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O selo Galicia Calidade naceu no 1995 para distinguir produtos ou 
servizos que pola súa elaboración en Galicia, pola súa materia prima e 
o seu proceso de produción, merezan esta distinción, unha vez contras-
tada a súa calidade mediante as auditorías de control.

Como selo de garantía de calidade, Galicia Calidade é un 
compromiso cos clientes e usuarios que lles asegura que estes 
produtos e servizos contan cos requisitos prometidos e poden con-
sumirse con total confianza.

Como sociedade pública, Galicia Calidade S.A.U, esixe ás empresas 
que apliquen os máis estritos controis de calidade homologados 
para garantir a calidade dos seus produtos e servizos e certifica  o seu 
cumprimento mediante auditorías propias periódicas.

Galicia Calidade, 
nacida para distinguir a calidade certificada
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Dende o ano 2014, Galicia Calidade é a marca paraugas da economía 
galega, xa que se constituiu como o instrumento único da Xunta de 
Galicia para todas as accións promocionáis de Galicia fora da comu-
nidade (feiras, misións comerciais, etc).

A Xunta de Galicia tomou a decisión estratéxica de aliñar todos os seus depar-
tamentos para conseguir a identificación “Galicia = Calidade”, dende o punto 
de vista de promoción económica, para simbolizar:

� O compromiso das empresas por ofrecer os mellores produtos e 
servizos galegos.

� A honestidade das empresas no uso das mellores prácticas na 
produción, elaboración e comercialización.

�	 O esforzo e a superación de traballadores e empresas para ser 
máis competitivos nos mercados máis esixentes.

� A confianza nos produtos e servizos das empresas galegas.

� Unha forma de “facer galega”: materias primas, I+D+i, formación e 
cualificación profesional, know how en sectores identitarios de Galicia.

Na procura destes obxectivos participan tamén outros axentes da eco-
nomía galega coma os clústeres, as cámaras de comercio, organiza-
cións sectoriais e outros selos de calidade.

Este enfoque estratéxico contribuirá a:

� Impulsar a competitividade das empresas galegas.

� Dar visibilidade a marca Galicia dende o punto de vista económico.

� Fortalecer e engadir valor ao selo de calidade.

� Unir esforzos na promoción e difusión das empresas e dos produtos 
e empresas galegas.

 
A marca paraugas da economía galega

Esta estratexia 
permitirá multiplicar 

o número de empresas 
amparadas polo selo 

Galicia Calidade
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O noso compromiso

Como marca de calidade certificada, Galicia Calidade representa un com-
promiso cos clientes e usuarios que garante que estes produtos e servizos 
contan cos requisitos prometidos e poden consumirse con total confianza.

Galicia Calidade supón tamén a aposta da Administración galega pola 
innovación, a sostibilidade e a competitividade nos mercados interna-
cionais máis esixentes, xa que contribúe a xerar valores intanxibles para 
as empresas e produtos certificados con este selo.

Como sociedade pública, Galicia Calidade S.A.U, esixe ás empresas 
que apliquen os máis estritos controis de calidade homologados para 
garantir a calidade dos seus produtos e servizos e certifica o seu cumpri-
mento con auditorías propias periódicas.

Principios
A xestión do selo de calidade realízase segundo os seguintes principios:

� Facilitar o acceso dos produtos galegos á marca de garantía, coas máis estritas normas de 
control e seguimento, para asegurar o cumprimento dos requisitos internos.

� Potenciar a promoción dos produtos, contribuíndo así á procura da excelencia e a mellora 
continúa que garanta a vantaxe competitiva fronte a terceiros.

Misión
Galicia Calidade tamén está comprometida coa misión de promover os produtos distinguidos 
con este selo, tanto pola súa calidade diferenciada coma pola súa orixe, para dar a coñecer os 
seus valores nos mercados interiores e exteriores.

Valores
Entre os valores que apoia a sociedade pública figuran:

� Vocación de servizo público de calidade á sociedade galega.

� Responsabilidade, transparencia e obxectividade na xestión do selo de garantía.

� Aposta pola innovación, a competitividade e a sostibilidade, que contribúan á internaciona-
lización das empresas galegas.
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Galicia Calidade certifica a calidade dos produtos e servizos avalada 
por unha orixe galega, unha elaboración en Galicia, a súa materia prima 
ou deseño galegos, que merezan esta distinción, unha vez contrastada 
mediante os controis establecidos.

As condicións para que os produtos e servizos poidan obter o selo de 
garantía están establecidos no Regulamento de Uso da Marca de Ga-
rantía e nos pregos de condicións. Neste regulamento establécese que 
poden obter o selo de garantía os seguintes produtos e servizos:

�		 Os produtos agrícolas e agroalimentarios producidos en Galicia, unha 
vez superados os requisitos de control de calidade establecidos por Galicia 
Calidade. Aqueles que están acollidos a un selo de calidade de orixe, como 
denominacións de orixe, indicacións xeográficas protexidas, etc, poden ac-
ceder a el tras formalizar a solicitude de entrada e sempre que cumpran 
cos pregos de condicións establecidos pola marca de garantía.

� Os produtos alimentarios que sexan elaborados en Galicia con 
materias primas principais de orixe galega, cando estas lle acheguen 
valor engadido ou cando exista un sector produtivo de interese so-
cioeconómico para Galicia (produtos lácteos, madeira, etc).

