
ESTUDO DO IMPACTO SOCIOECONÓMICO DO CAMIÑO DE SANTIAGO 



Impacto socioeconómico do Camiño de Santiago 

Camiño 
de 

Santiago 

IMPACTO 
ECONÓMICO 

IMPACTO SOCIAL 
IMPACTO 

MEDIOAMBIENTAL 

A colaboración entre Turismo de Galicia e a USC responde ao 
interese común de afondar no coñecemento do impacto do 
Camiño de Santiago en Galicia a escala local, tanto no eido 
económico como no demográfico, social e ambiental. 
 
Preténdese deste xeito fornecer de información aos axentes 
do sector e ás administracións públicas para facilitar a toma 
de decisións baseadas en datos que permitan a mellor 
ordenación e dinamización de Galicia no relativo a este eixo 
vertebrador que é o Camiño. 



Metodoloxía 

Opinión dos 
residentes e 
dos peregrinos 

Explotación 
estatísticas 
oficiais 

Metodoloxías 
de análise 
alternativas 

Para acadar este obxectivo foi necesario desenvolver unha 
metodoloxía de análise do impacto a escala local que ten 
como punto de partida a opinión dos axentes implicados (1) 
e combina múltiple información estatística oficial (2) 
utilizando novas ferramentas de análise (3). 
 
A recollida de información efectuouse entre agosto e 
novembro de 2017 mediante dúas enquisas presenciais 
realizadas por persoal investigador con formación especifica. 
A primeira delas tivo como obxectivo coñecer a percepción 
dos residentes en dous concellos representativos do impacto 
socioeconómico do Camiño de Santiago (Pedrafita do 
Cebreiro e Melide).  
 
A segunda realizouse aos peregrinos á súa chegada a 
Santiago de Compostela para coñecer a súa valoración da 
experiencia vivida e as principais características da súa 
peregrinación (duración, forma, tipo de aloxamento 
utilizado, orzamento diario...). 

 



Metodoloxía – Traballo de campo 

Universo 
Poboación maior de 18 anos residente no 

concello segundo o Padrón 

Ámbito xeográfico Concellos de Pedrafita do Cebreiro e Melide 

 Tamaño poboación 

Pedrafita do Cebreiro: 782 

Melide: 5.396 

Procedemento da 

mostra 

Para cada un dos concellos, a mostra foi 

estratificada segundo localización de parroquia 

de residencia (no Camiño ou fóra do Camiño) e 

grupos de idade.  

Cálculo proporcional para cada variable. 

  

Tamaño mostra 
Pedrafita do Cebreiro: 212 

Melide: 260 

Erro da mostra   
Pedrafita do Cebreiro: 5,75% 

Melide: 5,93% 

Traballo de campo 
Aleatoria, realizada seguindo o procedemento da 

mostraxe 

Tipo de entrevista Persoal, realizada por enquisadoras formadas 

Datas de realización  
Ao longo do mes de agosto e a primeira semana 

de setembro de 2017. 

Universo Peregrinos que realizan o Camiño de Santiago 

Procedemento da 

mostra 

Mostra estratificada por nacionalidade, idade e 

medio segundo os datos das Compostelas 

(certificado expedido pola Catedral de Santiago 

para aqueles peregrinos que acreditan realizar o 

Camiño por motivos relixiosos ou espirituais e 

recorrer un mínimo de 100 km a pé ou cabalo, ou 

200 km en bicicleta) 

Cálculo proporcional para cada variable. 

Tamaño mostra 434 enquisas (297 no verán e 137 en outono) 

Erro da mostra   
Verán: 5,2% 

Outono: 8,2% 

 Traballo de campo 
Selección aleatoria, realizada seguindo o 

procedemento da mostraxe 

 Tipo de entrevista 
Persoal, realizada por unha única enquisadora 

formada 

Lugar de realización 

Casco histórico (arredores da Catedral), Oficina do 

Peregrino, Monte do Gozo, Estación de autobuses e 

albergues 

Datas de realización  

Enquisa realizada en dúas fases: 

1. do 23 de agosto ao 15 de setembro 

2. do 16 de outubro ao 16 de novembro  

Ficha técnica enquisa a residentes Ficha técnica enquisa a peregrinos 



O CAMIÑO É UNHA 
REALIDADE DIVERSA 

IMPACTO ECONÓMICO AGREGADO 
(cuantitativamente modesto pero 
cualitativamente moi relevante) 

INTENSO IMPACTO A 
ESCALA LOCAL 

(emprego, social, 
cultural e demográfico) 

SATISFACCIÓN DOS 
RESIDENTES E DOS 
PEREGRINOS MOI 
ELEVADA 

EIXE VERTEBRADOR EN GALICIA 

EXEMPLO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL E 
MEDIOAMBIENTAL 

Resumo de resultados 



O reto principal: o éxito do Camiño é sustentable? 
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Evolución do número de peregrinos que recollen a 
Compostela 

Crecemento continuo do número de 
peregrinos en Galicia, con picos 
importantes nos anos Xacobeo. 

