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1.- INTRODUCCIÓNI 

A sustentabilidade turística dos destinos baseadas en indicadores que atanen 

os distintos campos (xestión, económico, social, cultural, ambiental, 

infraestrutural) e as ferramentas de monitorización para analizar como 

evolucionan son algo que cada vez ha de estar mais presente nas 

comunidades que teñen unha gran afluencia de turistas. 

Os plans de desenvolvemento turístico das distintas rexións tamén fan 

referencia a necesidade de ditos plans de sustentabilidade e monitorización, 

entre eles o de Galicia 2020. 

Dentro deste contexto é onde se sitúa o presente plan de Sustentabilidade e 

Monitorización turística de Santiago de Compostela. Trátase de analizar hasta 

que punto se encadra o turismo desta cidade dentro dos criterios de 

sustentabilidade. 

Para analizar a sustentabilidade tomamos en conta as recomendacións e 

adaptacións de distintos organismos vinculados o desenvolvemento 

sustentable e o turismo (Nacións Unidas, Organización Mundial de Turismo, 

Comisión Europea). 

Os apartados que se inclúen no presente plan poden dividirse en tres grandes 

bloques ou partes que son: 

Parte I: obxectivos (no que se indican os grandes obxectivos do plan e 

os obxectivos específicos), marco teórico (no que se presentan as 

teorías sobre a sustentabilidade e os indicadores propostos para o 

turismo por distintas organizacións de recoñecido prestixio -Nacións 

Unidas, Comisión Europea, Organización Mundial do Turismo, Instituto 

Turístico Hotelero), metodoloxía (enquisas de opinión, DAFO-CAME, 

DELPHI). 

Parte II: Diagnostico da situación en Santiago seguindo os criterios 

explicados na Parte I, para elo dividimos a análise en distintos ámbitos 

(económico, ambiental, social, cultural, infraestrutural-urbanístico, imaxe 

e promoción, gobernanza e xestión, construción social).  

Parte III: Propostas de seguimento. Para elo marcámonos uns retos 

estratéxicos para cada ámbito. En base a ditos retos facemos unhas 

propostas (CAME) en relación con cada punto do DAFO. Rematamos 

con unhas propostas do plan de monitorización que son un resumo do 

exposto anteriormente. Propostas que serán analizadas por expertos e 

grupos de intereses mediante DELPHI e logo sometidas a criterio da 

poboación en xeral. 

Algúns dos datos analizados están en mais de un apartado, pois son temas 

transversais que están afectando por exemplo a xestión, pero tamén a 
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identidade, a economía, a sociedade ou o ambiente. Neste senso a veces 

convén telos en conta de varios apartados. 

Os puntos recollidos no plan de monitorización son de algún xeito un resumo 

do análise DAFO e CAME. O presentalos nunha táboa Excel facilita a súa 

lectura e seguimento dos indicadores de un destino o longo dos anos que nos 

van dando unha idea da evolución da sustentabilidade ou de problemas que 

poden acontecer. 
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2.- OBXECTIVOS 

O obxectivo xeral deste traballo é facer un plan de sustentabilidade e 

monitorización turística de Santiago de Compostela. Este obxectivo xeral 

verase dividido en varios obxectivos específicos no referente o contido do plan 

e a metodoloxía Para elo axustámonos as propostas de metodoloxía e 

indicadores que propón a Comisión Europea, a Organización Mundial do 

Turismo, Nacións Unidas e outras organización como son o Instituto 

Tecnológico Hotelero. 

Os obxectivos específicos de contido son: 

- Analizar a sustentabilidade nos distintos ámbitos: económico, social, 

ambiental, cultural, infraestrutural, promoción e imaxe, xestión. Tamén 

engadimos outros apartados na monitorización como e a 

sustentabilidade mediática, debido a que está afectando a certos 

destinos con problemas e convén coñecer a situación en Santiago. 

- Analizar a capacidade de carga do recurso turístico mais importante de 

Santiago de Compostela e a visión para cidadáns, empresarios e 

turistas, así como a difusión nos medios 

- Analizar a redistribución de fluxos, pensando en que certas propostas 

como son novos roteiros ou ampliación de outros existentes poden levar 

a una redistribución espacial dos fluxos. 

Obxectivos específicos de metodoloxía: 

- Estrutura: En aras de manter o proceso metodolóxico recomendado para 

os plans, primeiro desenvolvemos o marco teórico e a metodoloxía, logo 

facemos o diagnóstico da situación e finalmente as propostas  De todo 

este proceso derivamos unha proposta de monitorización consistente en 

propor unha serie de indicadores para cada temática, os datos de 

referencia doutras partes do mundo cando os temos, os datos de 

Santiago de Compostela no 2017-2018, e dese modo poder ver a 

evolución nos vindeiros anos. 

- Participación actores: Coa idea de que todos os especialistas e actores 

do sistema turístico poidan participar do proceso, a proposta de 

monitorización será sometida a un dobre proceso: 

o  Mediante a técnica DELPHI:. Pídeselle que si queren incrementar 

algún indicador que o fagan, e sobre os existentes que digan o 

que pensa que vai a pasar no futuro, fundamento da súa opinión, 

e propostas de acción para mellorar a situación de cada 

indicador. 

o Mediante exposición pública: Finalmente, pensando en que os 

cidadáns e empresarios de Santiago poidan dicir o que pensan -

ademais dos representantes institucionais xa consultados no 

DELPHI-, temos como obxectivo recoller a súa visión, para elo 
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facemos unha exposición pública invitándoos a dar a súa opinión, 

recollendo as súas suxerencias no documento final. 
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PARTE I: OBXECTIVOS, TEORÍA E METODOLOXÍA 
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3.- MARCO TEÓRICO SOBRE SUSTENTABILIDADE, TURISMO E A 

CAPACIDADE DE CARGA 

 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

A Comisión Mundial sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento das 

Nacións Unidas no ano 1987 (Informe Brundtland), define á sustentabilidade ou 

desenvolvemento sustentable como aquel que “satisfai as necesidades actuais 

sen comprometer a capacidade das xeracións futuras para atender as súas 

propias necesidades”. Nun senso semellante, o Banco Mundial fala de 

desenvolvemento sustentable como “un proceso de administración dunha 

carteira de activos que permita preservar e mellorar as oportunidades que ten a 

poboación”. Trasladado á entorna do turismo, éste é interpretado como aquel 

desenvolvemento que “pretende satisfacer as necesidades dos turistas, así 

como, dos destinos turísticos, protexendo e incrementando as oportunidades 

de futuro”; é dicir, “xestionar os recursos de maneira que as necesidades 

económicas, sociais e estéticas poidan ser satisfeitas mentres se mantén a 

integridade cultural, os procesos ecolóxicos esenciais, a diversidade biolóxica e 

os sistemas de vida” (OMT, 1993). En definitiva, a sustentabilidade ou o 

desenvolvemento sustentable comprende a viabilidade económica, ambiental e 

social, que se pode alcanzar administrando racionalmente o capital físico, 

natural e humano. 

A sustentabilidade do turismo implica as políticas, os programas, as actividades 

e as relacións entre axentes que garanten a viabilidade futura do destino 

turístico sen comprometer os recursos básicos do territorio e da poboación 

residente. Implica por tanto o medio ambiente, a cultura e identidade, a 

vivenda, o espazo público, etc. 

As teorías o uso consideran normalmente tres grande polos da 

sustentabilidade, que son o ecolóxico, o social e o económico. A estros tres 

polos moitas veces ven a sumarse o da xestión. 

Consideramos que o turismo debe contribuír o desenvolvemento integral das 

sociedades receptoras (Alvarez Sousa, 2005), e para elo necesitan sumarse os 

anteriores outros polos como son o cultural, o infraestructural e a promoción-

imaxe dos destinos que se emite. Na actualidade mais recente, na análise da 

sustentabilidade do turismo e do gran problema existente a nivel social con 

situación de turismofobia, resulta necesario analizar outro factor que é o 

mediático: certos destinos onde existían problemas de capacidade social de 

carga, foron obxecto de denuncia por colectivos sociopolíticos que se viron 

incrementados polos efectos da repercusión mediática da noticia (Alvarez 

Sousa, 2018a), sendo así necesario tamén analizar o proceso de construción 
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social da realidade pola información sobre certos destinos da repulsa do 

turismo. 

 

3.2.- OS PILARES ECOLÓXICO, SOCIAL E ECONÓMICO DO TURISMO 

SUSTENTABLE  

O desenvolvemento económico dos últimos séculos, en particular deste a 

revolución industrial, está a impactar de forma notoria os ecosistemas, a 

biodiversidade e os equilibrios ecolóxicos, configurando unha situación de non 

sustentabilidade ambiental que, a á súa vez conduce á non sustentabilidade 

social e económica.  

 

 

Os tres piares da sustentabilidade 

O obxectivo das políticas de sustentabilidade é pois acadar a sustentabilidade 

ecolóxica de forma compatíbel coa aceptación social e a viabilidade 

económica, pola vía da modificación do comportamento nestas dúas esferas, a 

social e a económica, para achegalas aos requirimentos ecolóxicos básicos. 

Compre non perder de vista as leis básicas da física e da natureza, desde os 

límites do sistema en canto a recursos naturais finitos, non renovábeis ou 

renovábeis a un determinado ritmo, até o funcionamento dos ciclos  naturais 

globais, incluídos os ecosistemas e o clima.  

De acordo coa Organización Mundial de Turismo (OMT), a sustentabilidade 

busca optimizar o uso dos recursos ambientais, respectando os procesos 

ecolóxicos e axudando a conservar os recursos naturais, e asegurando así que 

as actividades económicas sexan viábeis a longo prazo e xeren beneficios 

distribuídos, en especial a través do emprego.  
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A intensificación na adopción de medidas en materia ambiental e de 

sustentabilidade por parte do sector turístico debe entenderse tamén como 

unha tendencia internacional, que resulta imprescindible incorporar no plano 

local para mellorar a competencia e sustentabilidade económica. A tendencia 

actual é a dunha demanda cada vez maior de sustentabilidade, sexa polas 

persoas usuarias dos servizos turísticos como polos destinos alternativos. 

Unha tendencia que cada vez é máis necesario planificar e monitorizar. 

A Carta Mundial do Turismo Sustentábel +20 proclamouse en novembro de 

2015 en VitoriaGasteiz no Segundo Cumio Mundial de Turismo Sustentábel, e 

incorpora os dezasete Obxectivos de Desenvolvemento Sustentábel (ODS 

2030) das Nacións Unidas.  A Carta Mundial busca orientar o turismo cara vías 

integradoras e sustentábeis, no plano internacional, desde a preservación da 

calidade dos destinos e dos servizos turísticos, até a promoción de formas 

alternativas de turismo. En palabras da carta, “o turismo debe utilizar os bens e 

servizos locais de tal modo que poidan aumentar os vínculos coa comunidade 

e reducir ao mínimo as fugas económicas, co recoñecemento da cohesión 

social e económica como principio fundamental do desenvolvemento do 

turismo sustentábel”, sendo necesario “considerar a capacidade de carga dos 

destinos, non só no caso dos lugares naturais, senón tamén nas zonas 

urbanas, especialmente cando a calidade de vida das persoas residentes se 

pode ver comprometida”. 

 

ODS ONU 2030- O 25 de setembro de 2015, os/as líderes mundiais adoptaron 

un conxunto de obxectivos globais para erradicar a pobreza, protexer o planeta 

e asegurar a prosperidade para todos e todas como parte dunha nova axenda 

de desenvolvemento sustentábel. Cada obxectivo ten metas específicas que 

deben alcanzarse no horizonte 2030. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
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O turismo medrou de forma importante nos últimos anos, en Galiza e en todo o 

noso ámbito próximo, mais compre deixar de pensar solo en termos 

incrementalistas con respecto á atracción de visitantes e empezar a poñer o 

esforzo en garantir a sustentabilidade do destino e en corresponsabilizar aos 

axentes, tanto públicos como privados, incluíndo a industria turística e os 

cidadáns, no control dos efectos do turismo sobre o contorno. 

 

3.3.- OUTROS AMBITOS DE SUSTENTABILIDADE QUE ANALIZAREMOS 

Alvarez Sousa (2005), diferencia varios ámbitos nos que o turismo debe 

contribuír o desenvolvemento da comunidade, porque son varios os ámbitos 

nos que o turismo afecta a sociedade. Seguindo esta teoría, ademais dos tres 

ámbitos clásicos da sustentabilidade (económico, social, ambiental), 

engadimos outros, quedando deste xeito para análise os seguintes: 

- Económico (capital económico sustentable) 

- Social (capital social e humano) 

- Ambiental (capital ambiental) 

- Cultural (capital patrimonial) 

- Infraestrutural-urbanístico (capital infraestrutural) 

- Promocional e de imaxe (capital simbólico) 

- De xestión (capital político) 

- Mediático (capital comunicacional) 

 

3.4.- SUSTENTABILIDADE MEDIÁTICA 

Si ben os outros capitales xa foron explicados noutros sitios (Alvarez Sousa 

2005; 2009), o capital comunicacional e a influencia dos medios sobre a 

sustentabilidade turística foi analizada de xeito aparte en Alvarez Sousa 2018a. 

A nivel teórico adicámoslle agora un pequeno espazo. 

Existen dúas grandes posturas sobre a realidade, unha delas basease no 

obxectivismo, outra no subxectivismo. Nos defendemos una postura 

intermedia. A súa vez, ademais dos polos obxectivismo-subxectivismo, están 

os ámbitos subxectivo-obxectivo e as ideoloxías do consenso e do conflito. 

 

A COMBINACIÓN DE MÚLTIPLES PARADIGMAS PARA EL ESTUDIO DE 

LOS TEMAS DE TURISMO 
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Fonte: elaboración propia a partir de Ritzer, 1993, Figura 1.3, p. 610.  

 

A que se basea no obxectivismo considera que a realidade existe como tal, a 

marxe da visión que as persoas ten de dita realidade. A realidade son feitos, e 

no caso da realidade social os feitos son as accións levadas a cabo polos 

individuos. 

A que se base no subxectivismo considera que a realidade social non existe, é 

un puro constructo dos medios, que no momento histórico actual teñen 

capacidade para crear una realidade construída, pero unha vez creada ten 

poder para cambiar a realidade. 

Unha postura intermedia sería aquela na que se considera que pode existir un 

realidade obxectiva micro, un pequeno problema, que unha vez que é difundida 

polos medios de comunicación se converte nunha realidade macro que acada 

dimensión internacional e actúa como si toda realidade fose unha gran 

problemática e os turistas o distintos actores actúan como tal. 

Nesa toma de postura respecto a realidade inflúen as ideoloxías previas que 

toman os actores que intentan buscar o consenso para que a realidade 

funcione tal e como está, ou ben de conflito para romper con todo e montar 

outro modelo turístico totalmente distinto. En medio está a posibilidade de unha 

postura onde se acepte o modelo tal e como está, facendo cambios oportunos 

en temas concretos que non funcionan. 

A imaxe que os medios de comunicación emitiron sobre os efectos do turismo 

en certas sociedades mediados polas demandas de grupos políticos, está a ter 

efectos no turismo que se escapan do interese dos xestores e mesmo dos 

membros da sociedade, sendo así necesario que os axentes se poñan de 

acordo sobre a emisión da imaxe que se está a dar de certos destinos turísticos 

saturados, que pode ser diferente da inclusión que se fai na axenda dos grupos 

políticos do problema. 

• Consenso-
Conflicto

• Consenso-
Conflicto

• Consenso-
Conflicto

• Consenso-
Conflicto

Subjetivo 
Macro

Objetivo 
Macro

Objetivo 
Micro

Subjetivo 
Micro
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3.5.- A CAPACIDADE DE CARGA 

En relación coa sustentabilidade do turismo está a capacidade de carga. 

Existen múltiples definicións da capacidade de carga e referidas diferentes 

aspectos. En xeral podemos dicir que se trata de un punto a partir do cal o 

equilibrio se rompe. Pero dito equilibrio pode referirse a natureza, a cultura, a 

sociedade, a economía, etc. Certos referentes da capacidade de carga son 

mais obxectivos e outros máis subxectivos, pero ambos inflúen de xeito 

conxunto. 

A capacidade de carga pode referirse a capacidade que ten unha estructura 

efificada, por exemplo unha catedral, a partir da cal os compoñentes 

arquitectónicos experimentan unha elevada degradación e non poden manterse 

por moito tempo no futuro. 

