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G A L I C I A  C A L I DA D E

O selo Galicia Calidade naceu no 1995 para distinguir 
produtos ou servizos que pola súa elaboración en Gali-
cia, pola súa materia prima e o seu proceso de produción, 
merezan esta distinción, unha vez contrastada 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 consumirse 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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A  M A R C A  PA R AU G A S  DA 
E CO N O M Í A  G A L E G A

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 comuni-
dade (feiras, misións comerciais, etc).

A Xunta de Galicia tomou a decisión estratéxica 
de aliñar todos os seus departamentos para 
conseguir a identificación “Galicia = Calidade”, 
dende o punto de vista de promoción económi-
ca, 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 traballa-
dores e empresas para ser máis compe-
titivos 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 identi-
tarios de Galicia.

Na procura destes obxectivos participan 
tamén outros axentes da economía galega 
coma os clústeres, as cámaras de comercio, 
organizacións 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 empre-
sas galegas.
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 O  N O S O  CO M P R O M I S O

Como marca de calidade certificada, Galicia 
Calidade representa un compromiso 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 Ad-
ministración galega pola innovación, a sos-
tibilidade e a competitividade nos mercados 

internacionais 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 homologa-
dos para garantir a calidade dos seus produ-
tos e servizos e certifica o seu cumprimento 
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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Q U E  C E R T I F I C A M O S ?

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 me-
rezan esta distinción, unha vez contrastada 
mediante os controis establecidos.

As condicións para que os produtos e ser-
vizos poidan obter o selo de garantía están 
establecidos no Regulamento de Uso da 
Marca de Garantía e nos pregos de condi-
cións. 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 estable-
cidos por Galicia Calidade. Aqueles que es-
tán acollidos a un selo de calidade de orixe, 
como denominacións de orixe, indicacións 
xeográficas protexidas, etc, poden acceder 
a el tras formalizar a solicitude de entrada e 
sempre que cumpran cos pregos de condi-
cións 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 socioeconómico para Galicia 
(produtos lácteos, madeira, etc).

� As empresas de servizos que conten 
con selos de calidade recoñecidos e 
homologados, como a Q de calidade 
para establecementos turísticos pode-
rán ser certificados por Galicia Calidade 
sempre e cando cumpran cos pregos de 
condicións establecidos.

� Aqueles produtos elaborados a partir do 
deseño e creación de empresas galegas 
e que xeran valor engadido intrínseco 
en Galicia (moda, construción naval, auto-
moción, 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 Galicia Calidade 
para cada sector e someterse a auditorías 
periódicas.
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VA N TAX E S

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 polos atributos de calidade, 
respecto a outros do seu mesmo xénero.

� Os produtos e servizos amparados por Galicia Calida-
de pasan uns controis que acreditan as característi-
cas de calidade establecidas e non só garanten unha 
orixe común.

� O selo, nome e logotipo de Galicia Calidade, é am-
plamente recoñecido 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, independentemente do seu tamaño, dispo-
ñan dunha promoción extra nestes canais.

� Presenza en feiras agroalimentarias e doutros sec-
tores, unha ocasión excelente para que as empresas 
dean a coñecer os seus produtos e servizos, no seg-
mento profesional nacional e no estranxeiro.
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ACC I Ó N S  D E  P R O M O C I Ó N

Colaboracións 
e promocións online
e en medios 

Colaboración co blogger Alfonso 
López, creador de ‘Recetas de 
Rechupete’,un blog gastronómi-
co recoñecido a nivel nacional e 
accións de promoción dos ‘Menús 
Galicia Calidade’.

Presenza de Galicia Calidade e os 
seus produtos en medios rexionais 
e nacionais, como o programa 
‘Larpeiros’ (TVG), ‘Julia en la 
Onda’ (Onda Cero) ou a revista ‘El 
Viajero’.