 
O reto desta intensa afluencia de 

peregrinos merece ser tratado coa máxima 
prudencia, pois está en xogo o efecto 

vertebrador do Camiño de Santiago na 
comunidade. 

Récord absoluto en 2017 

Estimación 2021. Plan Director 



O Camiño é unha realidade diversa 

O Camiño e unha realidade que destaca pola 
súa diversidade.  

 
Contamos con camiños con diferenzas 

obxectivas e subxectivas moi significativas polos 
que discorren peregrinos cun obxectivo común, 
chegar a Compostela, pero con características 

moi diferenciadas.  
 

A diversidade paisaxística, cultural, patrimonial 
ou demográfica dos Camiños e a 

heteroxeneidade de perfís de peregrinos é unha 
riqueza do Camiño, que se presenta tamén 

como unha oportunidade para o reequilibrio 
territorial. 



Impacto total 
producción  

(incluído efecto 
inducido) por 

cada euro 

2,72 

2,44 2,60 

Non residente Residente 

Peregrino 

Cada euro de gasto do 
peregrino xera ata un 11% 

máis de produto  

Multiplicador: é o coeficiente que mide a 
cantidade de produción xerada directa e 

indirectamente por cada unidade de gasto 
turístico. Impacto 

agregado  

Impacto económico agregado 

CUANTITATIVAMENTE MODESTO 
 

Os peregrinos supoñen directamente o 2,3% do 
gasto turístico en Galicia,  

 
 

CUALITATIVAMENTE MOI RELEVANTE 
 

Cada peregrino supón o mesmo impacto 
económico que 2,3 turistas nacionais (diferenza 
na estadía media, gasto medio e multiplicador 

asociado) 



Impacto total 
emprego (por 

millón de 
euros) 

21,95 

18,58 18,84 

Non residente Residente 

Peregrino 

Multiplicador do emprego: cantidade de 
emprego xerado no conxunto da 

economía, de xeito directo, indirecto e 
inducido, ante un incremento dun millón 

de euros na demanda final do 
visitante/peregrino. 

Cada euro de gasto do peregrino xera ata un 18% 
máis de emprego.  

 
Na cesta de consumo dos peregrinos destacan os 

gastos en bens e servizos máis intensivos en 
emprego (os servizos de comida e bebida supoñen 

o 61% do seu gasto fronte ao 26% no caso do 
turista non residente) e que ademais prodúcense 

localmente (o peregrino mostra unha maior 
preferencia por produtos locais). 

 
O turista convencional gasta unha importante 

parte do seu orzamento en transporte 
(aproximadamente un 23%), gasto cun baixo 

efecto multiplicador a escala local. Este gasto é 
case nulo para o peregrino no seu percorrido por 

Galicia. 

Impacto económico agregado 



Melide e Pedrafita 
do Cebreiro 

O máis novo e o 
máis envellecido do 

Camiño Francés 

O de maior e o de 
menor densidade 

poboacional 

Punto de partida: opinión dos axentes 
implicados  

Obxectivo: coñecer a percepción dos 
residentes en dous concellos representativos 
(Pedrafita do Cebreiro e Melide) do impacto 

socioeconómico do Camiño de Santiago. 

Universo: poboación maior de 18 anos residente no 
concello segundo o Padrón Municipal. 
 

Procedemento: para cada un dos concellos, a mostra foi 

estratificada segundo localización da parroquia de 

residencia (no Camiño ou fóra do Camiño) e grupos de 

idade.  

 

Cálculo proporcional para cada variable. 

  

Erro da mostra realizada (5,75% Pedrafita, 5,93% Melide). 

 

Recollida de datos ao longo do mes de agosto e na 

primeira semana de setembro de 2017. 

Intenso impacto a escala local 



Que opinan os residentes? Valoración global moi positiva, máis para o conxunto da 
poboación que para os residentes individualmente. Para máis do 
80% da poboación os beneficios do Camiño para o concello son 

superiores aos costes 

Intenso impacto a escala local 



Impacto económico positivo: moi maioritariamente (mais do 90%), os residentes de ambos concellos perciben impactos económicos do 
Camiño positivos (para ingresos, comercio local, emprego, turismo), e non perciben impactos económicos negativos (o Camiño non 

prexudica a outras actividades e os seus beneficios recaen en residentes do concello) 

Impacto a escala local: percepción residentes 



En Pedrafita, maioritariamente, a percepción é de que o Camiño é a principal actividade económica do concello, pero esa actividade 
beneficia só a un pequeno número de residentes.  

Os residentes de Melide non perciben que o Camiño sexa a principal actividade económica do concello e tampouco que os beneficios 
desa actividade revertan nun pequeno número de residentes. 