Pero por capacidade de carga tamén podemos referirnos a capacidade que 

teñen os habitantes de unha comunidade de seguir cumplindo coas funcións 

que ten os espazos (habitar en casas, reunirse en parques, pasear polas ruas, 

aparcar os vehículos, etc.) sen verse interrumpidas pola presenza dos turistas 

e a presión das empresas para facer negocio cos turistas. 

Outra compoñente da capacidade de carga é por exemplo a que poden 

experimentar os turistas que visitan un determinado lugar -ciclo de vida dos 

destinos e recursos- sen sentirse incómodos no espazo. Existen unhos niveles 

a partir dos cales os turistas en lugar de mostrar satisfacción mostranse 

insatisfeitos coa visita e deixan de visitar o lugar porque entran en declive os 

servizos ofrecidos, a calidade-prezo, a estética, etc. (O'Reilly, 1986). 

Pero centrándonos na temática que mais nos interesa neste traballo, a 

capacidade de carga está referida os distintos ámbitos, físico, ecolóxico, social, 

demográfico, cultural, económico, político (Coccossis, 2001), e de xeito 

especial o do patrimonio, debido a que en Santiago de Compostela o enclave 

mais problemático e a Catedral, tanto polo que poidemos ver na realidade 

(analise da entrada), como polo que manifestan os distintos actores, de xeito 

especial os turistas. 

Conscentes desta poblemática nos enclaves que son patrimonio da 

humanidade, distintas institucións xa fixeron estudos chegaron a acordos e 

publicaron documentos para regular a situación, como é o caso de ICOMOS 

(1999) e OMT (2005). Estas recomendacións poden aplicarse de xeito mais 

científico co seguimento de expertos, ou ben noutras veces mediante a práctica 

diaria dos encargados do monumento que toman decisións prácticas baseadas 

no seu criterio subxectivo. 
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4.- PROPOSTAS INSTITUCIONAIS DE INDICADORES PARA 

SUSTENTABILIDADE DOS DESTINOS TURÍSTICOS 
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4.1.- INTRODUCCÍON 

Existen múltiples estudos sobre o desenvolvemento sostible que se dedicaron 

a elaborar indicadores das distintas dimensións. Nos tomaremos en conta 

todas elas, pero de xeito especial para concretar neste proxecto teremos en 

conta as seguintes: 

- Nacións Unidas: Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable. 

Este é o marco mais xeral, mais abstracto 

- As referidas o turismo por distintas organizacións: 

o Pola principal organización de turismo, a OMT 

o Dado que estamos en Europa, pola Comisión Europea. Esta é 

obrigada debido a nosa condición de cidadáns europeos, e de 

que moitas das axudas que se poden pedir para temas de turismo 

proveñen da UE. 

o Outras organizacións encargadas do turismo como é o caso do 

Instituto Tecnológico Hotelero que propuxo un Modelo de 

Sustentabilidade Hoteleira con recomendacións específicas para 

hoteis e restaurantes. 

Pero non nos limitamos os indicadores destas organizacións, senón que 

tomando como base os indicados por elas, en concreto de partida os da 

Comisión Europea. Logo faremos unha ampliación dos que propoñen outras 

organizacións e estudosos do desenvolvemento sustentable e o turismo. 

 

4.2.- AXENDA 2030 PARA O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 

APLICADA O TURISMO 

 

A Axenda 2030 para o desenvolvemento sustentable marca 17 grandes 

obxectivos, e dentro de cada un deles unas estratexias máis concretas. Os 17 

grandes obxectivos son: 

Obxectivo 1. Poñer fin á pobreza en todas as súas formas e en todo o mundo  

Obxectivo 2. Poñer fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da 

nutrición e promover a agricultura sustentable 

Obxectivo 3. Garantir unha vida sa e promover o benestar de todos a todas 

as idades  

Obxectivo 4. Garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e 

promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todos  

Obxectivo 5. Lograr a igualdade de xénero e empoderar a todas as mulleres 

e as nenas  
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Obxectivo 6. Garantir a dispoñibilidade e a xestión sustentable da auga e o 

saneamento para todos  

Obxectivo 7. Garantir o acceso a unha enerxía alcanzable, fiable, sustentable 

e moderna para todos  

Obxectivo 8. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e 

sustentable, o emprego pleno e produtivo e o traballo decente para todos  

Obxectivo 9. Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización 

inclusiva e sustentable e fomentar a innovación  

Obxectivo 10. Reducir a desigualdade nos países e entre eles  

Obxectivo 11. Lograr que as cidades e os asentamentos humanos sexan 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentables  

Obxectivo 12. Garantir modalidades de consumo e produción sustentables  

Obxectivo 13. Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e 

os seus efectos*  

Obxectivo 14. Conservar e utilizar sustentabilidade dos océanos, os mares e 

os recursos mariños para o desenvolvemento sustentable  

Obxectivo 15. Protexer, restablecer e promover o uso sustentable dos 

ecosistemas terrestres, xestionar sustentabilidade os bosques, loitar contra a 

desertificación, deter e investir a degradación das terras e deter a perda de 

biodiversidade  

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvemento 

sustentable, facilitar o acceso á xustiza para todos e construír institucións 

eficaces, responsables e inclusivas a todos nivélelos 

Obxectivo 17. Fortalecer os medios de implementación e revitalizar a Alianza 

Mundial para o Desenvolvemento Sustentable 

FONTE: Nacións Unidas, 2015: 16) 

 

Nas metas estratéxicas concretas dentro de cada obxectivo, ten presente de 

xeito explícito o turismo en tres momentos: 8.9, repite o mesmo en 12.b, e 14.7 

- 8.9: “De aquí a 2030, elaborar e poñer en práctica políticas encamiñadas 

a promover un turismo sustentable que cree postos de traballo e 

promova a cultura e os produtos locais” (Nacións Unidas, 2015: 23) 
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- 14.7: “De aquí a 2030, aumentar os beneficios económicos que os 

pequenos Estados insulares en desenvolvemento e os países menos 

adiantados obteñen do uso sustentable dos recursos mariños, en 

particular mediante a xestión sustentable da pesca, a acuicultura e o 

turismo” (Nacións Unidas, 2015: 27) 

Pero o turismo inda que non sexa nomeado como sector en específico -

poucos sectores nomea de xeito explícito, pois os puntos están presentes 

en moitos deles-, está relacionado coas metas estratéxicas do 

desenvolvemento sustentable en moitos puntos, poñamos como exemplo: 

- O primeiro deles, cando fala da necesitade de combater a pobreza en 

tódolos ámbitos. Non podemos planificar o turismo sustentable dunha 

comunidade sen combater a pobreza dos seus habitantes e que eles 

mesmos poidan facer turismo o non só recibir a turistas 

- No cinco cando fala de lograr a igualdade de xénero e empoderar a 

todas as mulleres e as nenas. Temos que preguntarnos pola porcentaxe 

de mulleres que ocupan postos de dirección na organizacións turísticas 

públicas e privadas. Este tema é recollido pola Comisión Europea como 

fundamental no ETIS que analizamos mais adiante. 

- No seis e no sete canda fala da xestión sustentable da auga e da 

enerxía, aspectos esenciais do turismo. 

Como se pode apreciar, o turismo ten que ser planificado tendo en conta estes 

obxectivos e estratexias da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable 

que propón Nacións Unidas. 

 

4.3.- A PRPOSTA ETIS DA COMISIÓN EUROPEA 

A ferramenta máis axeitada de la Unión Europea para analizar a 

sustentabilidade turística dun destino é unha ferramenta creada pola Comisión 

Europea denominada ETIS (European Tourism Indicators System) no año 2013 

(Comisión Europea, 2013). Esta ferramenta foi obxecto de actualizacións 

posteriores, revisando o sistema no ano 2015-2016 (Comisión Europea 2017), 

pero conservan a estrutura e contido básico da primeira do ano 2013. A 

exposición básica desta ferramenta concrétase en catro categorías de 

indicadores referidas a: 

1) Xestión de destinos 

2) Incidencia social e cultural 

3) Valor económico 

4) Impacto ambiental 

E dicir, refírese a xestión de destinos turísticos desde a perspectiva da 

sustentabilidade, nas dimensións social, cultural, económica e ambiental. Para 

levar a cabo a recollida dos datos para medir os indicadores, ademais de datos 

das fontes secundarias que resultan necesarias para varios indicadores, 
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propón a necesidade de facer enquisas os encargados da xestión, os turistas, 

os residentes, os empresarios. 

Existe así una proposta na Unión Europea de sustentabilidade turística dividida 

en catro grandes seccións (xestión de destinos, valor económico, impacto 

social e cultural, impacto ambiental), dentro de cada una delas propón diversos 

criterios e dentro de cada criterio distintos indicadores básicos. A estes 

indicadores básicos poden sumárselle indicadores complementarios 

diferenciando tres grandes bloques que son os referentes a turismo marítimo e 

costeiro, turismo accesible e rutas culturais transnacionais. A estes poden 

sumarse outros indicadores como son os da OMT, as organizacións de hoteis 

(Instituto Tecnológico Hotelero), etc. Pasamos o presentar os indicadores da 

Comisión Europea ETIS (Comisión Europea, 2017, pp. 23-24). 

XESTIÓN DE DESTINOS: CRITERIOS E INDICADORES 

CRITERIOS INDICADORES BÁSICOS DO ETIS 

Política pública 

de turismo 

sustentable 

Porcentaxe de empresas e establecementos turísticos no 

lugar de destino que utilizan unha certificación 

voluntaria/etiquetado de medio 

ambiente/calidade/sustentabilidade ou responsabilidade 

social das empresas 

Satisfacción do 

cliente 

Porcentaxe de turistas e visitantes dun día que se senten 

satisfeitos coa súa experiencia xeral no destino 

Porcentaxe de visitantes que se repiten ou regresan a un 

destino (dentro dun prazo de cinco anos) 

 

VALOR ECONÓMICO: CRITERIOS E INDICADORES 

CRITERIOS INDICADORES BÁSICOS DO ETIS 

Fluxo turístico (volume 

e valor) no destino 

Número de pernoitas por mes 

Número de visitas de un día de duración por mes 

Aporte relativo do turismo á economía do destino 

turístico en cuestión (porcentaxe do produto 

interior bruto) 

Gasto diario por turista que pernoita  

Gasto diario dos visitantes que realizan visitas de 

un día de duración 
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Rendemento das 

empresas turísticas 

Duración media da estancia dos turistas (noites) 

Índice de ocupación en aloxamentos comerciais 

por mes e media do exercicio 

Cantidade e calidade do 

emprego 

O emprego directo do sector turístico como 

porcentaxe do emprego total do destino 

Porcentaxe de postos de traballo no sector turístico 

que son estacionais 

Cadea de 

subministración do 

sector turístico 

Porcentaxe de alimentos, bebidas, produtos e 

servizos producidos localmente que son adquiridos 

polas empresas turísticas de destino 

 

IMPACTO SOCIAL E CULTURAL 

CRITERIO INDICADORES BASICOS ETIS 

Impacto social/comunitario Número de turistas ou visitantes por cada 100 

habitantes 

Porcentaxe de residentes satisfeitos co 

turismo que recibe o destino (por mes / 

tempada) 

Número de camas dispoñibles en 

establecementos de aloxamento comercial 

por 100 habitantes 

Saúde e seguridade Porcentaxe de turistas que presentan unha 

reclamación ante a policía 

Igualdade de xénero Porcentaje de empresas turísticas cuya 

dirección general está en manos de una mujer 

Inclusión e accesibilidade Porcentaxe de establecementos de 

aloxamento comercial que participan nos 

programas oficiais de accesibilidade 

Porcentaxe de transporte público accesible 

para persoas con discapacidade e con 

necesidades específicas de accesibilidade 
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Porcentaxe de atraccións turísticas accesibles 

para persoas con discapacidade ou que 

participan en programas oficiais de 

información sobre accesibilidade 

Protección e valorización do 

patrimonio cultural, 

identidade e patrimonio 

Porcentaxe de residentes satisfeitos co 

impacto do turismo na identidade do destino 

 Porcentaxe de eventos realizados no destino 

que se centran na cultura e no patrimonio 

tradicional / local 

 

IMPACTO AMBIENTAL: CRITERIOS E INDICADORES 

CRITERIOS INDICADORES BASICOS ETIS 

Redución da 

incidencia do 

transporte 

Porcentaxe de turistas e visitantes dun día que utilizan 

os distintos modos de transporte para chegar ao seu 

destino 

Porcentaxe de turistas e visitantes dun día que utilizan 

servizos de transporte locais, de mobilidade branda ou 

públicos para desprazarse ao destino 

Distancia media (quilómetros) percorrida polos turistas e 

visitantes dun día desde o seu domicilio ata o destino 

Pegada de carbono media dos turistas e visitantes dun 

día que viaxan desde o seu domicilio ata o destino 

Cambio climático Porcentaxe de empresas turísticas que participan en 

programas de mitigación do cambio climático, tales 

como compensación de emisións de dióxido de 

carbono, sistemas de baixo consumo de enerxía, etc., e 

en respostas e medidas de «adaptación» 

Porcentaxe de aloxamentos turísticos e de 

infraestrutura de atracción situados en «zonas 

vulnerables» 

Xestión de 

residuos sólidos 

Xeración de residuos por cada pernoita dun turista en 

comparación coa xeración de residuos por persoa da 

poboación xeral (quilogramos) 
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Porcentaxe de empresas turísticas que separan os 

distintos tipos de residuos 

Porcentaxe do total de residuos reciclados por turista en 

comparación co volume total de residuos reciclados por 

habitante ao ano 

Depuración de 

augas residuais 

Porcentaxe de augas residuais do propio destino 

tratadas para polo menos un nivel secundario antes da 

vertedura 

Xestión da auga Consumo de auga por cada pernoita dun turista en 

comparación co consumo de auga por cada noite dun 

residente 

Porcentaxe de empresas turísticas que adoptan 

medidas para reducir o consumo de auga 

Porcentaxe de empresas turísticas que utilizan auga 

reciclada 

Consumo de 

enerxía 

Consumo de enerxía por cada pernoita dun turista en 

comparación co consumo de enerxía da poboación 

xeral por cada noite dun residente 

Porcentaxe de empresas turísticas que adoptan 

medidas para reducir o consumo de enerxía 

Porcentaxe do importe anual da enerxía consumida 

procedente de fontes renovables (megavatios por hora) 

en comparación co consumo total de enerxía a nivel de 

destino por ano 

Protección da 

biodiversidade e 

da paisaxe 

Porcentaxe de empresas locais do sector turístico que 

apoian activamente a protección, conservación e 

xestión da biodiversidade e da paisaxe locais 
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ENQUISA A XESTORES1 

(IB) Número de turistas/visitantes por cada 100 residentes 

(IO) Número de segundas vivendas/vivendas de aluguer por cada 100 vivendas 

(IO) Contribución relativa do turismo á economía do destino (% PIB) 

(IB) Emprego turístico directo como porcentaxe do emprego total 

(IB) Número de turistas que pernoitan (por mes) 

(IO) Número de camas dispoñibles en aloxamento comercial para visitantes por 

cada 100 residentes 

(IB) Taxa mensual de ocupación en aloxamento comercial e media anual 

(IO) Prezo medio por habitación no destino 

(IB) Duración media da estancia dun turista (noites) 

(IO) Duración media da estancia dun excursionista (horas) 

(IB) Porcentaxe do destino con unha estratexia/plan de acción de turismo 

sustentable en cuio marco se elaborase un dispositivo de seguimento, control 

do desenvolvemento e avaliación (si se analizan varios destinos na zona, os 

que teñen un plan de turismo sustentable) 

(IO) Porcentaxe do destino cuberto por unha política de promoción de produtos 

e servicios locais, sustentables e de comercio xusto 

(IB) Porcentaxe do destino cuberto por una política ou plan de protección do 

patrimonio cultural 

(IO) Porcentaxe dos principais actos do destino que están centrados na cultura 

e os activos tradicionais ou locais 

(IO) Porcentaxe do destino incluído en estratexias ou plans de adaptación o 

cambio climático 

(IB) Porcentaxe do destino designado para protección (superficie en km2) 

(IO) Porcentaxe do destino cuberto por un plan de xestión e control da 

biodiversidade 

(IB) Aplicación no destino de políticas que obrigan as empresas turísticas a 

minimizar contaminación lumínica e acústica 

(IO) Porcentaxe do destino e Porcentaxe da poboación cubertos por estratexias 

ou plans locais de redución da contaminación acústica e lumínica 

                                                            

1 IB = (IB); IO = (IO) 
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(IO) Porcentaxe del destino que conta con servicios de transporte público 

accesibles ás persoas con discapacidade e ás persoas con necesidades de 

acceso específicas 

 