EXEMPLOS DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN

Presenza en eventos 
culturais e sectoriais 
de Galicia

Colaboración e presenza de Gali-
cia Calidade en eventos culturais 
galegos, como o Festival de Cans 
ou festivais musicais e eventos do 
sector audiovisual galego, como o 
festival Ribeira Sacra ou o certame 
de curtas Curtocircuito.

Participación na difusión da cultura 
galega en eventos de ámbito nacio-
nal e internacional, como o Festival 
Intercéltico de Lorient (Francia).

Presenza dos produtos Galicia Ca-
lidade en eventos culturais organi-
zados pola Administración galega 
como ‘Corazón da Artesanía’ orga-
nizado por Artesanía de Galicia.

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 Viniste-
rrae (Ourense), Fevino (Ferrol), etc.

Participación en mostra de produ-
tos galegos a nivel nacional, coma 
a Tenda Pop Up Galicia, Saberes e 
Sabores en Madrid.

Degustacións e 
Showcookings       
Galicia Calidade

Organización de xornadas de de-
gustación de produtos certificados 
Galicia Calidade e showcookings. 
Presenza dos produtos Galicia 
Calidade nas mans dos chefs ao 
cargo de restaurantes certificados 
pola marca de garantía galega.

Organización da mostra de xoias 
Galicia Calidade no mercado La 
Galicia de Santiago de Compostela.

Promocións a través 
do apoio ao deporte 
galego

Presenza da marca Galicia Cali-
dade a través do apoio a distintos 
eventos deportivos galegos, como 
a Travesía a nado Sisargas-Malpi-
ca, a Triple Corona Illas Atlánticas 
ou o evento de surf máis relevante 
a nivel nacional, o Galicia Classic 
Surf Pro.

Apoio ao deporte feminino a través 
do patrocinio da Liga Galicia Cali-
dade Feminina de Traiñeiras.

Promoción dos   
produtos galegos de 
calidade

Promoción dos produtos galegos 
de calidade a través de cola-
boracións cos supermercados 
Vegalsa-Eroski ou a presenza dos 
produtos Galicia Calidade na mos-
tra ‘Gastronosa’ organizada pola 
Asociación de Amigos da Cultura 
Galega.
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E M P R E S A S  A S O C I A DA S

ALIMENTACIÓN 

A PEMENTEIRA

AVÍCOLA DE GALICIA 

AVÍCOLA TRATANTE

CONFITERÍA CERVIÑO

CONSERVAS A ROSALEIRA

COREN

GALLEGO PEREIRA

GRANJA CAMPOMAYOR

GRUPO SADA

HORNOS SANFIZ

INGAPAN

JAMONES GONZÁLEZ

JEALSA-RIANXEIRA

KIWI ATLÁNTICO

LA CENTRAL HELADERA

LUIS ESCURÍS BATALLA

PATATAS CONDE

PAZO DE VILANE

PUERTO CELEIRO

ROSA DE LOS VIENTOS S.L.

