 Elevado impacto negativo da crise 
sanitaria  da covid-19 na 
facturación e en postos de traballo

 Innovación, dixitalización e 
sustentabilidade como motores da 
recuperación

 Necesidade de reactivación e 
fortalecemento do ecosistema de 
axentes da industria deportiva 
galega

Crise sanitaria 
covid-19

Creación do Clúster Galego da 
Industria do Deporte e o Benestar



Datos Ecosistema Empresas Sinerxías

1,6 M € 
volume 
negocio

2.288 
empre-

sas

+ 300 
infraes-
truturas
deporte

12.000 
postos 

de 
traballo

2,63% 
PIB

5.767 
clubes 

deporti-
vos

282.369  
federa-

dos

1,4 M 
persoas 
práctica

1.2 CONTEXTO DO DEPORTE EN GALICIA



2. O CLÚSTER GALEGO DA INDUSTRIA DO DEPORTE E O BENESTAR

55 
empresas

12 sub-
sectores

140 M €

+ 3.500 
postos de 
traballo



3. ELABORACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO 2021-2022

Análise
Estudo do sector, tecnoloxías e mercados vinculados, que favorecen a 
dimensión, caracterización e posicionamento dos sectores da 
industria en Galicia, con especial interese nunha análise 
benchmarking de outras experiencias referentes. 

Diagnose
Proceso participativo con axentes do ecosistema da industria galega 
do deporte e benestar: investigación cualitativa (entrevistas en 
profundidade) e cuantitativa (enquisa online). 
Análise DAFO do Clúster e sectorial das empresas do sector.

Estratexia
Definición dos eixos estratéxicos e as liñas de actuación, promovendo 
a conformación dun Grupo de Traballo desde a lóxica da colaboración 
público-privada e redacción do Plan Estratéxico 2021-2022 que 
marque a folla de ruta. 

Implementación
Análise da viabilidade do Clúster, atendendo aos recursos dispoñibles 
en relación aos necesarios, así como ás liñas de traballo e ás 
actuacións previstas.



Fomento da

calidade de vida 

como resultado da 
práctica deportiva e do 
coidado da saúde, 
mellorando o benestar 
individual e favorecendo 
as relacións sociais e o 
propósito de vida en 
persoas de maior idade.

Colaboración en 
proxectos que 

desenvolvan servizos e 
produtos de calidade e 

transformadores para o 
sector que visibilicen e 
reforcen o ecosistema 

desde unha perspectiva 
de xénero.

Asesoramento aos axentes 
do ecosistema, apostando 

pola internacionalización, o 
investimento estranxeiro, a 

retención de talento e 
prácticas de mellora 

continua.  

Captación de axudas 
públicas, colaboración 
con centros de 
investigación e  
coñecemento e 
participación en 
proxectos 
transformadores. Colaboración 

público-privada
Información e 

formación

Sustentabi-
lidade, xénero 
e innovación

Fomento do 
deporte e  o 

benestar

4. EIXOS ESRTATÉXICOS



4.1 EIXOS ESTRATÉXICO: COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

 Definición dunha estratexia que favoreza a eficacia e eficiencia na 
concorrencia a fondos europeos e axudas públicas que favorezan o 
crecemento e internacionalización do sector do deporte en Galicia.

 Aposta pola cooperación coa Administración pública e Universidades no 
desenvolvemento de proxectos e programas para a industria do deporte 
en Galicia, que contribúan a fornecer a práctica deportiva, a calidade 
de vida da cidadanía e o benestar como garante da saúde pública.

 Consolidación como catalizador dun liderado transformador e 
colaborativo que facilite a definición de sinerxías entre os axentes do 
ecosistema da industria deportiva galega e os poderes públicos.

A industria do deporte galego precisa abordar unha 
transformación no modelo de colaboración que facilite a 

recuperación do sector e garanta a súa viabilidade.



4.2 EIXO ESTRATÉXICO: INFORMACIÓN E FORMACIÓN

A mellora continúa é clave no desenvolvemento da industria galega 
do deporte e require esforzos, recursos e implicación dos axentes 

do ecosistema para fortalecer a súa posición conxunta.

 Asesoramento técnico e tecnolóxico, habilitación de canles de 
comunicación e incremento da visibilidade para a industria do deporte 
en Galicia, aproveitando as súas potencialidades e fortalecemento as 
súas relacións, tanto internas como externas.

 Canalización de avances e logros no eido do deporte galego, apoiando 
iniciativas disruptivas e consolidando fórmulas de éxito que sirvan de 
inspiración e fomento as boas prácticas empresariais.

 Investimento na formación continua e na capacitación dos axentes do 
ecosistema, posibilitando a apertura a novos mercados, a mellora do 
modelo de negocio do asociado e a creación de produtos e servizos 
con acollida e axeitados ás necesidades detectadas na industria galega 
do deporte e na propia sociedade.



4.3 EIXO ESTRATÉXICO: SUSTENTABILIDADE, XÉNERO E INNOVACIÓN

O desenvolvemento socioeconómico é responsabilidade colectiva e 
a sustentabilidade e a innovación os piares nos que se debe asentar 

una estratexia que incorpore a perspectiva de xénero no deporte.

 Incorporación da sustentabilidade como eixo transversal na actividade 
da industria do deporte en Galicia, en base ás enerxías renovables, a 
transición verde e á eficiencia enerxética e outras boas prácticas.

 Esforzo constante e decidido pola igualdade de xénero nas actuacións e 
actividades promovidas, contribuíndo á diminución das fendas 
derivadas por falta de incorporación de perspectiva de xénero.

 Integración da innovación en toda a actividade, que xunto coa I+D e a 
transferencia de coñecemento, permiten afrontar a dixitalización e 
incorporar novas tendencias nas empresas do sector e aumentar a súa 
competitividade e crear emprego de calidade retendo talento. 



4.4 EIXO ESTRATÉXICO: FOMENTO DO DEPORTE E O BENESTAR

A calidade de vida da cidadanía é unha das principais prioridades 
da sociedade, e o deporte é clave na consecución do benestar e na 

garantía dunha vida saudable que incremente esa calidade de vida.

 Incremento da práctica deportiva entre a cidadanía, con especial 
atención na infancia e na lonxevidade, incidindo na necesidade da 
implicación da Administración pública na concienciación social e na 
divulgación dos beneficios do deporte. 

 Artellamento de propostas que poñan en valor a contorna, máis no 
caso do rural galego, e que busquen fórmulas para afrontar a 
dispersión poboacional, a recuperación de infraestruturas e a posta en 
valor da práctica deportiva colectiva.

 Posicionar o deporte e o benestar na axenda pública, nas actividades 
empresariais e no ocio da poboación, incrementando a cultura 
deportiva de Galicia e favorecendo a súa expansión como referente 
para outros territorios.



5. RESULTADOS AGARDADOS

Aumentar o número de empresas 
que conforman o Clúster e contribuír 
a súa dixitalización, sustentabilidade 
e viabilidade.

Aumentar o impacto da presenza e 
das acciones del Clúster para crear 
una cultura do deporte en Galicia 
máis sólida e con maior 
trascendencia.

Fornecer as relacións internas, entre 
empresas do Clúster, e externas con 
Entidades Locais, Administración 
autonómica e Universidades e 
centros de coñecemento. 

Consolidar Grupos de Traballo que 
vertebren as relación e favorecen 
novas sinerxías entre os axentes e a 
Administración pública.