ENQUISA A EMPRESAS 

(IB) Tipo de empresa 

(IO) Porcentaxe de emprego de tempada no sector turístico  

(IO) Porcentaxe de empresas turísticas que ofrecen prácticas para estudantes  

(IB) Porcentaxe de emprego masculino e de emprego feminino no sector 

turístico  

(IO) Porcentaxe de empresas turísticas de cuxa dirección xeral encárgase unha 

muller  

(IO) Comparación entre o salario medio feminino e o masculino no sector 

turístico  

(IO) Prezo medio por habitación no destino  

(IB) Porcentaxe de atraccións para visitantes accesibles para as persoas con 

discapacidade ou que participan en plans de accesibilidade recoñecidos 

(IB) Porcentaxe de aloxamento comercial con habitacións accesibles para as 

persoas con discapacidade ou que participan en plans de accesibilidade 

recoñecidos  

(IB) Porcentaxe de empresas turísticas sometidas a inspección de incendios no 

último ano  

(IO) Porcentaxe das dez maiores empresas activas en xestión do 

destino/comercialización cooperativa  

(IO) Porcentaxe de empresas que comunican os seus esforzos de 

sustentabilidade aos visitantes nos seus produtos, o seu marketing e a súa 

marca  

(IB) Porcentaxe de empresas/establecementos do destino que utilizan unha 

certificada/etiquetaxe voluntaria verificado para as medidas ambientais/de 

calidade/de sustentabilidade ou RSE  

(IO) Número de empresas/establecementos turísticos con informes de 

sustentabilidade acordes coa Global Reporting Initiative ( GRI)  

(IB) Porcentaxe de empresas turísticas que participan activamente en 

iniciativas para fornecerse de produtos e servizos locais, sustentables e de 

comercio xusto  

(IO) Porcentaxe de empresas turísticas que se abastecen como mínimo nun 25 

% de alimentos e bebidas de produtores locais/rexionais  
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(IB) Porcentaxe de empresas turísticas que participan en plans de mitigación 

do cambio climático mediante, por exemplo, sistemas de compensación do 

CO2, de baixo consumo de enerxía, etc., e respostas e actuacións de 

«adaptación»  

(IO) Porcentaxe de empresas turísticas que adoptaron a iluminación de baixo 

consumo  

(IB) Comparación do consumo de enerxía por turista e noite co da poboación 

xeral por persoa e noite  

(IO) Consumo anual de enerxía procedente de fontes renovables (en Mwh) 

como Porcentaxe do consumo total de enerxía  

(IO) Porcentaxe de empresas turísticas que separan diferentes tipos de 

residuos  

(IB) Comparación do consumo de auga doce por turista e noite co da 

poboación xeral por persoa e noite  

(IO) Porcentaxe de empresas turísticas con cabezais de ducha e billas de fluxo 

reducido ou dobres cisternas/ urinarios secos  

(IO) Porcentaxe de empresas turísticas que utilizan augas recicladas  

(IO) Porcentaxe de aloxamento turístico e infraestrutura de atraccións situados 

en «zonas vulnerables»  

(IO) Porcentaxe das empresas locais do sector turístico que apoian 

activamente a protección, a conservación e a xestión da biodiversidade e as 

paisaxes locais 
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ENQUISA A RESIDENTES 

 

(IO) Porcentaxe de residentes satisfeitos co turismo no destino (por 

mes/temporada) 

 (CO) Vantaxes que aporta o turismo e os turistas á comunidade 

(CO) ventadas que aporta o turismo e os turistas o entrevistado 

(IO) Porcentaxe de residentes satisfeitos da súa participación e a súa influencia 

na planificación e o desenvolvemento do turismo 

(IO) Porcentaxe de residentes con opinións positivas e negativas do impacto do 

turismo na identidade do destino  

(CO) ¿Como cree que inflúe o turismo na calidade de vida do seu destino? 

(CO) Sexo, Idade, Situación laboral 

 

ENQUISA A TURISTAS 

(IO) Distancia media (en km) percorrida polos excursionistas desde e ao 

destino  

(IB) Distancia media (en km) que percorren os turistas ata e desde o seu 

domicilio e distancia media (en km) percorrida desde o destino previo ao actual  

(IB) Porcentaxe de turistas e excursionistas que utilizan os diferentes medios 

de transporte para chegar ao destino (público ou privado e tipo)  

(IO) Porcentaxe de visitantes que utilizan servizos de transporte local/de 

mobilidade branda/público para desprazarse polo destino  

(IB) Número d turistas que pernoitan ou mes  

(IB) Número de excursionistas en temporada alta e baixa  

(IB) Duración media dá estancia dun turista ( noites)  

(IO) Duración media dá estancia dun excursionista en horas  

(IO) Porcentaxe de visitantes que repiten/volven (en 5 anos)  

(IB) Gasto diario por turista (aloxamento, alimentación e bebida, outros 

servizos)  

(IO) Gasto diario por excursionista  

(IB) Porcentaxe de visitantes satisfeitos coa súa experiencia xeral no destino  

(IO) Porcentaxe de visitantes satisfeitos coa accesibilidade do destino para as 

persoas con discapacidade ou con necesidades de acceso específicas  

(IB) Porcentaxe de visitantes que declaran ser conscientes dos esforzos de 

sustentabilidade do destino 
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PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS PARA DESTINOS CULTURAIS 

Estes son os indicadores que a Comisión Europea considera básicos, pero logo 

propón uns indicadores complementarios. Neste caso son aplicables os 

relacionados con unha ruta cultura transnacional. Propón indicadores 

relacionados coa xestión de destinos, empresarios e poboación. Neste análise 

decidimos incluír os relacionados coa xestión de destinos, debido a que son 

temas que se poden contestar coas evidencias públicas existentes. No caso de 

empresarios e poboación non os incluímos, pois consideramos que se trata 

mais ben de facer unha análise das empresas e poboación que se atopa o 

longo da ruta e non para unha cidade específica como Santiago somentes. 

Enquisa sobre xestión de destinos 

¿Está o teu destino incluído nunha ruta cultural certificada polo Consello de 

Europa? 

Se é así, hai unha política para darlle visibilidade a esta ruta cultural? 

Se é así, a comunidade local participa desta política? 

¿Organízanse no seu destino eventos culturais ou turísticos vinculados á ruta 

cultural? 

¿O logotipo da ruta cultural do Consello de Europa está presente nos 

documentos ou é visible nas oficinas de turismo? 

Porcentaxe das ofertas turísticas dispoñibles no seu destino que destacan o 

tema da ruta cultural 

Enquisa para empresas 

¿Está a súa empresa situada nunha ruta cultural certificada polo Consello de 

Europa? 

En caso afirmativo, son os produtos da túa empresa vinculados ao tema ou 

actividades da ruta cultural? 

Se é así, son as comunicacións que a súa empresa ou os seus produtos 

teñen coa ruta cultural mencionada nas comunicacións da súa empresa? 

¿A súa empresa ou os seus produtos promocionados ou visibles na ruta 

cultural? 

Enquisa para os residentes 
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Beneficios ofrecidos á comunidade pola ruta cultural na que se atopa o meu 

destino 

¿A comunidade está informada sobre a ruta cultural? 

¿A comunidade local está involucrada nas accións organizadas no marco 

das actividades de ruta cultural? 

A ruta cultural na que se sitúa o meu destino ofrécelle algún beneficio 

persoal? 

Porcentaxe de residentes que están satisfeitos coa súa participación e 

influencia na planificación e desenvolvemento da ruta cultural 

Porcentaxe de residentes que teñen opinións positivas ou negativas sobre a 

incidencia da ruta cultural na identidade do meu destino 

Efecto da ruta cultural sobre o carácter distintivo e identidade, cultura e 

patrimonio local do destino 

Efecto da ruta cultural sobre a calidade de vida no destino 

Porcentaxe de residentes que teñen opinións positivas sobre o impacto da 

ruta cultural sobre o turismo 

Efecto da ruta cultural sobre as ofertas culturais e turísticas do destino 

FONTE: Comisión Europea, 2017: 26) 

 

 

4.4.- OMT 

A OMT despois dun detido estudo sobre a sustentabilidade e os 

procedementos metodolóxicos para elaboración de indicadores, propón 

cuestións e indicadores relativos a sustentabilidade do turismo que fan 

referencia o benestar das comunidades receptoras, a conservación do 

patrimonio cultural, a participación comunitaria no turismo, a satisfacción dos 

turistas, a saúde e seguridade, o aproveitamento dos beneficios económicos do 

turismo, a protección dos recursos naturais de valor, a xestión de recursos 

naturais escasos, a limitación do impacto ambiental do turismo, o control de 

actividades turísticas, a ordenación e control do lugar de destino, o deseño de 

produtos e servizos, a sustentabilidade das operacións e do servizos turísticos.  

Logo, a partir das cuestións e indicadores que sinalamos, así como das 

enquisas que xa se están a facer en distintos destinos, propón un cuestionario 

par afacer os turistas e outro os habitantes na comunidade. 
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CUESTIÓNS E INDICADORES 

a) Benestar das comunidades receptoras, onde inclúe os seguintes 

compoñentes da cuestión: 

- Nivel de satisfacción da comunidade e problemas ou insatisfacción (Para 

os problemas recorre o número das reclamacións feitas polos 

residentes) 

- Actitudes da comunidade fronte o turismo (incluídos acordos de 

cohesión sobre o turismo, percepcións e aceptación do turismo) 

- Beneficios sociais asociados o turismo 

- Efectos xerais do turismo na vida da comunidade. 

- Cambios no modo de vida dos residentes (impacto cultural, cambio 

cultural, modo de vida comunitario, valores e costumes, ocupacións 

tradicionais) 

- Cuestións de vivenda como por exemplo a porcentaxe de vivendas 

asumibles para os residentes. 

- Indicadores demográficos comunitarios (por exemplo os residentes que 

tiveron a abandonar a comunidade) 

b) Conservación do patrimonio cultural 

- Base xurídica para protección 

- Designación 

- Financiación da protección 

- Perfil da cuestión 

- Estado do emprazamento e entorno 

- Ameazas a integridade e autenticidade dos bens 

c) Participación comunitaria no turismo 

- Dispoñibilidade da información 

- Acceso a información 

- Análise da información 

- Aplicación da información 

- Divulgación da información 

- Acción/impacto da información 

d) Satisfacción dos turistas 

- Averiguar si os turistas se van satisfeitos 

- Medir o impacto dos niveis de satisfacción no sector do destino 

(porcentaxe de visitantes que volven, reclamacións, clasificación nas 

guías, imaxe de marca) 

- Accesibilidade no destino 

- Accesibilidade a edificios públicos, hoteis, outros servizos 

- Accesibilidade as atraccións turísticas 

- Accesibilidade as experiencias turísticas 

- Asistencia cando resulta necesaria 
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- Satisfacción das persoas que sofren discapacidade co destino e as 

atraccións turísticas 

e) Saúde e seguridade 

- Saúde e seguridade do visitante 

- Accidentes 

- Saúde e seguridade da comunidade 

- Acceso a asistencia sanitaria 

- Vecindarios tranquilos e seguros 

- Abuso de sustancias, tabaco 

- Facilitacións, advertencias e información 

- Plans de emerxencia 

- Incidentes 

- Xestión de riscos 

- Delincuencia 

- Acoso a turistas 

- Prevención e control de delincuencia 

f) Aproveitamento dos beneficios económicos do turismo 

- Medida do grado de estacionalidade (e resultados das disposicións da 

dirección para responder a ditas cuestións) 

- Reforzo do turismo de temporada media e baixa para reducir a 

estacionalidade 

- Oferta de infraestrutura suficiente todo ano 

- Emprego temporal e estacional (falta de formación, retención de bos 

empregados, oportunidades de promoción) 

- Grado de importación dos servizos 

- Número e calidade de emprego no sector turístico 

- Desenvolvemento profesional e persoal 

- Satisfacción co traballo 

- Falta de man de obra cualificada 

- Impacto potencial do turismo no entorno natural 

- Fonte de financiación para conservación da biodiversidade o 

mantemento de áreas protexidas 

- Alternativas económicas para poboación que ve reducida a súa labor 

económica por culpa do turismo 

- Obtención de apoio para promover a conservación da biodiversidade 

entre os turistas 

- Normativa propia do lugar 

- Oferta de oportunidades os turistas para que participen na conservación 

- Beneficios no emprego 

- Inversión empresarial no turismo 

- Ingresos turísticos 

- Gasto comunitario 

- Beneficios económicos netos 

- Cambios no coste da vida 
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- Estabilidade e mellora dos ingresos na comunidade 

- Mellora das oportunidades locais 

- Explotación e apoio a pequenas e medianas empresas 

- Distribución equitativa de fondos 

- Estratexias de especialización 

- Cooperación entre empresas 

- Vitalidade do sector 

g) Protección dos recursos naturais de valor 

- Areas protexidas e grado de protección 

- Intensidade do uso 

- Perturbación de especies e sistemas fráxiles 

- Costos de mantemento da protección 

h) Xestión de recursos naturais escasos 

- Medición do uso e conservación da auga 

- Programas de xestión enerxética 

- Uso de fontes de enerxía renovables 

i) Cambio climático e turismo 

- Nivel de exposición o risco 

- Impacto na biodiversidade 

- Emisión de gases de efecto invernadoiro procedentes do destino e do 

compoñente turístico 

- Uso de combustibles no transporte 

- Consumo enerxético relativo o control da temperatura 

- Cobertura de espazos naturais 

j) Dispoñibilidade e conservación da auga 

- Consumo global de auga en relación coa oferta 

- Iniciativas e resultados da conservación 

- Restricións estacionais 

- Distribución da auga para os distintos usos 

- Coste e prezo da auga 

- Calidade da auga 

- Efecto da contaminación da auga sobre a imaxe do lugar de destino 

k) Limitación do impacto ambiental do turismo (auga, residuos sólidos, 

atmosférico, ruído, visual) 

- Augas residuais tratadas 

- Alcance dos sistemas de tratamento da auga 

- Efecto do tratamento das augas residuais 

- Xestión do total de residuos sólidos recollidos no destino 

- Redución dos residuos producidos 

- Sustancias perigosas (redución, manipulación) 

- Mantemento da imaxe de limpeza do destino 

- Calidade do aire 

- Efectos da calidade do aire sobre turistas e residentes 

- Reacción dos turistas ante a calidade do aire 
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- Impacto da contaminación do aire sobre as atraccións turísticas 

- Impacto do turismo sobre a calidade do aire 

- Niveis de ruído existentes 

- Efectos do ruído sobre turistas e residentes 

- Deseño e construción da infraestructura (carreteiras, eléctrica, 

parabólica...) 

- Iluminación nocturna 

- Forma física (alturas, sinales, etc.) 

- Planificación/permisos de construción 

- Selección de materiais 

- Emprazamento e orientación 

- Integración da paisaxe  

l) Control das actividades turísticas 

- Cifra total de turistas que visitan o destino nos sitios clave e cifras de 

máxima afluencia en que se supera a capacidade dispoñible 

- Medición e xestión da intensidade de uso do lugar de destino (turistas 

por metro cadrado) 

- Medición e xestión da densidade do uso de sitios particularmente 

explotados dentro dun destino (automóbiles por minuto, estacionamento, 

etc.) 