Impacto a escala local: percepción residentes 



Analizar o impacto 
económico (vía 

demanda) a partir da 
estimación do 

número de 
PEREGRINOS E 

NOITES que pasan en 
Galicia en cada un 

dos concellos 
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Paso 2: estimación da distribución por 
concellos das noites dos peregrinos 

Impacto a escala local: estimación 

Por termino medio, nos concellos do Camiño Francés, no 60% dos sectores produtivos non existe actividade económica (unidades 
produtivas locais). Polo tanto, os impactos indirectos e inducidos prodúcense maioritariamente fóra das dimensións do concello e non 
é posible aplicar métodos de análise multisectorial. 
 

O foco desprázase cara a análise do impacto directo. 
 

O principal impacto directo a escala local é o gasto asociado aos peregrinos durante o seu percorrido. 

Paso 1: estimación do número total de 
noites dos peregrinos no Camiño Francés 
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POBOACIÓN EQUIVALENTE VINCULADA POLO 
CAMIÑO 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

MONTERROSO

PARADELA

SAMOS

SARRIA

ARZUA

PALAS DE REI

MELIDE

O PINO

PORTOMARIN

PEDRAFITA

TRIACASTELA

RELACIÓN ENTRO O GASTO DIRECTO DO PEREGRINO 
E O PIB CONCELLO EN 2014 

Utilizando un GASTO BASE de 50 EUROS DIARIOS (61.015.633 
euros total) 

Un peregrino que pasa unha noite no concello equivale a 1/365 
dun residente permanente 

A dimensión do impacto: algúns resultados 

Os peregrinos supoñen un incremento da poboación 
residente equivalente ao 28,5% da poboación de 

Triacastela, e superan o 10% en Palas de Rei, O Pino, 
Pedrafita do Cebreiro e Portomarín. 

O gasto directo estimado dos peregrinos no concello supón 
un valor semellante ao 21,73% do PIB de 2014 en 

Triacastela, e supera o 10% en Pedrafita do Cebreiro, 
Portomarín e o Pino. 
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IMPACTO EMPREGO 
Datos afiliación á Seguridade Social relativa 2017/2003 

Afiliación no último día do mes 
por concellos (datos anuais). 

Estatísticas de afiliación á 
Seguridade Social 

Máis preto de Santiago de Compostela 
 maior Impacto 

A información estatística oficial 
confirma o impacto sobre o emprego 

do Camiño de Santiago. 
 

O número de afiliados total aumentou 
en 5 concellos ( O Pino, Palas de Rei, 

Melide, Arzúa e Triacastela) por riba da 
media galega, e en Sarria por riba da 

media provincial.  
 

No resto de concellos a evolución foi 
negativa, moi vinculada coa dinámica 
demográfica regresiva e coa perda de 

afiliados no sector agrario.  
 

Non obstante, o número de afiliados 
por cada 1.000 residentes aumentou en 

todos os concellos menos en 
Monterroso. 

A dimensión do impacto: total emprego 



Detalle de Portomarín 
onde a oferta de 
aloxamento está 

concentrada no núcleo 

Mapa de calor da 
oferta de aloxamento 

no Camiño Francés 

En 2009 o Camiño Francés contaba co 4,26% das prazas de Galicia; en 2017 co 8,71%.  

Das 5.036 prazas creadas entre 2009 e 2017 en Galicia o 30% foron no Camiño Francés. 

A poboación residente nos concellos do Camiño Francés representa o 1,68% do total de Galicia. 

Impacto no sector da hostalería e restauración 

Concentración 
territorial da 

oferta de 
hostalería 



  

Relevancia do sector da hostalería en termos de 
afiliación por conta allea (orde da hostalería) 

  

  
2008 2010 2016 Peso en %  

ARZUA 7 5 3 11,1% 

MELIDE 5 4 2 20,1% 

O PINO 4 2 1 17,8% 

MONTERROSO 6 5 5 7,7% 

PALAS 6 5 1 16,4% 

PARADELA 7 4 2 16,9% 

PEDRAFITA 3 3 2 30,5% 

PORTOMARIN 3 1 1 31,6% 

SAMOS 4 3 3 14,5% 

SARRIA 7 6 5 10,5% 

TRIACASTELA 5 3 1 33,0% 

GALICIA 8 7 6 6,8% 

Fonte: Instituto Galego das Cualificacións 

Impacto no sector da hostalería e restauración 

 
En 2008 o sector da hostalería ocupaba en media  

nos concellos do Camiño Francés o 9,6% dos 
afiliados por conta allea. En 2016 este peso dobrouse 

ata o 19,1%. 
 

En 2016 a hostalería e restauración é o primeiro 
sector por ocupación en catro concellos e o segundo 

en tres deles.   
 

En 2008 non ocupaba nin a primeira nin a segunda 
posición en ningún concello do Camiño Francés. 