� As empresas de servizos que conten con selos de calidade re-
coñecidos e homologados, como a Q de calidade para establece-
mentos turísticos poderán ser certificados por Galicia Calidade sem-
pre e cando cumpran cos pregos de condicións establecidos.

� Aqueles produtos elaborados a partir do deseño e creación de em-
presas galegas e que xeran valor engadido intrínseco en Galicia 
(moda, construción naval, automoción, etc.).

Quen pode acceder? 
Poderán optar ao selo Galicia Calidade os produtos de empresas:

� Radicadas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
� Que conten con centro de produción en Galicia.
� Que transformen os produtos en Galicia.

As empresas deben cumprir os pregos de condicións aprobados por Ga-
licia Calidade para cada sector e someterse a auditorías periódicas.

 
Que certificamos?

Galicia Calidade certifica  
a calidade dos produtos e 
servizos logo de contras-
tala mediante os controis 
establecidos e segundo o 

Regulamento de Uso da 
Marca de Garantía
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Contar con selo Galicia Calidade leva consigo un conxunto de obrigas, 
pero tamén importantes beneficios para as empresas asociadas:

� Galicia Calidade é un selo de garantía de calidade certificada que 
só se outorga a aqueles produtos ou servizos que destacan po-
los atributos de calidade, respecto a outros do seu mesmo xénero.

� Os produtos e servizos amparados por Galicia Calidade pasan uns 
controis que acreditan as características de calidade estableci-
das e non só garanten unha orixe común.

� O selo, nome e logotipo de Galicia Calidade, é amplamente reco-
ñecido polos consumidores de toda España, e valorados de xeito 
moi positivo.

� Galicia Calidade realiza un investimento constante na promoción 
do noso selo e dos produtos amparados por el, o que contribúe a 
que o consumidor o coñeza e o recoñeza, o que beneficia directa e 
indirectamente a todos os produtos e servizos adheridos a el.

� As accións promocionais e os acordos no punto de venta supoñen 
unha gran oportunidade para que todas as empresas, independente-
mente do seu tamaño, dispoñan dunha promoción extra nestes canais.

� Presenza en feiras agroalimentarias e doutros sectores, unha oca-
sión excelente para que as empresas dean a coñecer os seus produ-
tos e servizos, no segmento profesional nacional e no estranxeiro.

 
Vantaxes
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O 90% dos consumidores  que participaron nalgunhas das degusta-
cións realizadas nas cidades galegas coñecen os produtos de Galicia 
Calidade. Ademais, un 82% afirmou que merca de xeito habitual os 
produtos amparados por este selo de calidade.

Tamén resulta significativo que o 92,5% dos consumidores que respon-
deron á enquisa “recomendaría” os produtos de Galicia Calidade e 
que lle merecen “confianza”.

 
Produtos apreciados polos consumidores

90%

7,1%
2,9%

Gráfica 1. Coñece os produtos de 
Galicia Calidade?

Sí

Non

Ns/nc 82%

7,3%

10,6%

Gráfica 2. Merca habitualmente 
produtos Galicia Calidade?

Sí

Non

Ns/nc

92,5%

7,5%

Gráfica 3. Recomendaría produtos 
Galicia Calidade?

Sí

Non

Ns/nc 92,3%

7,5% 0,2%

Gráfica 4. Merécenlle confianza?

Sí

Non

Ns/nc
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Colaboracións e accións de promoción online

Colaboración co blogger Alfonso López, creador de ‘Recetas de Rechupete’,un 
blog gastronómico recoñecido a nivel nacional e accións de promoción dos ‘Me-
nús Galicia Calidade’ mediante a páxina de chef a domicilio ‘Bendita Cocina’.

 
Algunhas accións de promoción

Presenza en eventos culturais e sectoriais de Galicia

Colaboración e presenza de Galicia Calidade en eventos culturais galegos, 
como o Festival de Cans ou xornadas de carácter sectorial, como o Atlante Wine 
Forum de Vigo.

Galicia Calidade, en ruta

Roadshow no interior dun camión adaptado que percorreu as sete principais ci-
dades galegas e no que se realizaron showcookings, catas de viños e degusta-
cións de produtos amparados por Galicia Calidade para achegar a profesionais 
e consumidores a excelencia dos seus produtos gastronómicos. 

Presenza en feiras de ámbito nacional e internacional

Presenza de Galicia Calidade e os seus produtos en feiras de ámbito nacional 
e internacional, coma a Feira International Fruit Attraction (Madrid), Alimentaria 
(Barcelona), Iberjoya (Madrid), Xantar y Vinisterrae (Ourense), Fevino (Ferrol), etc.

Degustacións e Showcookings

Organización de xornadas de degustación de produtos certificados Galicia Ca-
lidade e showcookings en Madrid. Accións levadas a cabo no Mercado de San 
Antón e na Academia do Cine de Madrid.
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Está prevista a 
incorporación paulatina 

doutros sectores 
e produtos coma: 

balnearios, turismo, 
biomasa, granito, plantas 

ornamentais... 

Dende a súa constitución, Galicia Calidade ten certificado os produ-
tos das empresas máis emblemáticas de Galicia e de diversos 
sectores representativos da economía da comunidade autónoma. 

Na actualidade, 53 empresas están acollidas á marca Galicia 
Calidade, que certifica a calidade de máis de 250 referencias de 
sectores coma:

Alimentación

Bebidas

 
Empresas asociadas e novas incorporacións

Hostalería

Lácteos

Xoiaría / Orfebraría

Viños

Outros