- Niveis de uso en relación coa capacidade prevista 

- Percepción dos niveis de uso e masificación (porcentaxe de turistas e 

residentes que consideran que o destino está masificado) 

- Vulnerabilidade ambiental dos lugares onde se ubican centros de 

convencións 

- Repercusións sociais dos centros de convención 

- Seguridade nos lugares dos centros de convencións 

- Impacto dos centros de convencións sobre as infraestruturas públicas do 

entorno 

m) Ordenación e control do lugar de destino 

m.1) Integración do turismo na planificación local ou rexional 

- Mantemento da imaxe de limpeza do destino 

- Comportamento  da industria turística (turismo, duración, gastos, 

ingresos, fugas) 

- Efectos do turismo no lugar de destino e satisfacción da comunidade 

- Calidade do produto turístico 

- Ameazas para o turismo procedentes doutras áreas 

- Existencia dun plano ou estratexia de turismo 

- Avaliación do marco político e de planificación (lexislación, participación 

pública, participación privada, supervisión de indicadores) 

m.2) Control do desenvolvemento 
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- Existencia dun plan de ordenación do territorio que inclúa o turismo de 

xeito explícito 

- Alcance e efectividade dos procesos de control e supervisión 

- Existencia de algún procedemento para aplicar o plan e os seus criterios 

de xeito explícito 

m.3) Transporte relacionado co turismo 

n) Deseño de produtos e servicios 

- Creación de circuítos e rutas 

- Integridade da ruta 

- Conflitos comunitarios e cooperación 

- Intensidade de uso 

- Repercusións económicas 

- Oferta de variedade de experiencias 

- Satisfacción dos turistas coa variedade das experiencias 

n) Actividades de marketing con miras a un turismo sostible 

- Marketing verde 

- Produtos e experiencias que fan fincapé na sustentabilidade 

- Respostas dos turistas 

- Identificación no mercado de produtos máis sostibles (respectuosos co 

medio ambiente e co contexto cultural) 

-  Visitantes que buscan experiencias de turismo sustentable 

(experiencias respectuosas co medio ambiente e co contexto cultural) 

- Estimación da imaxe do destino e produtos desde o punto de vista da 

sustentabilidade 

- Satisfacción das expectativas dos clientes respecto a autenticidade dos 

produtos 

o) Protección da imaxe do destino 

- Imaxe que teñen os turistas do destino 

- Imaxe que teñen as persoas que non visitaron o destino 

- Imaxe de marca 

- Eficacia da marca 

- Indicadores de protección da marca 

p) Sustentabilidade e políticas prácticas de xestión ambiental nos negocios 

turísticos 

- Sistemas de xestión ambiental 

- Responsabilidade social 

 

ENQUISAS A TURISTAS 
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Enquisas a residentes que propón a OMT a partir das cuestións e dos 

indicadores expostos, así como dos cuestionarios aplicados en diferentes 

destinos turísticos de varios países:2 

Motivos da visita 

Número de visitas realizadas a ese destino 

Lugares visitados 

Si a experiencia foi positiva 

Si o estado das carreteiras e a sinalización facilitaron as viaxes 

Si estaba limpo 

Si lle permitiu vivir experiencias variadas 

Si estaba abarrotado 

Si poido facer inmersión na cultura local 

Si os sitios de interese cultural  estaban ben conservados 

Si o acceso os sitios de interese cultural era fácil 

Si había bos obxectos de artesanía e recordos dispoñibles 

Si poido saborear a cultura local 

Si o aloxamento era de calidade 

Si os servizos eran de calidade 

Si o persoal de servizo era competente e atento 

Si as zonas construídas tiñan desorde 

Si lle molestou o ruído 

Si lle molestou o lixo dos lugares públicos 

Si o entorno natural estaba en bo estado 

Si a paisaxe era variada e interesante 

Si lle foi fácil chegar o destino 

Si se sentiu protexido e seguro durante a visita 

Si a relación calidade prezo foi boa 

Si llo recomendaría os amigos 

Si volvería o destino 

Si lle interesaría visitar ese destino fora da temporada alta 

                                                            

2 Non incluímos algunha cuestión que non corresponde para Santiago, como por exemplo “As 

praias estaban limpas” 
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Que actividades prefire realizar fora e temporada alta 

Actividades que esperaba no destino e que non atopou 

Tempo que se quedaría a próxima vez no destino 

Que se pode facer para que as súas vacacións sexan mellores a próxima vez 

Si volvera o destino que lle gustaría facer de novo 

Que non faría 

Que cambiaría do destino 

Idade 

Duración da estancia 

Orixe 

Número de persoas no seu grupo de viaxe 

 

 

4.5.- INDICADORES PROPOSTOS POLO INSTITUTO TECNOLOGICO 

HOTELERO (ITH) 

Existen numerosos indicadores, que se poden adaptar a cada situación 

particular. Exemplo disto é o listado de indicadores para hoteis do Modelo de 

Sostenibilidad Hotelera do Instituto Tecnológico Hotelero (2017). As referencias 

de cálculo máis habituais son a unidade de superficie útil de instalación (m2), o 

número de clientes, ou o valor monetario da facturación.  

Neste plan recomendamos a seguinte relación de indicadores prioritarios, co 

obxectivo da súa estandarizar a metodoloxía de cálculo e acada un uso 

xeneralizado que permita a obtención de indicadores equivalentes en todo o 

destino turístico de Santiago. 

Listado de indicadores propostos polo ITH:  

- Demanda enerxética anual: kWh/m2  

- Emisións anuais de CO2 por superficie útil do edificio ou por cliente 

(pegada de carbono): kg CO2eq/m2 ou kg CO2eq/cliente e día 

- Porcentaxe da pegada de carbono reducida cada ano, % 

- Porcentaxe de pegada de carbono compensada, % 

- Presenza de indicacións e instrucións de aforro de enerxía  

- Pegada ecolóxica da mobilidade dos empregados: kgCO2/empregado 

- Produtos e servizos de orixe local ou km0, % 

- Porcentaxe anual de redución da cantidade de auga consumida, % 

- Caudal das billas, L/min 

- Porcentaxe de cisternas con mecanismos de aforro, % 

- Presenza de indicacións e instrucións de aforro de auga 

- Índice de xeración de residuos (porcentaxe da cantidade de residuos 

xerados en relación á cantidade de materiais primas utilizadas), % 
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- Índice de recollida separada (segregados en orixe) dos residuos 

producidos, % 

- Índice de calidade dos materias recuperados dos residuos (porcentaxe de 

materiais propios), % 

- Pegada ecolóxica dos residuos xerados: kg CO2/cliente e día ou kg 

CO2/m2 

- Porcentaxe de substitución dos produtos de limpeza tóxicos por produtos 

inocuos, %  
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5.- METOLOXÍA 
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Neste traballo empregáronse distintas metodoloxías, entre as que están as 

enquisas a visitantes, residentes e empresarios. Tamén se fixo análise de 

datos secundarios polos expertos de cada sector, DAFO e CAME. 

Posteriormente, para darlle participación os expertos, os actores do sector, e a 

poboación de Santiago fíxose un DELPHI con expertos e actores do sector,  e 

exposición pública para que a puidese opinar a poboación, con inserción de 

propostas. 

No caso das enquisas seguíronse as propostas da Unión Europea e da OMT 

de facer preguntas relacionadas con unha serie de indicadores para coñecer a 

opinión dos distintos actores relacionados co turismo.  

 

5.1.- ENQUISAS DE OPINION 

A VISITANTES 

Fíxose enquisas os turistas que visitan Santiago de Compostela entre os días 8 

de agosto e 10 de outubro de 2017. 

Os turistas foron seleccionados nos arredores da Catedral, e nas rúas máis 

céntricas da zona monumental de Santiago. 

En total fixéronse 447 entrevistas, diferenciando entre os entrevistados 

segundo o sexo e a idade do seguinte xeito: 

 

Variable Categoría % 

Xénero Home 47 

Muller 53 

Idade De 15 a 24 anos 23.7 

25-34 20.4 

35-44 19.7 

45-54 21.1 

55-64 10.2 

65 ou máis anos 4.9 

 

O 47% dos entrevistados foron homes e o 53% mulleres. O 23.7% tiñan entre 

15 e 24 anos, o 20.4% entre 25 e 34 anos, o 19.7% entre 35 e 44 anos, o 
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21.1% entre 45 e 54 anos, o 10.2% entre 55 e 64 anos e o 4.9% tiña 65 ou 

mais anos. 

A marxe de error dos resultados para unha cantidade de visitantes de mais de 

100.000, dunha mostra de 447 é do 4.6% con un intervalo de confianza do 

95%. Isto significa que si para unha determinada categoría a porcentaxe que 

nos da é do 50%, en realidade pode estar comprendido entre o 54,6% é o 

45,4%. 

 

A RESIDENTES 

Levouse a cabo unha enquisa a residentes de Santiago de Compostela en 

xaneiro de 2018. Para iso seleccionáronse habitantes de catro zonas: Catedral 

e arredores, resto do casco histórico, ensanche e zonas novas, lugares 

periféricos. 

En total, obtivéronse 470 enquisas, que se distribúen segundo a zona onde os 

enquisados teñen o seu domicilio: 

O obxectivo desta recompilación de datos é observar a variedade de opinións 

existentes en relación o turismo. É necesario remarcar que non se tomou unha 

mostra representativa da poboación por zona, senón que se trataba de coñecer 

a opinión en xeral, e nalgunha temática como a repercusión nos distintos barrios 

en que viven as persoas, diferenciar polos catro grupos mencionados. 

Segundo as variables socio demográficas, o 46% dos enquisados son homes e 

un 54% son mulleres. En canto á distribución por idades, un 38,6% son persoas 

de entre 15 e 24 anos; 19% persoas entre 25 e 34 anos; 16% entre 35 e 44 anos; 

19% as persoas entre 45 e 64 anos e un 7% de 65 anos e mais. 

Variable Categoría % 

Xénero Home 46,0 

 Casos % 

CATEDRAL E ALREDEDORES 112 23,8 

RESTO DO CASCO HISTÓRICO 106 22,6 

ENSANCHE Y ZONAS NOVAS 132 28,1 

LUGARES PERIFÉRICOS 120 25,5 

TOTAL 470 100,0 
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Muller 54,0 

Idade de 15 a 24 anos 38,6 

25-34 19,3 

35-44 16,1 

45-54 11,2 

55-64 7,9 

65 ou máis anos 6,7 

 

A marxe de error dos resultados para unha poboación de 96.000 habitantes, 

dunha mostra de 470 é do 4.5% con un intervalo de confianza do 95%. Isto 

significa que si para unha determinada categoría a porcentaxe que nos da é do 

50%, en realidade pode estar comprendido entre o 54,6% é o 45,4%. 

 

A EMPRESARIOS 

Fíxose unha enquisa o sector empresarial do turismo de Santiago, 

diferenciando entre os dedicados o hospedaxe, restaurantes e bares, artesanía 

e comercio. Foi moi complicado conseguir que contestasen, os empresarios 

mostráronse reacios a responder. Despois de moito insistir, conseguimos facer 

53 enquisas distribuídas do seguinte xeito: o 22.6% delas foron a artesanía e 

un 26.4% a Hospedaxe e outro 50.9 % a Restaurantes 

TIPO DE ACTIVIDADE 

  Frecuencia Porcentaxe 

Hospedaxe 14 26,4 

Restaurantes e bares 27 50,9 

Artesanía e comercio 12 22,6 

Total 53 100 

  

ZONA DE LOCALIZACIÓN 
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Respecto a localización onde estas foron realizadas a maior parte son da zona 

da catedral e a contorna, sendo este o 60.4 % do total, seguido do 22.6 % que 

foron no ensanche, un 13.2 % na zona monumental e un 3.8 % na periferia.  

Segundo a base de datos de Turismo de Galicia 

(https://www.turismo.gal/localizador-de-recursos?langId=es_ES), en Santiago 

temos un total de 249 establecementos onde aloxarse e 324 onde comer. Sen 

contar artesanía e comercio, fixemos un total de 41 entrevistas. Para una 

poboación de 573 empresas, a marxe de error dos resultados é do 14.8% con 

un intervalo de confianza do 95%. Isto significa que os datos que damos son 

solo orientativos. Dada a falta de colaboración dos empresarios resulta case 

imposible facer unha mostra que sexa representativa. Si quixeramos ter unha 

marxe de error do 3%, para unha poboación de 573, a mostra tería que ser de 

373, e iso resulta imposible 

 

5.2.- DAFO E CAME 

Recorrendo a distintas teorías e conceptos sobre a sustentabilidade aplicados 

o turismo, elaboramos os obxectivos estratéxicos para cada campo 

(económico, ambiental, social, cultural, infraestrutural-urbanístico, promoción e 

proxección de imaxe, xestión). 

A partir de tales obxectivos que serviron como punto de mira, reflexionamos 

sobre e dos datos existentes -tanto os recollidos coas enquisas, como os de 

fontes secundarias recadados polos investigadores de cada campo- 

elaborando os DAFO e os correspondentes CAME para cada un dos 

apartados.  

Catedral e 
contorna; 60,4

Resto da zona 

monumental; 13,2

Ensanche; 22,6

Peri feria; 3,8

ZONA LOCALIZACIÓN EMPRESAS

https://www.turismo.gal/localizador-de-recursos?langId=es_ES
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5.3.- ESQUEMA DE MONITORIZACIÓN E DELPHI. EXPOSICÓN PUBLICA E 

RECOLLIDA DE SUXERENCIAS 

Da análise dos datos anteriores fíxose unha resume dos indicadores 

fundamentais, indicados pola Comisión Europea e pola OMT. Presentáronse os 

datos de cada un deles, seguindo a metodoloxía para calcular cada ítem que 

recomendan os ETIS da Comisión Europea.. 

Estes indicadores serán sometidos a consideración de expertos e dos actores 

do sector do turismo de Santiago mediante a técnica DELPH. 

Eliximos esta técnica para facilitar a resposta de expertos e actores inda que 

non estean todos presentes cara a cara. De feito esta técnica preséntase como 

unha alternativa os grupos de discusión, sendo máis axeitada debido a que non 

se vicia cos problemas que presentan os grupos. Os expertos e actores 

poderán: 

- Opinar sobre os indicadores que se lle propoñen, dando a súa idea de si 

creen que no futuro próximo seguirán igual, descenderán ou se 

elevarán. 

- Propor actuacións a levar a cabo para mellorar a situación. Actuacións 

que logo serán incluídas no informe 

- Propor a inclusión de outros indicadores que consideran importantes e 

que nos non tivemos presentes 

Con ditas indicacións farase un documento que será exposto publicamente 

para que calquera persoa poida opinar e facer propostas. Con estas propostas 

finalmente realizarase o documento definitivo 
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PARTE II: DIAGNÓSTICO 

6.- DIAGNÓSTICO DA SUSTENTABILIDADE DO TURISMO: DISTINTOS 

ÁMBITOS 
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6.1.- SUSTENTABILIDADE ECONOMICA 
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INTRODUCIÓN 

Nesta parte económica do informe analizaremos tres aspectos fundamentais sobre o 

sector turístico na cidade de Santiago, concretamente: 

 Posicionamento competitivo da cidade no conxunto das cidades turísticas en 

España. 

 Análise da evolución do sector na cidade e cálculo do seu impacto económico. 

 Estudo da oferta do sector na cidade. 

Nesta análise imos ter en conta un amplo conxunto de indicadores no que, entre 

outros mais amplos, figuran os criterios e indicadores ETIS de valor económico. Isto é, 

faremos un completo análise dos fluxos turísticos en volume e valor e do rendemento 

das empresas turísticas no segundo apartado. No terceiro, xunto co estudo da oferta 

do sector, analizaremos o emprego xerado polo sector. 

 

1. POSICIONAMENTO COMPETITIVO DE SANTIAGO 

 

Recollendo as informacións existentes na actualidade, o informe UrbanTUR 2016 

realizado por Exceltur recolle a posición das 22 cidades españolas de maior relevancia 

turística en 62 indicadores que reflicten os aspectos máis relevantes que condicionan 

a súa competitividade turística, entendida como a capacidade de incrementar de forma 

sustentable a produtividade do sistema turístico a longo prazo. Santiago de 

Compostela está situada en noveno lugar, detrás de Barcelona, Madrid, Valencia, San 

Sebastián, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca e Bilbao.  

 

Táboa 1. Posicionamento competitivo das cidades españolas no sector turístico  
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Fonte: Exceltur (2016) 

 

Unha análise máis polo miúdo dese conxunto de 62 indicadores referidos lévanos a 

estudiar un conxunto de 6 pilares básicos que articulan a competitividade turística 

urbana. Na táboa 2 recollemos dita articulación de indicadores plantexada polo informe 

Urbantur. 

 

Táboa 2: Pilares e indicadores de competitividade turística 
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Fonte: Exceltur (2016) 

 

Indo pilar por pilar nesa análise da competitividade turística o primeiro é a  capacidade 

de atracción da oferta de produtos de lecer. Neste se recolle o atractivo dos grandes 
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iconos de turismo cultural e o posicionamento en liñas de produto de turismo lúdico 

(turismo de shopping, turismo familiar, turismo de grandes eventos e festas de interese 

turístico, turismo gastronómico, turismo idiomático, turismo de cruceiros e turismo de 

praia). Santiago de Compostela amosa un importante vantaxe comparativa dada a súa 

posición destacada no eido do turismo cultural e ocupa o 6º lugar por detrás de 

Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla e Granada). 

Non é o caso do segundo pilar. Éste é o relativo á capacidade de atracción da oferta 

de produtos de negocios no que se inclúe o dinamismo empresarial; o resultado da 

actividade de feiras, reunións e congresos e; a cualificación da oferta de aloxamento e 

restauración. Neste caso, Santiago de Compostela descende á posición 20ª, 

claramente no grupo de cola. A cidade de Santiago non acadou unha posición 

relevante en ningún destes eidos en gran medida por cuestións de dimensión, xa que 

éste tipo de turismo asociase a grandes urbes e importantes nós de comunicación.  