 
Todos os concellos do Camiño Francés están 
especializados na actividade de hostalería e 

restauración. No caso de Triacastela, Portomarín e 
Pedrafita o índice de especialización do emprego 

está cerca de 5 o que indica que a participación do 
emprego na rama de hostalería é case cinco veces a 

media de Galicia. 
 

Concentración 
sectorial do emprego 



Impacto social: neutral, non melloran os servizos nin as infraestruturas pero tampouco existen opinións que confirmen que o 
Camiño dificulte a mobilidade e o acceso aos servizos (é dicir, non se observan impactos negativos). 

Impacto cultural: claramente positivo, especialmente en relación á restauración e á mellora do patrimonio cultural, e que o Camiño 
de Santiago é unha oportunidade para coñecer outras culturas. 

Impacto sociocultural 



-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%

SAMOS

PEDRAFITA DO CEBREIRO

PARADELA

TRIACASTELA

PORTOMARIN

PALAS DE REI

MONTERROSO

MELIDE

ARZUA

PINO (O)

GALICIA

SARRIA

Variación relativa da poboación entre 2001 e 2016 
(Padrón Municipal) 

Os datos da 
estatística oficial 

mostran unha 
dinámica 

claramente 
regresiva... 
... pero a 

percepción é 
positiva 

Impacto demográfico 

A realidade é que a maior parte da Galicia interior e das grandes áreas do 
litoral teñen sufrido unha dinámica poboacional negativa e o Camiño parece 
que non foi suficiente para inverter a tendencia decrecente da poboación nos 
lugares do interior por onde pasa. Os datos do Padrón municipal e do Censo 
de poboación e vivenda amosan que os veciños dos concellos do Camiño 
Francés teñen diminuído no período analizado salvo no caso de Sarria.   
 
Pero cando preguntamos á poboación, a súa percepción e moi diferente. Os 
residentes teñen moi claro, especialmente en Pedrafita do Cebreiro, que o 
Camiño contribúe moi significativamente a manter a poboación do concello. 



Unha análise alternativa: estimar a poboación dos concellos do Camiño Francés a partires dos datos dos concellos do interior de 
Galicia polos que non discorre o Camiño de Santiago máis parecidos aos concellos de referencia (o que denominamos “veciños 
próximos”). 

Os veciños próximos son os concellos que amosan maior similitude co 
concello de referencia nun conxunto de variables demográficas e 
físicas no período 1991-2001.  

Para calcular estes “veciños próximos”  empregase un 

algoritmo de aprendizaxe automática denominado K-

nearest neighbors que utiliza a información de todas as 

variables consideradas. 

 

Nun segundo paso o algoritmo permite estimar cun 

error mínimo a poboación dos concellos no ano 2016 

en función da evolución das variables dos concellos 

que foron identificados como veciños na análise 

realizada no período 1991-2001. 

Impacto demográfico 
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Variación respecto da mellor predición 

Ademais, aínda que a poboación dos rexistros administrativos está diminuíndo, a poboación vinculada e as estimacións de 
poboación equivalente, incluíndo o peso dos peregrinos, (un peregrino é equivalente a 1/365 residente anual no concello) amosa 
na maioría dos concellos unha evolución positiva. 

Polo tanto, o impacto 
demográfico é tamén moi 

relevante 

Calculados os veciños próximos de todos os concellos do Camiño Francés, estimamos cal sería a evolución da poboación entre 2001 
e 2016 se continuase a evolución marcada polos veciños próximos.  

A evolución real é case un 30% superior á estimada polo modelo para Pedrafita do Cebreiro, pero tamén para case todos os 
concellos do Camiño. 

Impacto demográfico 



 
Os principais problemas sinalados 
polos residentes son demográficos e 
económicos. 
 
Pedrafita: despoboamento, 
avellentamento e falta de emprego e 
de oportunidades. 
 
Melide: falta de emprego e de 
oportunidades, avellentamento e 
acceso a servizos sociais e de saúde. 
 
O Camiño e a afluencia de peregrinos 
non son vistos como problema en 
absoluto.  
 
Á vista dos impactos percibidos, o 
Camiño percíbese máis ben como 
parte da solución, especialmente no 
caso de Pedrafita. 
 

Sustentabilidade 

Principais problemas do Concello 



Impacto medioambiental positivo en ambos concellos. 

Maioritariamente, os residentes non perciben efectos negativos e si perciben efectos positivos, máis para o coidado da paisaxe que 
para o coidado dos núcleos de poboación. 

Non obstante, un 30% da poboación considera que os peregrinos aumentan a contaminación ambiental. 