SADEPOR

TERRAS DA MARIÑA

TORRE DE NÚÑEZ

VIDISCO

VIÑOS
ADEGA A COROA

ADEGA EIDOS

ADEGA VALDÉS

ADEGAS E VIÑEDOS PACO & LOLA

ADEGAS TERRA DE ASOREI

ALTOS DE TORONA

BODEGAS NAIROA

BODEGAS RUCHEL

GARGALO

QUINTA DO BUBLE

REGINA VIARUM

SEÑORIO DE RUBIÓS

TERRIÑA ADEGAS E VIÑEDOS

VIA ROMANA

VILARVÍN

BEBIDAS
AGUAS DE CABREIROÁ

AGUAS DE MONDARIZ 

FUENTE DEL VAL

CUSTOMDRINKS

HIJOS DE RIVERA

NOR-IBERICA DE BEBIDAS

LÁCTEOS
FEIRACO

LARSA

LECHE DE GALICIA

PAZO DE ANZUXAO

QUEIXERÍA CASLEIRAS

QUEIXERÍA DANIBERTO

QUESOS FEIJOO

HOSTALARÍA
A CARBALLEIRA RESTAURANTE

A MIRANDILLA RESTAURANTE

A PARADA DAS BESTAS

A TABERNA RESTAURANTE

ABADÍA EIRAS

BAR BERBERECHO

BIDO RESTAURANTE

BLUE CORUÑA HOTEL

BODEGUILLA DE SAN LAZARO

BODEGUILLA SANTA MARTA

CAMPOMAR HOTEL

CANTINA RÍO COVÉS

CASA DE CACHEIRO

CASA VIXIDE

EIRADO DA LEÑA

RESTAURANTE ESPAÑA

FINCA GOLETA

FINISTERRAE LA TORRE 

GALIPIZZA

HOTEL ALFONSO IX

HOTEL AUGUSTA SPA RESORT

HOTEL BOSQUE MAR

HOTEL PAZO DO RÍO

HOTEL ROTILIO

HOTEL SPA NANÍN PLAYA

MESÓN A CEPA

O BARAZAL

O CURRO DA PARRA

O GRELO RESTAURANTE

O RINCÓN DA BAIUCA

O SEMÁFORO DE FISTERRA

PAZO DE ALTAMIRA HOTEL

RESTAURANTE A TAFONA

RESTAURANTE CARMEN

REST. CASA DE LOS PECES

RESTAURANTE COMONACASA

RESTAURANTE EL COTO

RESTAURANTE EL REFUGIO

RESTAURANTE MIGA

RESTAURANTE PAPRICA

TALASO HOTEL LOUXO-LA TOJA

TAMARINDO CASA COCINA

YAYO DAPORTA

XOIARÍA / OURIVARÍA
ARDENTIA

FERNANDO GALLEGO XOIEI-
RO ARTESAN

FINK ORFEBRES

KATUXA PLATERO JOYAS

ORFEGA

ÓSCAR RODRÍGUEZ JOYEROS

UNIÓN JOYERA DE BERGONDO

VIVEIROS
ASVINOR 

VIVEROS LEBOREO

VIVEROS LAMIGUEIRO

ESTELAS DA TERRA

XARDÍN SENRA

VIVEROS SAN CAMPIO

VIVEROS COSTA DE LÓNGARAS

VIVEIROS CABALEIROS

ESTELA ORVI

HORTIVAL NARÓN

TEXTIL	–	FOGAR
CELTIC ESTORES

COLTERXY

VERTIFIL INDUSTRIAL

NAÚTICOS
ASNAUGA

CLUB NÁUTICO DE BOIRO

CLUB NÁUTICO DE SADA

CLUB NÁUTICO RÍA DE ARES

CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO

NAUTA SANXENXO

R.  CLUB NÁUTICO DE RIBADEO

REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO

R.  CLUB NÁUTICO DE PORTOSÍN

R.  CLUB NÁUTICO DE RODEIRA

R. C. NÁUTICO DE SANXENXO

R. C. NÁUTICO DE LA CORUÑA

C. NÁUT. DEPORTIVO DE RIVEIRA

C. NÁUT. SAN VICENTE DO MAR

MONTE REAL CLUB DE YATES 
DE BAIONA

XEOTERMIA
ACLUXEGA

CLITECMA

ENERTRA

NOVAGAL

PANSOGAL

RENOVABLES DEL ATLÁNTICO

SONDEOS NIGRÁN

OUTROS
BIOMASA FORESTAL

TEJAS VEREA

EMPRESAS 
GALICIA CALIDADE



San Lázaro, S/N EDIF. IGAPE 3°, 

15707, Santiago de Compostela (A CORUÑA)

Tel. +34 981 881 99 52 30

prensa@galiciacalidade.gal

www.galiciacalidade.gal

www.galiciacalidadelecer.gal