Os condicionantes competitivos da contorna urbana e da vida social son analizados no 

pilar 3 e outorgan a Santiago unha posición destacada en cuarto lugar por detrás de 

Barcelona, Madrid e Bilbao. Santiago amosa unha clara vantaxe no referido a calidade 

dos espazos turísticos e da contorna urbana tanto no medio coma en seguridade. 

Tanto os pilares 4 de accesibilidade aérea e ferroviaria, así como, da aposta pola 

mobilidade turística e 5 de gobernanza e xestión estréxica deixan a Santiago en 

posición intermedias (15ªe 11ª posición respectivamente).  

Finalmente, o pilar 6 é o referente ao desempeño, resultados económicos e sociais 

onde Santiago sitúase no 16º lugar. Isto é, o impacto económico e social do modelo 

turístico non constitúe un aspecto destacado, en particular polo efecto das estancias 

curtas e a baixa rendibilidade actual do modelo turístico. 

 

No gráfico 1 podemos apreciar tanto os resultados xerais e por pilares. En termos 

xerais tendo en conta tódolos indicadores de competitividade turística Santiago situase 

nunha posición intermedia (9ª das 20 cidades consideradas) pero por baixo da media 

nacional nos indicadores (96.4 sobre 100).  

Indo pilar por pilar, pódese considerar que Santiago de Compostela atópase ben 

situado no pilar 1 e no pilar 3, isto é, na xeración de turismo cultural e a calidade do 

medio urbano; e sitúase nunha posición intermedia no referente ao pilar 5 de 

gobernanza. En tanto que nos pilares 2, 4 e 6 (turismo de negocios, accesibilidade e 

resultados económicos) sitúase nos últimos 11 postos.  
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Gráfico 1: Resultados por pilares 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de Exceltur (2016) 

 

En conxunto, á análise evidencia a existencia de moderadas vantaxes competitivas no 

pilar 3 de entorno urbano e vida local, moi vinculadas a o coidado do entorno social e 

medioambiental da actividade turística. 

 

Concretando as variables relevantes nesta vantaxe (táboa, 3, gráfico 2), Exceltur 

sinala o atractivo do entorno cultural, a calidade medioambiental e a seguridade 

cidadán. Mesmo considera unha vantaxe o apoio a actividade turística por parte das 

políticas públicas. 

 

Táboa 3 Pilar 3.- Vantaxes competitivas de Santiago 

Pilar 3 

índice  

media 100 

Posición 

nacional 

Atractivo do iconos de turismo cultural 112,3 4 

Atractivo dos espazos públicos 126,4 4 
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Calidade do aire 146,9 1 

Seguridade cidadán 144,2 1 

Esforzo municipal en favor do turismo 184,6 1 

Aposta polo sistema de intelixencia turística 123,8 1 

Flexibilidade da formula xurídica da entidade de xestión 

turística 125 1 

 

Gráfico 2. Vantaxes competitivas 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de Exceltur (2016) 

 

Polo contrario no relativo as desvantaxes (táboa, 4, gráfico 3), resulta chamativo a falta 

de aproveitamento das posibilidades do turismo familiar e gastronómico, a falta de 

produtos de negocios. No mesmo senso sorprende as debilidades do modelo de 

accesibilidade e a falta de valorización do turismo cara a cidadanía. 

Sen lugar a dúbidas unha debilidade relevante e a baixa rendibilidade do modelo 

turístico. 
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Táboa 4 desvantaxes competitivas. 

 

índice 

media 100 

Posición 

nacional 

Libertade de apertura comercial 81,2 18 

Turismo familiar 87,1 20 

Turismo gastronómico 87,7 18 

Dinamismo empresarial 87,6 20 

Dotación de wifi gratuita 85,4 18 

Atractivo de estilo de vida percibido 84,9 17 

Adecuación do plan de mobilidade turística 84,9 11 

Vocación  turística da rede de transporte público 72,1 19 

Dotación de carril bici 65,7 21 

Dispoñibilidade de aluguerr de bicicletas 67,7 15 

Eficiencia do servicio de taxis 83,8 18 

Aposta pola coordinación intraconcellerías 90,7 4 

Acción pública ante o problema das vivendas turísticas 88,9 8 

Valoración do turismo frente á ciudadanía 70,8 18 

Rentabilidade do modelo turístico. 80,4 17 

 

Gráfico 3.- Desvantaxes competitivas 
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Fonte: Elaboración propia a partir de Exceltur (2016) 

 

En resumidos termos, o informe urbantur evidencia tanto a particular relevancia de 

vantaxe que supón o medio como o problema na gobernanza en na xestión política e 

económica do modelo turístico.  

Na enquisa realizada ao sector incluíronse un conxunto de preguntas sobre as 

potencialidades e limitacións do turismo en Santiago. Os resultados obtidos poñen de 

manifesto os valores que deberían estar presentes na promoción de Santiago. En 

coincidencia co informe Urbantur os empresarios de sector sinalan primordialmente a 

súa condición de destino cultural e artístico, unido loxicamente á conservación do 

patrimonio artístico e cultural (gráfico 4). Con todo, recalcan a súa condición de destino 

seguro e cunha boa convivencia social. Isto é, está a recoñecerse fortalezas nos 

pilares 1 e 3 sinalados anteriormente.  

 

Gráfico 4.-Valores que deberían estar presentes na promoción 
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Fonte: Enquisa Santiago 2018 

 

Igualmente, pola banda das limitación percibidas, os empresarios insisten na 

existencia de serias limitacións no acceso. Concretamente, cando os entrevistados 

son cuestionados sobre as dificultades ligadas ao turismo só recoñecen unhas serias 

dificultades en todos os temas de accesibilidade e moi especialmente nos temas de 

estacionamento, o pilar 4 que menciona o estudo analizado. Este problema de 

accesibilidade non está vinculado a conxestión. Neste sentido todos os indicadores 

ligados a conxestión reflicten cifras baixas desde o punto de vista do sector. Só a 

pregunta sobre o centro histórico supera o 5 sobre 10. 

 

Gráfico 5.-Limitacións da cidade ligadas ao turismo. 
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Fonte: Enquisa Santiago 2018 

 

Nas desvantaxes que destacou o informe Urbantur estaba a falta de rendibilidade do 

modelo turístico actual. A enquisa recolle a percepción por parte do sector da 

evolución recente do destino Santiago (Gráfico 6). Tras os reaxustes que supuxo o 

período de crise, dada a maior dependencia do turismo nacional, a enquisa realizada 

reflicte unha saída moderada dunha etapa complexa. Un 37.7% recoñece unha 

mellora nos resultados e unha maioría cualifícaos como positivos 56.6%. Ao mesmo 

tempo percíbese moi positivamente as estratexias de futuro adoptadas (54,7% fronte a 

15.1%). Neste proceso de reaxuste do sector dous factores parecen claves a 

importante carga asumida pola man de obra. Os enquisados recoñecen a 

responsabilidade dos empregados coa rendibilidade do sector nun 66% fronte a un 9% 

e, paralelamente, a estratexia de redución de prezos. 

 

Gráfico 6. Evolución da rendibilidade no sector 
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Fonte: Enquisa Santiago 2018 

 

Respecto desta última, á pregunta sobre a percepción da existencia dunha guerra de 

prezos (gráfico 7), contesta afirmativamente case un 70% dos enquisados. Esta 

estratexia que foi xeneralizada no período da crise non só no caso galego e puido 

supoñer un certo cambio de tendencia no perfil do turista e mesmo no comportamento 

consumidor turístico. De feito, a porcentaxe daqueles que afirman que existe un 

predominio do turismo de baixo custo é mesmo superior ao daqueles que percibiron a 

existencia dunha guerra de prezos, concretamente, un 78.3% recoñece que hai un 

claro predominio do turismo de baixo custo. Do mesmo xeito, é unha maioría a que 

recoñece que non percibiu un incremento no gasto dos turistas a pesar da melloría de 

resultados (50.9%). Estas percepcións contrastarémolas no seguinte apartado sobre 

as estatísticas de chegada e gasto dos turistas, pero tanto as evidencias do informe 

Urbantur como a propia percepción do sector permiten caracterizar o modelo de 

Santiago como de baixa rendibilidade, e que a súa evolución recente acentuou este 

problema. 

 

Gráfico 7. Percepción de guerra de prezos 

 

Fonte: Enquisa Santiago 2018 

 

Se adoptamos a perspectiva dos visitantes neste punto, a enquisa realizada destaca 

tanto o alto nivel de satisfacción e cumprimento das expectativas (gráfico 8). 
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Gráfico 8.- Satisfacción visitantes e relación prezo no destino Santiago 

 

Fonte: enquisa Santiago 2018 

 

 

 

 

 Así, un 87.1% recoñece estar satisfeito da experiencia e un 33.8% altamente 

satisfeito. Do mesmo xeito un 84.6% recoñece ver cumpridas as súas expectativas. 

Máis no noso ámbito de estudo, estes mesmos enquisados, sinalan nun 66.7% que o 

produto Santiago ten unha boa relación calidade prezo. Analizado desde a perspectiva 

contraria, só un 5.8% atópase desconforme coa relación calidade prezo. Tendo en 

conta o perfil dos turistas que se analizará no apartado de márketing, o produto xera a 

satisfacción esperada ou mesmo a supera e cunha boa relación calidade-prezo. 

 

2.-IMPACTO ECONÓMICO DO TURISMO NO MUNICIPIO E A COMARCA DE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

 

A actividade turística presenta un conxunto de impactos que poden clasificarse en tres 

grandes bloques: económico, físico ou ambiental e sociocultural (Santana 1997: 67-

92). O impacto económico implica avaliar os custos e beneficios producidos pola 

actividade, a creación de riqueza e a súa distribución, así como a man de obra 

empregada. Nun sentido amplo, trataríase de computar non só o beneficio económico, 

senón tamén os custos que leva aparellados e quen está recibindo estes beneficios e 

custos.   
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Neste bloque, imos centrarnos na parte económica do turismo no Concello de 

Santiago de Compostela. No apartado 2 faremos un estudo dende a demanda sobre o 

impacto do sector no concello e a comarca de Santiago. En tanto que no terceiro 

apartado faremos unha revisión dende a oferta, é dicir, analizaremos as dimensións da 

oferta turística tendo tamén en conta a relevancia en termos de emprego. Inda que 

prestaremos especial atención por razóns obvias a o sector do aloxamento tamén 

incluiremos datos sobre restauración etc.. 

A totalidade dos traballos sobre impacto do sector turístico desenvolvidos na 

actualidade atópanse co problema da falta de estatísticas fiables a escala local e 

comarcal, incluso as de carácter rexional poden considerarse aproximacións non do 

todo fiables. Estas limitacións supoñen un reto neste tipo de estudos que obriga a 

buscar solucións indirectas e estimacións sobre variables que gardan unha relación 

directa pero que non son unha cifra exacta (World  travel  and  tourism  council, 2017). 

O punto de partida obvio é a delimitación de que entendemos por turismo.  O cálculo 

do impacto esixe considerar calquera forma de visitante, por tanto, debemos ter en 

conta tanto a cifra de turistas (aqueles que pernoitan polo menos unha noite), dos 

cales dispoñemos unha cifra bastante aproximada, e a cifra de excursionistas (aqueles 

que visitan a cidade sen pernoitar), esta última implica realizar un cálculo baseado 

nunha serie de suposicións. Como veremos, este problema é especialmente relevante 

no caso de Santiago de Compostela, dado que non existe ningunha aproximación 

fiable a esta cifra e esta pode ser o impacto maior.  

Xunto a iso debemos considerar dous problemas adicionais: a estimación da cifra de 

gastos e a delimitación da área xeográfica. Respecto ao primeiro deles, dispoñemos 

de estatísticas fiables nas enquisas realizadas sobre a demanda turística. En cuanto o 

segundo, normalmente os datos de turismo consideran entidades xeográficas limitadas 

que non se axustan ao funcionamento económico do territorio, como rexións 

funcionais ou áreas metropolitanas. Isto último obríganos a considerar tanto o 

municipio como a comarca, dado que esta última aproxímase á rexión funcional na 

que se dispersan os efectos da actividade turística (mercado de traballo, actividades 

dependentes, etc…).  

Desde o punto de vista metodolóxico, caben dous modos de aproximación ao cálculo 

do impacto do sector turístico: desde a demanda ou desde a oferta (véxase gráfico 9). 

Desde a demanda é necesario cuantificar as chegadas, pernoitas así como o gasto 

medio diario realizado polos turistas e excursionistas. Evidentemente, seguindo esta 

aproximación, é preciso considerar tanto os efectos directos como os indirectos e 

inducidos, é dicir, incorporar os efectos multiplicadores que a actividade turística ten 

no territorio. 

 

 

Gráfico  9.- Metodoloxías para o cálculo do impacto do sector turístico. 
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Fonte: Elaboración propia. 

 

O cálculo desde a oferta supón aproximar a porcentaxe do PIB derivado da estrutura 

produtiva da cidade ou rexión de referencia. Se optamos por esta medida sería 

necesario considerar en cada sector que porcentaxe do produto está asociado á 

actividade xerada polo sector turístico. Ámbolos dous resultados deberían ser 

converxentes. 

 

2.1.-Demanda de turismo en Santiago. 

O impacto económico directo calcúlase a partires da estimación de cifra de turistas, 

tendo en canto a duración da sua visita, e excursionistas que visitan a cidade 

multiplicado polo gasto medio diario de cada unha das duas modalidades de visita. Isto 

proporcionaríanos o volume total de gasto xerado directamente polo turismo. Agora 

ben, a este habería que incorporarlle os efectos indirectos e inducidos sobre outros 

sectores dentro da  comarca de Santiago, isto é, sería necesario aplicarlle o 

multiplicador da actividade exportadora no municipio de Santiago. 

 

2.1.1.- Evolución da cifra de turistas e pernoitas. 

O cálculo do impacto xerado polos turistas esixe considerar tanto as expresións 

tradicionais de turismo ligadas a establecementos regrados (hoteis, pensións,  

apartaholeis, casas rurais) como as novas expresións que poderiamos cualificar como 

non-regradas ou informais, aínda que recentemente foron sometidas a un proceso  

regulatorio.  

 

A.-Turistas e pernoitas en establecementos regulados 

As cifras mensuais de chegada de turista que pernoitan en establecementos regrados 

nos últimos 12 anos (véxase gráfico 10) poñen de manifesto unha traxectoria 

ascendente, a influencia  esperable do Xacobeo e unha forte estacionalidade. 

Comezando pola estacionalidade e a título de exemplo, nos últimos anos, a cifra de 

chegadas situouse ao redor dos 118.000 en tempada alta (Xullo) e ao redor dos 
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23.000 en tempada baixa (xaneiro). Evidentemente, este é un dos problemas dos 

fluxos turísticos en Galicia en xeral non só de Santiago. Con todo, un seguimento máis 

pormenorizado das cifras evidencia unha redución da estacionalidade derivada dunha 

maior afluencia de turismo internacional fora de tempada alta (particularmente 

apreciable a partir de 2014). 

 

Gráfico  10.- Chegada mensual de turistas ao municipio de Santiago 

 

 Fonte: elaboración propia a partir de datos IGE. 

Este último dato tamén queda corroborado polas cifras anuais. A partir do 2015 a cifra 

de chegada de turistas residentes no estranxeiro igualou e superou a cifra de turistas 

nacionais.  Concretamente, para 2017, os turistas internacionais xa supoñen ou 51.8% 

sobre un total de 854.434. 

No que respecta á evolución das cifras globais, é moi relevante sinalar a forte 

traxectoria ascendente dos últimos anos (véxase gráfico 11). A título de curiosidade, 

desde o 2015 superouse os  récords de chegadas asociados a Xacobeos. Isto é, as 

cifras de chegadas en ano “non santo” superaron moi amplamente os picos lóxicos 

que supoñía este feito.  
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Gráfico 11.- Chegada anual de turistas ao municipio de Santiago 

 

 Fonte: elaboración propia a partir de datos IGE. 

 

 

Este é un fenómeno relativamente novo que se fai patente nas taxas de variación das 

chegadas (véxase gráfico 12). A tendencia xeral ata este momento era a picos de 

chegada en ano santo e corrección de cifra á baixa en anos posteriores cun certo 

efecto “ trinquete”, é dicir, dábase un incremento a posteriori do ano santo con relación 

ao previo. Esta corrección foi moi evidente no 2011 xa que se agravou pola caída do 

turismo nacional ligada á crise. Con todo, desde o 2012 as taxas de crecemento foron 

constantes e moi elevada. A título de exemplo, no 2015 foron próximas ás cifras de 

Xacobeo cunha alza de 18.58%.  Estas taxas moderáronse nos últimos anos para 

situarse en 2017 en algo máis dun 4%. 
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Gráfico  12.- Porcentaxes de variación da chegada de turistas ao municipio de 

Santiago 

 

 Fonte: elaboración propia a partir de datos IGE. 