Impacto medioambiental 



A diversidade do Camiño: os peregrinos 

Duración viaxe 

Motivación 

Orixe 

Tipo de viaxe (só 
ou en grupo) 

Gasto medio 

Tipo 
aloxamento 

 

A diversidade do Camiño:  

 

O Camiño conta con rutas con características territoriais e 

culturais moi diferenciadas que se combinan con peregrinos 

que teñen en común o obxectivo de chegar a Compostela 

pero difiren na motivación, na compañía,  na distancia,  na 

duración, no punto de partida, na orixe, no tipo de 

aloxamento preferido, no gasto medio ou na utilización de 

novas tecnoloxías. Estas diferenzas condicionan o seu 

comportamento e a súa experiencia.  

 

 

Punto de partida: enquisa a peregrinos 
 

Primeira tanda AGOSTO-SETEMBRO  (95%, 5,2% precisión)  
Segunda tanda OUTUBRO-NOVEMBRO (95% 8,2% precisión) 

 
Entrevista persoal, realizada por unha única enquisadora formada, no casco histórico (arredores da Catedral, Oficina do Peregrino, Monte do 

Gozo, Estación de Autobuses e albergues). 
 

Observamos diferenzas 
en... 



Caracterización dos peregrinos 

 

Elevada heteroxeneidade dos 
peregrinos: 

 
Non observamos pautas de 
comportamento comúns. Por 
exemplo, o orzamento medio diario 
ten pouca relación coa porcentaxe de 
noites que pasa o peregrino en 
albergues públicos. Contamos con 
peregrinos con orzamentos baixos e 
altos que mostran unha elevada 
preferencia por durmir nos albergues 
públicos e tamén exactamente o 
contrario (con preferencia noutro 
tipo de aloxamentos). 
 
É necesario ter en conta todas as 
súas características para poder 
clasificar e anticipar comportamentos 
dos peregrinos. 
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Porcentaxe de noites en albergue público 

Exemplo: relación orzamento diario e % noites en albergue 
público 



UN ELEMENTO EN COMÚN… 
NIVEL DE SATISFACCIÓN MOI ALTO 

64%  

Maior ou moito maior 
da esperada 

En xeral, a satisfacción coa realización do 
Camiño de Santiago foi: 

5,80% 
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IGUAL QUE A
ESPERADA

MAIOR QUE A
ESPERADA

MOITO MAIOR
QUE A ESPERADA

TOTAL ESPAÑA ESTRANXEIRO

O nivel de satisfacción coa experiencia do Camiño é moi alta, incluso 

maior da esperada para dous de cada tres deles. Só o 5,8% 

consideran o seu nivel de satisfacción coa realización do Camiño 

menor do esperado. 

Caracterización dos peregrinos 



Satisfacción co Camiño de Santiago 

Repiten… 

36% 

Recomendaría facer o Camiño? 

98,6% 

VOLVERÍA A FACER O MESMO 
CAMIÑO 

Si con seguridade: 31% 
Probablemente si: 28% 

PENSA FACER OUTRO CAMIÑO 
Si con seguridade: 53% 
Probablemente si: 33% 

O alto nivel de satisfacción e a fidelidade ao Camiño queda confirmado polos seguintes resultados da enquisa: 

- Practicamente todos os peregrinos (o 98,6%) recomendaría facer o Camiño. 

- Actualmente están repetindo o Camiño o 36% dos peregrinos.  

- No futuro repetirían o mesmo Camiño ata un 59% e outro camiño ata o 86% dos entrevistados. 



Cal dos seguintes perfís define mellor a súa experiencia no 
Camiño de Santiago? (resposta múltiple) 

CRENTE 
9% 

PEREGRINO 
47% 

DEPORTISTA 
7% 

SENDEIRISTA 
11% 

TURISTA 
4% 

VIAXEIRO 
22% 

Os peregrinos non se identifican a si mesmos como turistas. 

Unha importante conclusión é que os peregrinos non se identifican como turistas. Só unha fracción moi minoritaria (4%) 
identifícanse como tales, aínda que para moitos outros, en moitos aspectos o seu comportamento é similar ao dun turista ou 
visitante. O que si son é futuros turistas grazas á experiencia do Camiño. Un 85% dos entrevistados afirma que volverán a Galicia 
como turistas. 

Caracterización dos peregrinos 



Caracterización dos peregrinos 

EXPERTO 

TRADICIONAL 

VIAXEIRO MODERNO 

LÚDICO 

XOVE 

NACIONAL 

REPITE  

CURTO E LONGO PERCORRIDO 

IDADE: 40-50 

PEREGRINO  

CRÍTICO 

ESTRANXEIRO  

NON REPITE  

LONGO PERCORRIDO  

IDADE: 20-40 E 60 

PEREGRINO 
ESTRANXEIRO  

NON REPITE  

LONGO PERCORRIDO  

XOVE  

VIAXEIRO 

NACIONAL  

NON REPITE  

CURTO PERCORRIDO 

PEREGRINO 

RELEVANTE PESO FEMININO 

MOI SATISFEITO 

MULTINACIONAL  

CURTO E MEDIO PERCORRIDO 

DIFERENTES PERFÍS OCIO 

CRÍTICO 

NACIONAL 

NON REPITE  

CURTO PERCORRIDO  

VIAXEIRO 

Un dos obxectivos da análise é a determinación de perfís de peregrinos máis alá da súa propia caracterización auto percibida. Unha 
maneira habitual de abordar este tipo de estudos é mediante o emprego de técnicas de clustering, que adoitan formar parte da 
rama do aprendizaxe automático (machine learning) denominada aprendizaxe non supervisado. Utilizando as respostas do conxunto 
de cuestións realizadas agrupamos aos peregrinos en seis perfís diferenciados que teñen como punto de partida a división clásica 
entre peregrinos individuais (maioritariamente de longa distancia) fronte a peregrinos en grupo e de menor recorrido. 



