
ANEXO 2: FICHA DE CONFIRMACIÓN DE 

ESPECIALIZADO EN TURISMO DE MERGULLO / NÁUTICO. 

 

PARTICIPACIÓN NO PROXECTO WAOH DE TURISMO DE GALICIA PARA A 
MARCA ATLÁNTICA DE TURISMO DE MERGULLO
 

 

A: Indique cun X o tipo de aloxamento 

 Hotel  

 Casa de turismo rural  

 

B: Indique categoría do seu establecemento 

 

 

C. Indique cun X se está dado de alta no REAT

(Será requisito indispensable para participar no proxecto de Turismo de Galicia). 

 Si 

 Non 

 

C. Identifique a súa empresa: 

Nome da empresa 

CIF 

Dirección  

Concello  

Teléfono  

Correo electrónico  

Web oficial  

Data de apertura (Antigüidade)

Nº habitacións 

Nº de prazas  

Servizo de almorzo (si ou non)

Comidas e ceas (Si ou non) 

No caso de turismo rural:  
aluguer íntegro ou por 
habitacións ou ambos.  

Persoa de contacto 

Cargo  

Teléfono de contacto  

 

D. Indique se conta con algún distintivo de calidade turística ou de sostibilidade: 

 Q de Calidade  

 Compromiso de calidade turística (SICTED)

 EMAS  

 Outras (especifique):  
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o tipo de aloxamento  

 

B: Indique categoría do seu establecemento  

. Indique cun X se está dado de alta no REAT (Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas) 

(Será requisito indispensable para participar no proxecto de Turismo de Galicia). 

C. Identifique a súa empresa:  

 

 

 

 

 

 

 

Data de apertura (Antigüidade)  

 

 

Servizo de almorzo (si ou non)  

 

No caso de turismo rural:  
aluguer íntegro ou por 

 

 

 

 

Indique se conta con algún distintivo de calidade turística ou de sostibilidade: 

Compromiso de calidade turística (SICTED) 

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS DE ALOXAMENTO 
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(Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas) 

(Será requisito indispensable para participar no proxecto de Turismo de Galicia).  

Indique se conta con algún distintivo de calidade turística ou de sostibilidade:  
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E. Indique cun X o grao de capacidade da empresa na comunicación en inglés, a nivel oral e 

escrito:  

 

 Moi baixo 

Oral  

Escrito   

 

Indique outros idiomas estranxeiros nos que se manexa: 

 

  

F. Identifique cun X as súas actividades complementarias relacionadas co turismo de 

mergullo ou de ocio náutico que ofreza no seu establecemento, e especifique outras non 

contempladas:  

 

 Ofrece material promocional de actividades de mergullo 

 Ofrece aluguer de material de mergullo

 Ofrece material promocional de actividades de ocio náutico distinto ao mergullo. 

Especifique:  

 Ofrece aluguer de material de actividades de ocio náutico distinto ao mergullo. 

Especifique: 

 Ofrece actividades de mergullo

 Ofrece actividades de ocio náutico distintas ao mergullo. Especifique

 Outras (especifique):  

 

G. DOCUMENTACIÓN ANEXA: Indique cun X a información ou materiais que adxunta ao 

formulario, confirmando a súa cesión ao CMAT e a Turismo de Galicia para usos 

promocionais:  

 

 Fotografías de calidade do seu establecemento

 Fotografías de calidade das 

ofrece no seu establecemento de xeito complementario

 Folletos en PDF 

 Material audiovisual  

 Outros (especifique): 

 

 

En ........................... con data ... de ... de 2018. 
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E. Indique cun X o grao de capacidade da empresa na comunicación en inglés, a nivel oral e 

Baixo Medio Alto 

   

   

Indique outros idiomas estranxeiros nos que se manexa:  

F. Identifique cun X as súas actividades complementarias relacionadas co turismo de 

mergullo ou de ocio náutico que ofreza no seu establecemento, e especifique outras non 

Ofrece material promocional de actividades de mergullo  

guer de material de mergullo 

Ofrece material promocional de actividades de ocio náutico distinto ao mergullo. 

Ofrece aluguer de material de actividades de ocio náutico distinto ao mergullo. 

Ofrece actividades de mergullo 

Ofrece actividades de ocio náutico distintas ao mergullo. Especifique 

G. DOCUMENTACIÓN ANEXA: Indique cun X a información ou materiais que adxunta ao 

formulario, confirmando a súa cesión ao CMAT e a Turismo de Galicia para usos 

Fotografías de calidade do seu establecemento 

Fotografías de calidade das actividades de mergullo e actividades de ocio náutico que 

ofrece no seu establecemento de xeito complementario 

En ........................... con data ... de ... de 2018.  

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS DE ALOXAMENTO 

CREACIÓN DUNHA 

E. Indique cun X o grao de capacidade da empresa na comunicación en inglés, a nivel oral e 

Bilingüe 

 

 

F. Identifique cun X as súas actividades complementarias relacionadas co turismo de 

mergullo ou de ocio náutico que ofreza no seu establecemento, e especifique outras non 

Ofrece material promocional de actividades de ocio náutico distinto ao mergullo. 

Ofrece aluguer de material de actividades de ocio náutico distinto ao mergullo. 

G. DOCUMENTACIÓN ANEXA: Indique cun X a información ou materiais que adxunta ao 

formulario, confirmando a súa cesión ao CMAT e a Turismo de Galicia para usos 

actividades de mergullo e actividades de ocio náutico que 
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Asdo. 
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