 

En conxunto, é claro que existe un crecemento estable e forte da chegada de turistas 

a Santiago, sen o efecto derivado dun Xacobeo, especialmente nos internacionais e 

unha lixeira tendencia á desestacionalización. 

Paralelamente, as pernoitas experimentaron neste período unha tendencia á redución 

que  minora parcialmente o efecto deste incremento de chegadas (gráfico 13). Sobre a 

gráfica apréciase unha  minoración das estancias medias. No seu nivel máis alto foron 

2.2 días (ano 2012) e reducíronse a 1.78 para 2017. Ao mesmo tempo, reducíronse 

substancialmente a oscilación estacional destas estancias medias. 
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Gráfico  13.- Evolución da estancia media de turistas ao municipio de Santiago 

 

 Fonte: elaboración propia a partir de datos IGE. 

 

Ambas traxectorias teñen o seu reflexo na cifra global de pernoitas (gráfico 14 e 15). O 

crecemento foi sostido desde a cifra rexistrada en 2012 (1.064.000) ata a rexistrada en 

2017 cun 1.462.000. 

Así, a maior chegada de turistas asociada a estancias algo máis curtas, modera as 

taxas de crecemento das pernoitas a niveis entre o 6 e o 10% desde o 2014. Esta cifra 

é a que resulta máis importante á hora de calcular o impacto. Trátase de taxas 

moderadamente sostidas e fóra de efecto Xacobeo. 
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Gráfico  14.- Evolución das pernoitas de turistas ao municipio de Santiago 

 

 Fonte: elaboración propia a partir de datos IGE. 

 

Gráfico  15.- Porcentaxes de variación das pernoitas no municipio de Santiago 

  

Fonte: elaboración propia a partir de datos IGE. 
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En síntese (gráfico 16), para o período analizado (2005-2017) e deixando ao carón o 

efecto puntual do Xacobeo 2010, obsérvase un importante crecemento da cifra de 

turistas, concretamente un 59% máis alta ao final do período, e a de pernoitas,  un 

30%. Este crecemento é particularmente evidente nas chegadas e pernoitas de 

estranxeiros, que se multiplicou por 2.4 e por 2.1 respectivamente, fronte a unha 

estabilidade na cifra de nacionais.  

 

Gráfico 16.-Evolución da cifra de chegadas de turistas e pernoitas (base 100, 2005) 

 

Fonte: elaboración propia a partir de datos IGE. 

 

B.-Turistas e pernoitas en establecementos non regrados.  

O recente traballo de Ramil  et al. (2018) pon en cuestión as estatísticas de vivendas 

de uso turístico que publica desde 2017 a Xunta. Un amplo seguimento da oferta nas 

plataformas anunciantes pon de relevo a  infravaloración da cifra de turistas e 

pernoitas do municipio de Santiago. 

Este traballo, a partir da ocupación media da devandita oferta informal e baixo o 

suposto dunha estancia media algo maior que a dos establecementos formais (3  dias) 

expón que existiría unha ampla cifra de visitas e pernoitas non computadas (véxase, 

táboa 5) 

 

Táboa 5.-Oferta e ocupación de establecementos non regrados. 
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Prazas 

ofertadas 

Grao de 

ocupación 

Prazas 

reservadas 

Prezo medio 

por praza 

Impacto directo 

anual 

3.188 44% 1.403 17.50€ 8.961.663€ 

Fonte: Ramil  et al., 2018  

 

Abundando nestes datos, se aceptamos unha estancia media de 3 días implicaría que 

sobre o conxunto de 512.095 pernoitas imputables a estes establecementos existiría 

unha cifra de 170.698 chegadas que deben ser agregadas á anterior cifra de turistas. 

Deste xeito a cifra final de chegada de turistas  pasa dos anteriores  854.434 a 

1.025.132 (un 19.9% superior) e a de pernoitas de 1.462.399 a 1.974.494 (un 35% 

superior) (gráficos 17 e 18). Dada a tendencia xeneralizada ao crecemento 

exponencial neste tipo de ofertas parécenos en extremo interesante que se teña en 

conta o que supón esta variación que só foi considerada recentemente. O impacto 

recolleito neste estudo citado céntrase só no derivado dos establecementos, no 

seguinte apartado incluirémolo no xeneral para ter en conta o efecto global sobre o 

PIB de Santiago. 

 

Gráfico 17.-Chegada de turistas incorporando formas regradas e non regradas 

  

Fonte: elaboración propia a partir de IGE e Ramil  et al.. 2018 
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Gráfico  18.-Evolución de pernoitas incluíndo regrada e non regrada 

 

Fonte: elaboración propia a partir de IGE e Ramil  et al.. 2018 

 

 

2.1.2.- Evolución da cifra de excursionistas. 

Non existe ningunha fonte directa que nos permita aproximar unha cifra de 

excursionistas, é dicir, visitantes da cidade que non pernoitan nela. Isto é 

especialmente problemático, dado que esta é a forma máis maioritaria de visita das 

cidades turísticas de dimensión media-pequena. 

As aproximacións vía enquisa tenden a infravalorar as cifras de excursionistas en tanto 

que estes presentan maior probabilidade de resposta polo seu maior  período de 

estancia no territorio. Tendo en conta dito sesgo na enquisa base desde estudo 

optouse por preguntar dando a opción de resposta en lugar próximo a Santiago. 

Desde xeito, salvando parte dese sesgo natural a cifra de excursionistas situaríase no 

41% (véxase gráfico 19)  sería 712.379. A modo de consideración sobre o realismo 

desta cifra. Se temos en conta qu e a chegada de turistas a Galicia ese mesmo ano foi 

duns 5.000.000, a maior parte en automóbil, e que Santiago é unha das partes 

fundamentais deste tipo de visitas, a cifra non é del todo axustada á realidade. 

Recorrendo as fontes secundarias (Almeida, 2006) xa sinalaban que en Ano Santo, a 

entrada de  Xoan  XXIII, un dos puntos de maior presión de excursionistas sobre a 

contorna, podería recoller a unha cifra próxima ao millón de persoas ao ano e non se 

trata do único punto de presión. Ante a ausencia dunha enquisa fiable do tipo de 

recinto aberto ( Manente, 1998) cabe o recurso aos indicadores de presión 
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demográfica de poboación vinculada non residente estimada nun día medio do ano. O 

último dato existente é para 2010. 

 

Táboa  6.- Presión demográfica estimada municipio de Santiago en día medio 

 Poboación 

residente 

Poboación vencellada Total 

Por traballo e 

estudos 

atracción 

comercial 

Por turismo 

Santiago 94.339 32.877 55.434 11.436 194.086 

Fonte: Atlas económico de Galicia, Caixanova-Instituto Lawrence  Klein 2009 

 

Gráfico 19.- Porcentaxes de turistas e excursionistas nos visitantes de Santiago 

 

Fonte: elaboración propia a partir de enquisa. 

 

2.2.-Impacto directo, indirectos e inducidos no sector turístico. 

 

Por efecto directo entendemos o impacto xerado sobre todas as ramas de actividade 

que están en contacto directo coa demanda que xera o evento polo gasto dos 

asistentes (véxase gráfica 20). No noso caso: hoteis, restaurantes, tendas de 

alimentación, souvenirs…. A cifra está a recoller, consecuentemente, o total do gasto 

xerado na área de Santiago polos visitantes, tanto turistas como excursionistas. 

 

As demandas dos visitantes non se limitan obviamente á pernoita senon que abarca 

un amplo número de actividades. Á titulo informativo dispoñemos das enquisas sobre 
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as actividades realizadas na estadía (Cetur, 2016, táboa 8). No conxunto presenta 

unha importancia esencial ás actividades de restauración e a compra de recordos. 

 Táboa 8. Actividades realizadas durante a estadía. 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Visitar a Catedral e a súa contorna 

95,70

% 

96,50

% 

96,30

% 

98,20

% 

99,40

% 

Comer nalgún restaurante da cidade 

85,80

% 

84,10

% 

85,30

% 

85,10

% 

88,60

% 

Ir de compras (agasallos, recordos, …) 

58,90

% 

59,30

% 

60,80

% 

64,90

% 

70,20

% 

Visitar parques da cidade 

45,80

% 

46,70

% 

48,10

% 

56,20

% 

58,90

% 

Lecer nocturno 

30,90

% 

30,80

% 

34,00

% 

38,50

% 

33,00

% 

Visitar a zona nova da cidade 

26,50

% 

26,60

% 

29,00

% 

33,10

% 

24,00

% 

Visitar algún centro cultural 

26,30

% 

25,30

% 

26,10

% 

29,30

% 

31,10

% 

Asistir a algunha actividade cultural 

11,00

% 9,30% 

11,90

% 9,40% 7,00% 

Excursión fóra da cidade 7,50% 6,30% 7,70% 9,30% 3,50% 

Participar nunha visita guiada pola 

cidade 7,30% 6,60% 6,90% 6,10% 

13,00

% 

Outras 5,90% 5,00% 4,90% 2,00% 8,00% 

 Fonte: CETUR. 

 

A visita a Catedral e a súa contorna histórica-artística, así como comer nalgún 

restaurante son as actividades que practicamente realizan todos os visitantes na súa 

estadía na cidade. A continuación, o 58´90% aproveita para realizar algunha compra e 

o 45´80% visita parques da cidade, aínda que ambas as porcentaxes foron 

diminuíndo. 

En porcentaxes menores, os visitantes de Santiago complementan a súa estadía co 

lecer nocturno, ….E en menor medida, aínda que crecendo en porcentaxe, os 

visitantes asisten a algunha actividade cultural e realizan algunha excursión fóra da 

cidade. 
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Gráfica 20.- Cadea de efectos da actividade turística. 

  

Fonte: elaboración propia 

 

Agora ben, sobre este cálculo é preciso agregar o que denominamos efectos 

indirectos e inducidos, isto é, os impactos multiplicadores xerados a partir do impacto 

directo sobre outras ramas de actividade provedoras de bens e servizos intermedios e 

polas rendas xeradas aos individuos residentes na área (Gráfico 20). O cálculo dos 

efectos indirectos e inducidos esixe determinar o valor dos multiplicadores locais  

(Fernández, 2017;  Wiersma  et al.., 2004;  Vaugham  et al.., 2000;  Bulin  et al.., 2014;  

Spilingbergo, 2009), en gran medida orixinado pola presenza dun sector servizos 

relevante. Isto é, partindo do ingreso dun euro nunha actividade exportadora, como de 

feito é o turismo, este acabaría xerando unha cantidade superior, a propia 

aproximación pola técnica do multiplicador da base exportadora e o estudo de casos 

semellantes, lévanos a propoñer unha cifra entre entre 2.6 e 3.  

Na última estatística publicada polo IGE o Valor Engadido Bruto xerado no concello de 

Santiago superaba os 2.900 millóns de Euros (véxase taboa 9 e gráfica 21). 

Distribuído por sectores o protagonismo do sector servicios é abrumador até poder 

afirmar que Santiago é claramente una cidade de servicios con máis de un 88% do 

total. Neste senso o impacto do turismo no concello supón un 10.6% do PIB se 

computamos os efectos directos e dun 27.6% se computamos tamén os efectos 

indirectos e inducidos. Ísto é, trátase dunha especialización evidente con efectos que 

se difunden en tódolos sectores. 

 

Táboa 9.- Valor Engadido Bruto Santiago de Compostela 

Santiago de Compostela. Municipio 2014 

VEB Primario 13.730 
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VEB Industria 200.229 

VEB Construción 118.288 

VEB Servizos 2.572.699 

Total 2.904.946 

 

 

 

Gráfica 21.- Valor engadido bruto por sectores concello de Santiago 

 

Fonte: Elaboración propia a partir IGE 

 

Ampliando o radio de referencia a Comarca de Santiago (Ames, Boqueixón, Brión, 

Santiago de Compostela, Teo, Val de Dubra e Vedra) o VAB ascende a 3.649.740 € 

no ano 2014. O sector primario e industrial representa o 14,54% e o sector servizos, 

no que se engloba o sector turístico, ascende ao 85,46% ( véxase gráfico 22). O peso 

de sector turístico constituiría un 16.10%. 

 

 

 

Gráfico 22. Valor engadido bruto por sectores da comarca de Santiago 

0.47%
6.89%

4.07%

88.56%

VEB Primario VEB Industria VEB Construción VEB Servizos
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Fonte: Elaboración propia a partir IGE 

 

Con todo, gustaríanos recalcar o amplo conxunto de supostos que tivemos que 

adoptar para chegar a propoñer unha cifra. 

 

2.2.1 Outras aproximacións á determinación do volume do sector turístico. 

Os problemas xa sinalados respecto ao cálculo pola vía de demanda, en particular, a 

cadea de suposicións que é preciso adoptar dada a falta de datos fiables, fai 

conveniente o uso doutras vías de aproximación.  

Unha alternativa é o cálculo polo lado da oferta baséase no uso de indicadores fiscais. 

Os niveis de actividade pódense aproximar mediante o volume de pago dun imposto 

de carácter censal que recolla a procedencia dos sectores produtivos. Este é o caso 

do pago do Imposto de Actividades Económicas IAE. Aínda que este dato é atrasado 

(2009) dános unha idea da cifra de actividade do sector para partir do PIB turístico 

galego (véxase gráfica 23). Cabe afirmar que o 15,8% da actividade no municipio de 

Santiago atoparíase no sector turístico. 

Do mesmo xeito poderiamos dicir que Santiago está altamente especializado nesta 

actividade xa que tería un coeficiente de localización de 4. É dicir, sobre a media 
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galega de actividade do sector turístico a escala municipal, Santiago presenta catro 

veces máis actividade e por tanto presenta unha clara especialización relativa. 

 

Gráfico  23.- Indicador relativo de actividade ( % do pago do IAE sobre o total galego) 

 

  

Fonte: Elaboración propia a partir do Atlas socioeconómico de Galicia 2009 

  

Trátase dun indicador atrasado (2009) e que pode ter unha tendencia á 

sobrevaloración da presenza do sector. Con todo, a partir destes indicadores non 

podemos aproximar unha cifra dado que desagrega en grupos distintos a actividade 

que podemos considerar turística: turístico (hoteis) e restauración    

 

2.2.2. A percepción social dos beneficios da actividade xerada. 

Aínda que non é o obxecto desta parte do traballo, se adoptamos un criterio de 

beneficio percibido por parte dos residentes en Santiago, é dicir, deixando ao carón as 

cifras, a percepción que ten o residente sobre os efectos que o turismo xera en 

Santiago, os resultados son moi positivos (gráfico 24). Nunha escala de 10 puntos, o 

beneficio do turismo sobre a cidade é de 8,48, mentres que o beneficio individual é de 

6,25. É importante resaltar que esta percepción non se tería en conta exclusivamente 

as variables de tipo económico senón aspectos sociais e ambientais, é dicir, unha 

avaliación conxunta. A distinción entre a valoración da cidade e a do individuo non é 

máis que un recoñecemento da percepción de externalidades positivas no medio. En 

xeral, Santiago está nunha situación de recoñecemento claro das vantaxes derivadas 

do turismo e lonxe das situacións de turismofobia. 

 

Gráfica 24.Percepción dos beneficios xerados pola actividade turística 
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Fonte: Enquisa Santiago 2018 

 

Abondando nesta mesma idea é moi importante o feito de que é o sector o que se 

percibe como o maior xerador de riqueza para a cidade (gráfico 25). Por riba de 

sectores importantes para a cidade como administracións públicas ou a propia 

Universidade. En termos xerais, os enquisados sinalan que o turismo é o sector que 

xera a riqueza máis percibida na cidade. 

 

Gráfica 25. Percepción de riqueza xerada por sectores. 

 

Fonte: Enquisa Santiago 2018 

 

3.-OFERTA DO SECTOR TURÍSTICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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Dende unha perspectiva de oferta faremos un elenco da oferta do sector 

especificamente turístico no municipio de Santiago. En primeiro lugar estudaremos a 

oferta de aloxamento regrada 

 

3.1. Aloxamentos Turísticos: oferta regrada 

Segundo o Directorio de Empresas e Establecementos Turísticos da Xunta de Galicia, 

o Concello de Santiago de Compostela en febreiro de 2018, conta con 188 

establecementos hoteleiros (Hoteis, Hoteis-Apartamento, Hoteis Balneario, Hoteis 

Talaso, Moteis e Pensións), os cales dispoñen de 4.461 habitacións e 7.882 prazas. 