Caracterización dos peregrinos 

Distribución idades 

Lúdico Tradicional 

Experto Xove 

Moderno Viaxeiro 

 
 
Os perfís obtidos teñen distribucións por 
idades claramente diferenciadas, aínda 
que as idades medias son relativamente 
semellantes (entre 40 e 42 anos), salvo 
nos dos grupos onde se concentran os 
mozos (peregrino xove, 36 anos e 
peregrino viaxeiro, 34 anos). 
 
Os perfil de idades son moi diversos no 
peregrino moderno, experto e 
tradicional con tramos de idade 
intermedios con baixa representación 
(en torno aos 35 anos no moderno e 
experto e entorno aos 50 no tradicional). 
O lúdico mostra un perfil máis regular 
cun descenso no número de peregrinos 
co aumento da idade. 
  
 



Caracterización dos peregrinos 

EXPERTO 

LÚDICO 

MODERNO 
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Duración e gasto 

Agrupados por perfís podemos analizar con máis facilidade o comportamento dos peregrinos. Respecto á relación entre a duración 

da viaxe e o orzamento diario, podemos observar como existe unha clara relación negativa entre gasto diario medio e tempo de 

viaxe. Como os peregrinos en grupo teñen duracións de viaxe máis cortas pode levarnos a concluír que estes perfís de peregrinos 

son os de maior gasto diario. 



31% 

25% 

13% 

24% 

9% 

22% 

Un aspecto diferencial moi relevante é o tipo de aloxamento elixido. Por suposto a elección está condicionada pola dispoñibilidade, a 
compañía e a duración da viaxe.  
No gráfico de calor seguinte amósase a elección entre albergue público e privado (na diagonal situaríanse aqueles que o 100% das súas 
noites son nestes dous tipos de aloxamento). Na esquina esquerda móstrase a porcentaxe de noites para cada grupo noutros 
aloxamentos á marxe dos albergues. 

O peregrino experto case non 
utiliza outros aloxamentos e 
presenta marcada preferencia 
polos albergues públicos. 

 
O lúdico é o que menos usa 
os albergues (un 31% non os 
utiliza nunca). A opción 
preferida son hoteis e 
pensións. 

 
O perfil de viaxeiro utiliza o 
cámping e o aloxamento 
informal como unha opción 
ao mesmo nivel que os 
albergues privados, por iso 
ten un valor tan elevado fóra 
de albergues 

Aloxamento en albergues 



Valoración elementos do Camiño de Santiago 

 
Moi alta valoración dos 
diferentes elementos e 
características do Camiño, 
coherente co alto nivel de 
satisfacción (nove ítems 
superan o 4, e só un ítem 
non acada o 3 sobre 5). 
 
As valoracións máis altas 
acádanse para a contorna 
natural e a interacción cos 
peregrinos con diferenzas 
por perfís mínimas. 
 
As valoracións máis 
distantes do valor medio 
obsérvanse no grupo xove 
(por defecto) e no grupo 
moderno (por exceso). 
 
As puntuacións máis baixas 
fan referencia aos puntos 
de información e aos 
eventos culturais. 
 



Contorna natural 
Interacción peregrinos 
Cantidade aloxamentos 

Eventos culturais  
Puntos de información 

Alta valoración xeral  
relativamente superior no 

peregrino moderno e menor no 
xove (que sen embargo é dos 

máis satisfeitos) 

Alta valoración xeral, moi similar 
entre grupos, aínda que 

relativamente superior no 
peregrino tradicional  e menor 

no experto 

Seguridade 
Interacción peregrinos 

Contorna natural 

Puntos de información 
Eventos culturais 

Alta valoración xeral do Camiño de Santiago 



Fisterra e Muxía 

LUDICO 
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CONTINUA VIAXE A FISTERRA 

Relación Viaxe a Fisterra -  Situación laboral 
 
Para moitos, sobre todo peregrinos de longa 
duración e dun perfil máis tradicional, Fisterra é o 
final da súa peregrinación. 
Por exemplo, continúan a viaxe desde Compostela 
cerca do 70% dos peregrinos do grupo viaxeiro e 
tradicional. 
 