Engadindo aos establecementos hoteleiros, o resto de establecementos regrados e as 

Vivendas de Uso Turístico rexistradas na Xunta de Galicia, o número de prazas 

elévase a 12.701 (ver táboa 10). A maior concentración da oferta regrada de 

aloxamentos turísticos prodúcese na contorna do Hostal dos Reis católicos, o 

Seminario Menor, praza de Cervantes, San Francisco e Praza de Galicia. 

 

 

 Táboa 10.-Oferta de aloxamentos turísticos regrados 

  Establecementos Habitacións Prazas 

5 estrelas 4 450 867 

4 estrelas 10 1110 2123 

3 estrelas 21 789 1429 

2 estrelas 18 424 689 

1 estrelas 16 299 511 

Hoteis 69 3.072 5.619 

3 estrelas 11 160 286 

2 estrelas 47 564 942 

1 estrelas 61 665 1035 

Pensións 119 1.389 2.263 

Subtotal Oferta Establecementos 

Hoteleiros 188 4.461 7.882 

2 chaves 1 4 10 

1 chave 17 68 180 

Apartamentos Turísticos 18 72 190 

Primeira 1 389 1227 
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Segunda 1 133 419 

Campamentos de Turismo 2 522 1.646 

Grupo A 2 20 39 

Grupo B 6 33 61 

Turismo Rural 8 53 100 

2ª Categoría 21 239 1079 

Sen especificar 4 4 514 

Albergues Turísticos 25 243 1.593 

Vivendas Turísticas 6 13 26 

Subtotal Oferta Regrada 247 5.364 11.437 

Vivendas Uso Turístico (rexistradas 

Xunta G.) 271 728 1.264 

TOTAL OFERTA 518 6.092 12.701 

Fonte:  Elaboración propia a partir do Directorio de Empresas e Establecementos 

Turísticos da Xunta de Galicia. 

 

 

Na gráfica 15 pode observarse que os establecementos hoteleiros representan un 

62% da oferta de prazas, con todo, non deixa de ser significativo o feito de que as 

Vivendas de Uso Turístico, xa representen o 10% da oferta total de prazas do Concello 

de Santiago, cuestión que será abordada máis adiante. 

 

 Gráfica 26. Tipoloxía da oferta de aloxamentos turísticos regrados  
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Fonte:  Elaboración propia a partir do Directorio de Empresas e Establecementos 

Turísticos da Xunta de Galicia. 

. 

 

No relativo a rendibilidade do sector, no informe Exceltur dun ingreso medio por 

habitación dispoñible (RevPAR) de 39,9 euros para o caso de Santiago de Compostela 

(gráfico 27), aínda que esta cifra supón un notable incremento sobre anos previos 

sitúase moi por debaixo da media española especialmente tendo en conta a relevancia 

do sector na cidade e a centralidade no conxunto da oferta turística galega. 

 

Gráfico 27. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) 

 

Fonte: Exceltur (2017) 

 

3.2.- A oferta de prazas incluindo as non regradas. 

Recollendo as conclusión do recente informe de Ramil et al. (2018) e preciso 

incorporar a oferta non regrada de vivendas de uso turístico. Desde que entrou en 

vigor en maio do ano pasado o Decreto 12/2017, do 26 de xaneiro, polo que se 

establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de 

uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia, rexistráronse na Xunta de Galicia 

ata febreiro de 2018, 271 Vivendas de Uso Turístico en Santiago de Compostela, que 

supoñen 728 habitacións e 1.264 prazas. Agora ben, segundo o estudo xa citado “As 

vivendas de uso turístico na cidade histórica” do Concello de Santiago, publicado a 

mediados de marzo de 2018, en decembro de 2017 existían 717 vivendas de uso 

turístico non rexistradas, as cales están activas todo o ano, e contan con 3.118 prazas. 

Por tanto, a oferta real de prazas en Santiago de Compostela é de 15.819, é dicir, un 

24,55% máis do total que figura na táboa 6. Ademais, segundo o devandito estudo, 

esas 3.118 prazas estarían a xerar uns ingresos atribuíbles ao sector de 8,5 millóns de 

euros que estarían fora da fiscalización da actividade. 
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Este dato conleva un recálculo da oferta de prazas no municipio de Santiago incluíndo 

as non regradas (gráfico 28) . As vivendas de uso turístico regradas ou non 

aproxímanse ao 30% da oferta total, en tanto que a oferta hoteleira máis tradicional 

supón só a metade da oferta total. Esto conleva necesariamente un replanteamento 

global do sector, en tanto que pódese estar dando un efecto típico de Free rider ou 

polizón de xeito que están a supor unha carga sobre o entorno histórico e non 

contribúen ao seu sostén.  

 

Gráfica 28.- Distribución da oferta global de prazas no concello de Santiago 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir do Directorio de Empresas e Establecementos 

Turísticos da Xunta de Galicia e Ramil et al. 2018 

 

 

As 4.382 prazas en vivendas de uso turístico, con independencia do feito 

administrativo do seu rexistro na Xunta de Galicia, requiren dunha licenza municipal 

que verifique a súa situación urbanística. A falta de autorización municipal, e con 

independencia de apuntarse ou non no rexistro autonómico, todas as vivendas de uso 

turístico localizadas no ámbito da Cidade Histórica (en torno ao 50%), atópanse en 

situación ilegal, por prohibir a normativa municipal competente esta actividade nesta 

parte da cidade. O que é máis, esta oferta acumulase onde xa existe unha 

concentración excesiva de aloxamento turístico, contribuíndo a unha maior presión 

turística sobre a zona, dando lugar a unha redución da oferta de vivenda en aluguer, 
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que ten como consecuencia un aumento dos prezos de aluguer para a poboación local 

e a súa expulsión da zona. 

Recollendo as conclusións do informe na gráfica do Cadro pódese observar 

concentración na Cidade Histórica, dos aloxamentos turísticos (cor verde) e das 

vivendas de uso turístico (cor laranxa). 

 Gráfica 17.-Concentración de oferta regrada e non regrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ramil et al., 2018. 

No relativo a evolución de esta oferta regrada (sobre a non regrada só dispoñemos de 

estimacións para o último ano)  no período 2005-2017 dos gráficos 29 e 30, pode 

apreciarse un lixeiro incremento de establecementos hoteleiros e prazas a partir de 

2007, e uns picos de decrecemento de establecementos hoteleiros abertos estimados 

e prazas estimadas. Estas oscilacións son peches temporais, que se corresponden 

coa tempada baixa, a cal abarca os meses de: decembro, xaneiro, febreiro e marzo. 

Como tendenza pode apreciarse como a partires do ano Xacobeo (2010), estes 

peches temporais son máis significativos, debido á crise económica que afecta 

basicamente o turismo nacional (de menor gasto que o estranxeiro), e ao incremento 

de prazas de establecementos hoteleiros. Esta variabilidade supón igualmente unha 

notable oscilación en razón das tempadas da oferta de prazas 

 

 Gráfica 29.-Evolución do número de establecemento regrados 
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Fonte:  Elaboración propia a partir de IGE. Establecementos, prazas, grao de 

ocupación e persoal empregado. Por puntos turísticos-municipios.  

 

Gráfico 30.- Evolución do número de prazas ofertadas en establecementos regrados. 

 

Fonte:  Elaboración propia a partir de IGE. Establecementos, prazas, grao de 

ocupación e persoal empregado. Por puntos turísticos-municipios 

 

Estas sensibles oscilacións na oferta están relacionadas coa forte estacionalidade do 

turismo a nivel rexional. Con respecto ao grao de ocupación por prazas nos 

establecementos hostaleiros, no gráfico 18 e 19 pode observarse que tras o último ano 

Xacobeo (2010), prodúcese un descenso na ocupación media, como consecuencia 

basicamente da crise económica, para ir paulatinamente incrementándose ata volver 

superar o 52% de media en 2017, volvendo así a niveis do ano 2010, en gran parte 
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grazas ao crecemento do turismo estranxeiro. Agora ben, esa media oculta variación 

que van dende mínimos do 20% en temporada baixa e máximos do 80% na alta 

(Gráfica 31). 

 

Gráfico 31. Evolución dos niveis de ocupación da oferta regrada. 

 

Fonte:  Elaboración propia a partir de IGE. Establecementos, prazas, grao de 

ocupación e persoal empregado. Por puntos turísticos-municipios 

 

Centrándonos no ano 2017 (véxase táboa 12) pode observarse a incidencia do turismo 

estranxeiro no grao de ocupación. 

En hoteis, a porcentaxe de ocupación dos estranxeiros, nos meses de xullo, agosto, 

setembro e outubro (aos que habería que engadir os meses de abril, maio e xuño, 

segundo estatísticas de anos precedentes) foise incrementando ano tras ano, ata 

supera con fartura o 50%, chegando algún mes a rozas o 60%. Con respecto ás 

pensións, aténdonos a estatísticas actuais e de anos anteriores, podemos aseverar o 

mesmo. 

O predominio da porcentaxe de ocupación de nacionais, prodúcese en tempada baixa: 

decembro, xaneiro e febreiro, chegando mesmo ao 80%, e no mes de agosto, 

coincidindo coas vacacións da maioría dos españois. 
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Taboa 12.-Niveis de ocupación hoteleira e turismo nacional e extranxeiro  por 

tempadas 2017 

 Fonte: Asociación Hostelería Compostela e elaboración propia. 

En canto ás tipoloxías de aloxamento regradas máis utilizadas nos últimos anos, a de 

hoteis incrementa lixeiramente a súa porcentaxe de utilización polo turista, mentres 

decrece, tamén lixeiramente, a porcentaxe de utilización do resto de tipoloxías. 

 

3.3.-Persoal empregado no sector regrado. 

En canto ao persoal empregado nos establecementos hoteleiros, a menor cantidade 

de persoal contratado rexístrase nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e decembro 

(gráfica 21), coincidindo cos meses de menor grao de ocupación por praza, tal como 

pode apreciarse na gráfica. 

  

2017 Xaneiro Febreiro 
 

Xulio Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro 

Hoteis 28,07% 28,07% 
 

78,02% 86,06% 87,30% 80,07% 41,09% 32,55% 

% Nacionais 70,00% 75,43% 
 

45,68% 54,39% 41,85% 40,37% 60,81% 80,00% 

% 

Estranxeiros 30,00% 24,57% 
 

54,32% 45,61% 58,15% 59,63% 39,19% 20,00% 

          
Pensións 29,86% 29,86% 

 
82,46% 87,26% 85,61% 79,62% 42,43% 30,74% 

% Nacionais 82,00% 79,17% 
 

56,93% 79,42% 51,15% 49,82% 45,00% 75,00% 

% 

Estranxeiros 18,00% 20,83% 
 

43,07% 20,58% 48,85% 50,18% 55,00% 25,00% 
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Gráfica 21.- Evolución da cifra de persoal empregado. 

 

Fonte:  IGE. Elaboración propia a partir de IGE. Establecementos, prazas, grao de 

ocupación e persoal empregado. Por puntos turísticos-municipios 

 

As cifras de persoal empregado en establecementos hoteleiros que facilita o Instituto 

Galego de Estatística é baixa (gráfico 31), e iso débese, dunha parte, a que hai moita 

pequena empresa con pouco persoal (as pensións saen a un cociente de 11,67 

habitacións por establecemento), e doutra banda, a que os hoteis, ano tras ano, 

recorren cada vez máis á externalización dos servizos de lavandería e de limpeza de 

pisos, entre outros. Isto último leva, que o persoal das empresas que realiza os 

servizos externalizados figure noutro epígrafe distinto ao de establecementos 

hoteleiros.  

 

Evidentemente o emprego do sector da hoteleiro non representa a totalidade do 

sector. Dadas as sinaladas dificultades de delimitación para aproximar a cifra fai falla 

recurrir a estimacións indirectas. Neste caso dispoñemos de aproximación realizadas 

por Exceltur para o conxunto das cidades españolas. Segundo o informe do barómetro 

da rendibilidade dos destinos turísticos españois de xaneiro a decembro de 2017 

elaborado por Exceltur, o emprego turístico de Santiago de Compostela foi de 3.653 

empregos. 

 

 

 

 

Gráfico 31. Estimación do persoal empregado no sector por cidades 
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Fonte: Exceltur (2017) 

 

 

4.-Outras ofertas do sector: 

Restaurantes, Cafeterías y Bares  

Segundo a Axencia de Turismo de Galicia, o Concello de Santiago de Compostela 

conta cun total de 319 restaurantes, 79 cafeterías e 221 bares (táboa 13). 

Un dos restaurantes dispón dunha estrela Michelin e outros dous, dun sol Repsol cada 

un.  

 Táboa 13. Oferta de restaurantes, cafeterias e bares. 

 Garfos  

 5 4 3 2 1 Total 

RESTAURANTES 1 1 1 83 233 319 

       

Cafeterías      79 

Bares      221 

 Fonte: Axencia de Turismo de Galicia e elaboración propia 

 

Recursos e Servizos Turísticos 

Segundo a Axencia de Turismo de Galicia, cabe apuntar os seguintes (táboa 14): 
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Táboa 14.- Outros recursos e Servizos turísticos. 

SERVIZOS TURÍSTICOS   TRANSPORTE  

A) AAVV 
47  

Empresas de Aluguer 

(vehículos, …) 21 

Maioristas ………………      2 
  

Empresas de Transporte en 

Autobús 15 

Maioristas-Minoristas …    17   Estación de Autobuses 1 

Minoristas ……………….   28   Aeroportos 1 

B) Empresas e Asociacións de Guías de 

Turismo 3 
 

Estación de Ferrocarril 1 

C) Infraestruturas para Congresos 
 

 Área de Autocaravanas 1 

Palacio de Congresos e Exposicións de 

Galicia 1 
   

Instalacións especiais 1  ACTIVIDADES e DEPORTES 
 

Pazo de San Lourenzo de Trasouto 1  Empresas Turismo Activo 2 

Outros recintos 7 
 

Empresas de Turismo 

Deportivo 19 

Auditorio Abanca 
 

   

Auditorio de Galicia 
 

 COMPRAS 
 

Centro Galego de Arte 

Contemporánea (CGAC) 
 

 
Talleres artesanais 13 

Colexio Oficial de Médicos 
 

 Feiras e mercados 13 

Escola Galega de Administración 

Pública (EGAP) 
 

 
Centros Comerciais 4 

Facultade de Medicina 
 

   

Unixest 

 

 

FESTA DE INTERÉSE 

TURÍSTICO 

INTERNACIONAL 
 

D) Organizadores profesionais de 

Congresos 11 
 

Festividade do Apóstolo 

Santiago 1 

E) Azafatas 9    

F) Empresas de Cátering 6  PATRIMONIO CULTURAL 
 

G) Stands 1  Patrimonio Cultural Relixioso 37 
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Fonte: Axencia de Turismo de Galicia e elaboración propia 

 

 

 

  

H) Audiovisuais 3  Patrimonio Cultural Civil 53 

I) Sonido para espectáculos 1  Conxunto Histórico-artístico 2 

   Etnográfico 84 

NATUREZA 
 

 Arquitectura de vangarda 29 

Áreas de recreo e miradoiros 5  Arquivos e bibliotecas 9 

Parques 4  Museos e coleccións 15 

Xardíns 1  Centros de interpretación 1 

   Xacementos arqueolóxicos 1 
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6.2.- SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
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6.2.1.- INTRODUCCION 

Para analizar o impacto ambiental temos en conta os indicadores ETIS suxeridos 

pola Comisión Europea (2017), os que engadimos outros como son o do ITH 

(2017) -ver capítulo 4 deste informe-,  

En torno a sustentabilidade turística creáronse varias organizacións que 

conceden certificados de sustentabilidade, ben a destinos, ben a empresas 

concretas dedicadas o turismo. Xeralmente son institucións privadas que teñen 

como tarefa conceder eses certificados como una forma de negocio. Inda que a 

listaxe destas empresas é moi grande. Por facer un resumo a modo de exemplo 

tomamos as seguintes: 

 

EN LA ACTUALIDAD EXISTEN MÁS DE 60 PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN DE 

TURISMO SOSTENIBLE Y ECOTURISMO ALREDEDOR DEL MUNDO, ESTOS SON 

ALGUNOS DE LOS MÁS CONOCIDOS: 

 

Rainforest Alliance trabaja con hoteles, operadores de turismo receptivo y emisor y otras 

empresas turísticas. En sus modelos de turismo sostenible están incluidos todos los 

elementos de los Criterios Globales para Turismo Sostenible promovidos por el Consejo 

Global de Turismo Sostenible (GSTC). 