Retos: 

• Xestión dos peregrinos que amplían a 
súa estadía (2,25 noites de media 
fronte a 1,78 en Santiago de 
Compostela) nunha pequena vila cun 
orzamento limitado (entre os 
peregrinos de maior duración son 
máis abundantes as situacións de 
desemprego e inactividade). 
 

• Ademais da convivencia cos veciños, 
neste destino o peregrino convive 
tamén co turista residencial e co 
excursionista. 

 



O éxito do Camiño é sustentable? 

o A percepción de alta afluencia é unha realidade para un amplo número de peregrinos (33%), pero non se considera un elemento 

que modifique a positiva valoración da experiencia, e tampouco a súa elección do Camiño (só o 7,5% inclúen como motivo para 

elixir o Camiño que conta con menor afluencia de peregrinos). 

o A percepción de saturación do peregrino revelouse como unha variable subxectiva, que obedece a preferencias particulares e non 

á densidade real de viaxeiros. Aumenta a percepción de saturación canto maior é a distancia recorrida e menor é o tamaño do 

grupo de camiñantes. 

Só 

Parella 

En Familia 

Grupo Pequeno Grupo Grande 
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Porcentaxe de peregrinos da categoría que percibe "demasiada xente" 

O tamaño do círculo 
indica o número de 
peregrinos en cada 

categoría 



Pero... podemos analizar de xeito obxectivo unha percepción subxectiva?  
Resposta: aproximación a capacidade de carga ou acollida 

Dous resultados principais:  
 

• A capacidade de acollida real, é 
dicir, o número máximo de 
peregrinos que poderían realizar o 
percorrido garantindo que o fan 
con luz diúrna, que manteñen unha 
distancia mínima entre grupos, e 
tendo en conta os condicionantes 
meteorolóxicos é moi superior ao 
número de peregrinos que fan a 
ruta. 

 

• Existen elevadas densidades de 
ocupación do Camiño puntuais 
tanto temporal como por etapas 
nos meses de verán cando temos 
en conta o comportamento 
efectivo dos visitantes (é o efecto 
de reducir as horas de camiñar só 
as mañás). 

Capacidade de Carga Física 
(limite máximo peregrinos 
dada distancias, tempo de 

realización, ancho do 
camiño, horas de luz…) 

 
Capacidade de Carga Real 

(condicións limitantes, 
sociais e ambientais) 

Capacidade de Carga 
Efectiva (número máximo de 
“peregrinos”, unha vez que 

se ten en conta o 
comportamento efectivo dos 

peregrinos (hora saída-
chegada) e o contexto de 

xestión) 



Índices de ocupación 

• Calculamos un índice de ocupación do Camiño de Santiago para cada etapa e cada mes do ano relacionando a capacidade de 
acollida co número de peregrinos. 

• O índice varía entre 0-12. Valores inferiores a 4 indican baixa ocupación; entre 4 e 6 ocupación media; entre 7 e 9 ocupación 
alta e o rango 10-12 indica ocupación moi alta. 
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12,0

Cebreiro-Triacastela Triacastela-Sarria (san xil)

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Sarria-Portomarín Portomarín-Palas Palas-Melide

A ocupación é baixa e homoxénea nos meses de maior afluencia (maio-outubro) nas etapas Cebreiro-Triacastela e Triacastela 
Sarria. 
Dende Sarria a situación cambia. Obsérvase un importante incremento da ocupación nos meses de xullo-setembro froito do 
importante número de peregrinos que inicia o seu recorrido en Sarria (índices de ocupación media, entre maio e outubro, pero con 
picos en xullo-agosto). 



Índices de ocupación 

Os índices de ocupación dende Melide aumentan considerablemente nos meses de verán. Aos peregrinos do Camiño Francés 
temos que sumar a todos os peregrinos que fan o Camiño Primitivo e o Camiño do Norte. 

Existen elevadas densidades de ocupación do Camiño pero son puntuais tanto temporal (algunhas semanas do verán) como por 
etapas. Só na etapa Pedrouzo-Santiago e no mes de Agosto o índice de ocupación pode considerarse elevado (aínda que non 
chega aos niveis máximos). 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Melide-Arzúa Arzúa-Pedrouzo Pedrouzo-Santiago

En resumo 
 
• Durante xaneiro-marzo e 

novembro-decembro a 
ocupación é baixa ou moi 
baixa en todas as etapas. 
 

• A ocupación é media-alta 
(valores maiores a 8) nos 
meses de xullo (tres etapas, 
o 37% do recorrido),  agosto 
(cinco etapas, o 62% do 
recorrido) e setembro (dúas 
etapas, 25% do recorrido).  



Ocupación hoteleira 
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Ocupación por xeodestino. Agosto 2017 

Os datos de ocupación hoteleira (Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) do Instituto Nacional de Estadística) confirman os 
resultados obtidos para o índice de ocupación do Camiño.  

A ocupación no mes de máxima afluencia de peregrinos (agosto) no conxunto do percorrido do Camiño Francés estimase en torno ao 
60%, un valor medio lonxe de situacións de plena ocupación. De feito un dos elementos mellor valorados do Camiño é a 
infraestrutura de aloxamento, o que indica que non se percibe como un problema a falta de opcións para durmir. 



Estacionalidade 
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Ocupación hoteleira 

CAMIÑO RIAS BAIXAS

Os peregrinos non se distribúen homoxeneamente ao longo do ano. Existen desequilibrios temporais relevantes, pero diferentes aos 
existentes nas actividades turísticas máis tradicionais.  

• No Camiño a temporada “alta” (niveis de ocupación superiores ao 45%) alóngase durante 5 meses mentres que nas zonas 
turísticas adoitan ser dous/tres meses. A evolución desde 2014 foi moi positiva, xa que nese ano só en agosto a ocupación 
superaba o 45%.  

• Por outra parte, durante 5 meses ao ano, a actividade redúcese notablemente (pechan máis da metade dos establecementos e a 
ocupación nos que quedan abertos queda por debaixo do 20%), redución moi intensa que non se observa coa mesma intensidade 
noutras areas turísticas da comunidade. 



Valoración dos peregrinos polos residentes 

•  75% en Pedrafita do Cebreiro 

•  76% en Melide 

Persoalmente, 
agrádame a 
presenza de 
peregrinos 

•  14% en Pedrafita do Cebreiro 

•  32% en Melide 

Algúns meses ao 
ano hai demasiados 

peregrinos 

•  3,7% en Pedrafita do Cebreiro 

•  2,7% en Melide 

Durante todo o ano 
hai demasiados 

peregrinos 

SI 

NON 

NON 

 

Maioritariamente 

 
A saturación nun lugar prodúcese 
cando os visitantes (neste caso 
peregrinos) ou os residentes 
pensan que hai demasiados 
peregrinos/visitantes e que a 
calidade da experiencia (visita 
para uns, calidade residencial 
para outros) tense deteriorado de 
xeito inaceptable. 
 
Trátase, por tanto, dun concepto 
subxectivo que tras a análise 
realizada podemos descartar con 
toda seguridade nos puntos 
analizados. 
  



En resumo… 

• O Camiño de Santiago é unha realidade que destaca pola súa diversidade. 
 

• Impacto económico agregado: cuantitativamente modesto pero 
cualitativamente moi relevante. 
 

• Intenso impacto a escala local no Camiño Francés (emprego, social, cultural e 
demográfico). Vese como oportunidade ou parte da solución dos problemas 
do rural. 
 

• Satisfacción dos residentes e dos peregrinos moi elevada: 

• Peregrinos: o nivel de satisfacción coa experiencia do Camiño é moi alta, 
incluso maior da esperada para dous de cada tres deles, e practicamente 
todos (o 98,8%) recomendaría facer o Camiño. 

• Residentes: perciben impactos económicos do Camiño positivos (para 
ingresos, comercio local, emprego, turismo), e non perciben impactos 
económicos negativos. Moi maioritariamente, e de xeito persoal, están 
contentos coa presenza de peregrinos. 



• A sustentabilidade do Camiño de Santiago: 

• A percepción de alta afluencia é unha realidade subxectiva para un amplo 
número de peregrinos, pero non se considera un elemento que modifique a 
positiva valoración da experiencia. 

• A capacidade de acollida real é moi superior actualmente ao número de 
peregrinos que fan a ruta, aínda que existen elevadas densidades de 
ocupación do camiño puntuais tanto temporal como por etapas nos meses 
de verán. 

 
• Os peregrinos non se recoñecen como turistas pero si son futuros turistas (83% 

volverán). 
 

• A riqueza e diversidade do Camiño reflíctese directamente nos peregrinos que 
cun obxectivo común difiren na motivación, na forma como fan o camiño, na 
distancia percorrida, na duración, no punto de partida, no tipo de aloxamento 
preferido, no gasto medio, na súa orixe ou procedencia e na utilización de novas 
tecnoloxías. 

En resumo… 



• A valoración dos diferentes elementos e características do Camiño de 
Santiago é moi elevada. Destacan a valoración da contorna natural, a 
interacción cos peregrinos, a seguridade e a relación cos residentes. 
 

• Os peregrinos non se distribúen homoxeneamente ao longo do ano: 

• Existen desequilibrios temporais relevantes, pero diferentes aos 
existentes nas actividades turísticas tradicionais (a temporada alta é 
case de 7 meses).  

• O reto é atraer a outros visitantes durante as épocas de maiores 
dificultades para os peregrinos para realizar o Camiño. 

 
• Para moitos (sobre todo peregrinos de longa duración e dun perfil máis 

tradicional) Fisterra é o final da súa peregrinación 
 

valoración Camiño = valoración Fisterra 
 

En resumo… 