¿Cómo se obtiene? Se debe solicitar una auditoría de conformidad con su norma de 

turismo sostenible en un procedimiento separado y, si cumplen todos sus requisitos, son 

elegibles para recibir beneficios promocionales, incluyendo el uso de la marca Rainforest 

Alliance Certified™. 

¿Quiénes están unidos? Algunos de los resorts de la cadena Dreams, tour operadores 

como Totonal Viajes , Exploradores Perú,  Careli Tours entre otros. 

 

Travelife surgió con el fin de ayudar a hoteles, operadores turísticos y agencias de viajes a 

mejorar en la gestión ambiental y social mediante el cumplimiento de unos criterios de 

sostenibilidad.  

¿Cómo se obtiene? Unirse es sencillo y asequible a través de su plataforma virtual creada 

tanto para pequeñas como para grandes empresas. Además ofrece una gran variedad de 

servicios los cuales incluyen: formación, gestión, planificación, presentación de informes y 

herramientas de comercio. 
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¿Quiénes están unidos? Empresas líderes como TUI, Thomas Cook, Virgin Holidays y 

KUONI ya se han unido a las ventajas del sistema, pero también empresas pequeñas como 

Vapues Tours o Agrotravel. 

 

Biosphere es un programa de certificación sostenible diseñado para la industria turística 

promovido por Naciones Unidas y aplicable a destinos, ciudades, alojamiento… La marca 

reconoce a las certificaciones que cumplen con los requisitos del Sistema de Turismo 

Responsable que otorga el Instituto de Turismo Responsable (ITR). 

¿Cómo se obtiene? Este certificado es otorgado por el Instituto de Turismo Responsable. 

¿Quiénes están unidos? Lanzarote, Euskadi, Barcelona, algunos de los hoteles de la 

cadena H10 situados en Tenerife, Lanzarote o México junto con el Tour Operador Winestyle 

Travel son algunas de las entidades certificadas. 

 

Green Destinations es una asociación mundial de organizaciones de expertos, empresas e 

instituciones académicas, encargada de ayudar a destinos ambiciosos con un enfoque 

personalizado e interactivo para mejorar la calidad, la sostenibilidad y la visibilidad del 

mercado basada en aplicar una norma de 100 criterios y 100 indicadores.  

¿Cómo se obtiene? A través de su página web es sencillo ponerse en contacto con uno de 

sus embajadores encargados de ayudar al destino o negocio para poder desarrollarse de 

manera sostenible, proporcionando soluciones nuevas, innovadoras y ecológicas. 

¿Quiénes están unidos? Ljubljana Tourism Board en Slovenia, el Parque Nacional das Illas 

Atlánticas en Galicia, Baiona en la provincia de Pontevedra, la Reserva de la Biosfera Terres 

de l’Ebre en Cataluña o el municipio de Noja en Cantabria. 

 

Green Key es un programa internacional de certificación de la FEE (Fundación para la 

Educación Ambiental) recientemente reconocido por el Global Sustainable Tourism Council 

(GSTC).  Desde 2017 está presente en 53 países. Se encarga de certificar los procesos de 

mejora en la gestión ambiental de hoteles, campings y otros establecimientos de hostelería 

en todo el mundo.  

¿Cómo se obtiene? Puede ser un proceso corto o largo, dependiendo de las mejoras que el 

establecimiento sea capaz de asumir pueden pasar meses desde que se inicia el proceso de 

certificación hasta que se obtiene el galardón. Cada establecimiento será inspeccionado por 

ADEAC para comprobar el cumplimiento de los criterios antes de ser certificado con la Llave 

Verde. 
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¿Quiénes están unidos? La cadena hotelera Radisson Blue, hoteles de las marcas Live 

Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean by Fiesta Americana, 

Fiesta Inn, One y Gamma. 

Fonte: Peral Martínez, J. Certificación de Turismo Sostenible: quien hace qué en un 

ambiente cada vez más competitivo. (https://www.travindy.com/es/2018/01/certificacion-de-

turismo-sostenible-quien-hace-que-en-un-ambiente-cada-vez-mas-competitivo/, consulta 

01/02/2018) 

 

A nosa recomendación é que se debe de tentar de ter algún certificado de 

sustentabilidade. Sen embargo, fronte a idea de un certificado das organizacións 

indicadas, que son organizacións privadas que teñen na concesión do certificado 

un negocio privado, propomos que os empresarios de Santiago intenten 

desenvolver una certificación propia, axeitada as circunstancias, a realidade 

social de Santiago. Dita proposta debe desenrolase a partir de propostas 

fundamentadas en documentos que teñan unha certa compoñente-

fundamentado no propio sector e non en empresas que buscan un negocio na 

certificación. Entre os indicados, o mais axeitado parécenos que pode ser o 

Instituto Tecnológico Hotelero e o Modelo de Sostenibilidad Hotelera. Inda que é 

un Instituto privado, está fundamentado nas organizacións dos empresarios de 

turismo, o que nos parece axeitado. 

 

6.2.2.- ESTRATEXIAS GALEGAS DE CAMBIO CLIMÁTICO E ECONOMÍA 

CIRCULAR 

A sustentabilidade do turismo debe responder á necesidade de sustentabilidade 

xeral das actuais sociedades, e por iso non é un simples valor engadido a 

ponderar con outros, senón un requirimento básico e imprescindible. Debe 

responder así á sustentabilidade da actividade turística en si, pero tamén á 

sustentabilidade ambiental da sociedade local e global. No  caso de Santiago de 

Compostela, non pode estar allea ás estratexias sobre cambio climático e 

economía circular que xorden no ámbito europeo e cuxa aplicación se está a 

desenvolver na actualidade no ámbito galego.  

Desde xuño de 2017 está en elaboración pola Xunta a ‘Estratexia de cambio 

climático e transición enerxética 2050’ (https://www.xunta.gal/hemeroteca/-

/nova/059002/estratexia-galega-economia-cirular-fomentara-optimizacion-dos-

recursos-revalorizacion), unha estratexia que “definirá o xeito de producir e 

consumir, e o compromiso por seguir investindo en enerxías renovábeis, a 

eficiencia enerxética e unha economía hipocarbónica”. Trátase do instrumento 

planificador da Xunta de Galicia para o desenvolvemento das grandes liñas de 

actuación na loita fronte ao cambio climático. O traballo conta coa participación 

pública e en particular dos sectores produtivos, a través de seis mesas sectoriais 

(Agrícola, forestal e gandeiro, Enerxía e industria,  Biodiversidade e medio 

ambiente, Medio mariño e pesca, Mobilidade e transportes, Territorio e servizos). 

A actividade turística vese reflectida en particular no eido de Territorio e servizos, 

pero tamén en calquera dos outros cinco.  

https://www.travindy.com/es/2018/01/certificacion-de-turismo-sostenible-quien-hace-que-en-un-ambiente-cada-vez-mas-competitivo/
https://www.travindy.com/es/2018/01/certificacion-de-turismo-sostenible-quien-hace-que-en-un-ambiente-cada-vez-mas-competitivo/
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Por outra banda, a Unión Europea adoptou en decembro de 2015 un paquete de 

medidas coas que persegue transformar a economía lineal baseada no trinomio 

extraer-usar-e-tirar nunha economía circular na que, onde antes tíñamos 

residuos, agora teñamos recursos potenciais que poden ser utilizados de novo 

polo sistema de produción. Ese paquete de medidas inclúe un bo número de 

propostas que terán un impacto importante nos máis diversos niveis tanto 

produtivo e económicos como sociais ademais dos puramente ambientais. 

Trátase do Plan de Acción para a Economía Circular [COM (2015) 614 final], 

deseñado pola Comisión Europea baixo o lema “pechar o círculo”.  Ao longo de 

2018, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio e das tres universidades galegas, está a desenvolver a 

súa propia estratexia de economía circular, co horizonte 2030. A estratexia 

galega busca desenvolver o marco establecido pola Comisión, adaptándoo ás 

peculiaridades económicas, sociais, naturais, produtivas e enerxéticas galegas. 

Como aplicar o turismo de Santiago a “‘Estratexia de cambio climático e 

transición enerxética 2050’, unha estratexia que “definirá o xeito de producir e 

consumir, e o compromiso por seguir investindo en enerxías renovábeis, a 

eficiencia enerxética e unha economía hipocarbónica”. Trátase do instrumento 

planificador da Xunta de Galicia para o desenvolvemento das grandes liñas de 

actuación na loita fronte ao cambio climático. O traballo conta coa participación 

pública e en particular dos sectores produtivos, a través de seis mesas sectoriais 

(Agrícola, forestal e gandeiro, Enerxía e industria,  Biodiversidade e medio 

ambiente, Medio mariño e pesca, Mobilidade e transportes, Territorio e servizos). 

A actividade turística vese reflectida en particular no eido de Territorio e servizos, 

pero tamén en calquera dos outros cinco” 

 

6.2.3.- O CAMBIO CARA UN TURISMO MÁIS SUSTENTÁBEL EN SANTIAGO 

DE COMPOSTELA 

A transición cara unha estrutura turística tanto institucional como empresarial 

que contribúa a unha maior sustentabilidade pasa por: 

• A discriminación positiva daqueles acontecementos e actividades 

turísticas máis sustentábeis, que fagan uso de aloxamentos sustentábeis, 

restauración e alimentación ecolóxica e km0, desprazamentos a pé ou en 

bicicleta, taxis ecolóxicos, transporte público,  compra selectiva de 

produtos ambiental e culturalmente sustentábeis, etc. 

• A promoción das empresas e servizos con certificacións ecolóxicas e a 

adopción de modelos e certificacións de destino turístico sustentábel para 

Santiago de Compostela. 

• A monitorización e medición dos niveis de sustentabilidade 

 

6.2.4.- REDUCIR AS PEGADAS ECOLÓXICAS DAS ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS DE ACORDO COAS PAUTAS E ESTÁNDARES 
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INTERNACIONAIS, INNOVADORAS E ADAPTADAS AOS CONDICIONANTES 

GALEGOS.  

A extensión dos criterios de sustentabilidade do destino turístico debería 

significar unha reformulación e unha extensión de todos os seus aspectos 

ambientais. As prácticas de turismo urbano non se caracterizan por un consumo 

de recursos moi diferenciado con respecto aos usos cotiáns da poboación local. 

Por iso, o avance nas pautas de comportamento ambiental e de cumprimento 

cos compromisos ambientais internacionais só terá lugar se se dá de forma 

paralela neses dous ámbitos. É preciso prestar atención ao uso que os turistas 

fan dos medios de transporte, da enerxía e da alimentación, as tres compoñentes 

que de forma diferenciada incrementan a pegada ecolóxica galega en relación á 

media dos países próximos.  

De acordo co ITH, os aspectos básicos a considerar son as emisións 

contaminantes, a súa redución ou compensación, o consumo de enerxía e auga, 

a xeración e xestión dos residuos, a contaminación luminosa, o impacto 

paisaxístico e a contaminación acústica. 

 

6.2.4.1.- PEGADA DO CARBONO-CAMBIO CLIMÁTICO 

Ademais do CO2, outras emisións como as de metano, óxido nitroso e compostos 

clorofluorcarbonados contribúen ao efecto invernadoiro e cambio climático.  

Todas estas emisións contabilízanse na forma de CO2 equivalente, a través dos 

correspondentes factores de conversión. Na práctica, o CO2 derivado dos usos 

da enerxía constitúe a principal achega ás emisións de gases de efecto 

invernadoiro. Moitos programas limítanse a esta compoñente, que se denomina 

pegada do carbono.  

A mitigación das emisións de gases de efecto invernadoiro pode acometerse por 

diferentes vías, como a compensación, a redución vía eficiencia enerxética, e o 

uso de enerxías renovables. 

A compensación consiste na adquisición de bonos de carbono, xerados en 

actividades tais como proxectos de plantación e recuperación de bosques ou de 

xeración de enerxía renovable. Estes proxectos poden ter lugar en calquera parte 

do planeta, en consideración do carácter global do cambio climático, e 

significarían unha redución indirecta (compensación) das emisións globais.  

A redución directa ten lugar a través de proxectos de eficiencia enerxética e de 
enerxías renovábeis, xa que o aforro de enerxía fósil implica sempre unha 
redución de emisións.  

A redución directa tamén se acada a través dunha mobilidade máis sustentábel, 
baseada na maior eficiencia dos medios motorizados, incluído o transporte 
colectivo, na redución das distancias percorridas, en un maior peso dos medios 
non motorizados como o camiñar e a bicicleta. Deben formar parte dos 
obxectivos unhas mellores infraestruturas, e tamén deseñar e promover rutas 
óptimas e eficientes até o aloxamento e deste aos lugares de interese.   
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Non debe esquecerse a mobilidade do persoal empregado, xa que o sistema 
turismo alcanza non só ás instalacións nas que ten lugar a actividade turística 
senón tamén toda a cadea de mobilidade das persoas usuarias e do persoal 
profesional e de servizos implicados. O consumo preferente de produtos locais 
e de km 0, sexa no referido aos materiais de construción ou aos produtos 
alimentarios, tamén achega unha redución da pegada do carbono.  

As ferramentas de medición e xestión son a auditoría enerxética e o plan de 

optimización e mellora, que debe incluír toda unha serie de alternativas 

relacionadas no “Modelo-de-Sostenibilidad-Hotelera_ITH”, ou mesmo na 

estratexia galega do cambio climático. 

 

6.2.4.2.- PEGADA HÍDRICA 

O incremento da eficiencia no uso da auga, fundamentalmente pola vía da 
sensibilización ambiental e do uso de equipamentos eficientes, é outro obxectivo 
de sustentabilidade dos sistemas de turismo, e en particular dos novos modelos 
de economía circular.  

Debe realizarse unha eco-auditoría da auga para determinar os consumos de 
auga, inventariar e describir as características dos equipamentos e a súa 
eficiencia potencial,  detectar as deficiencias do sistema e determinar como e 
onde se pode aforrar auga. As oportunidades son numerosas, existindo todo un 
abano de opción de mellora economicamente viábeis, coo so o uso de aireadores 
ou perlizadores eficientes, o control da presión nos puntos de consumo, ou o uso 
de cisternas de dobre descarga, así como a información ao usuario sobre estas 
alternativas. Outras opcións poden tomarse en consideración no momento de 
crear as instalacións, ou de renovar equipamentos diversos, en particular 
electrodomésticos.  

 

6.2.4.3.- RESIDUOS 

É obrigatorio por lei levar a cabo unha correcta separación dos residuos, de 

acordo coas ordenanzas do servizo municipal ou cos propios procedementos de 

xestión da entidade turística, de ser o caso. Ademais, a xerarquía de xestión de 

residuos require o fomento e adopción prioritaria de medidas de prevención e 

reutilización. Entre estas encóntrase a práctica da compostaxe descentralizada 

(autocompostaxe), con potencial para moitas instalación turísticas, 

particularmente aquelas que contan con áreas verdes.  

A minimización do uso de produtos perigosos, substituíndoos por outros naturais 

e inocuos, e outra liña de actuación importante, en particular no que se refire aos 

produtos e sistemas de limpeza e hixiene. 

 

6.2.4.4.- INFORMACIÓN E PARTICIPACIÓN AMBIENTAL 

Transmitir aos clientes que as actividades se levan a cabo co menor impacto 
ambiental supón un valor diferencial para a entidade turísticas, e particularmente 
para o destino turístico ao medio e longo prazo. Unha xestión ambiental 
avanzada debe integrarse coa xestión da calidade e da seguridade, así como da 
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accesibilidade, o que permite gañar en competitividade, imaxe, e 
sustentabilidade integral. Informar aos clientes e usuarios e ofrecerlles a 
oportunidade de implicarse nas accións de ambientais reforza o éxito dos 
programas e mellora a percepción dos servizos turísticos.  

 

6.2.4.5.- PROPOSTAS PARA REDUCIR AS PEGADAS 

- Desenvolver indicadores de impacto ambiental da actividade turística e 

dos medios de transporte de acceso á cidade e desde esta a destinos 

turísticos secundarios, para realizar un seguimento periódico e realizar 

unha campaña de comunicación dirixida a visitantes e residentes. 

- Construír directrices ambientais a través de estándares internacionais 

para minimizar o impacto das actividades e os medios con maior impacto. 

- Promover a realización de estudos da pegada ecolóxica das diferentes 

modalidades de turismo e a súa publicación, para abrir un debate sobre 

as posibilidades de xestión. 

- Promover medios de mobilidade sostible co obxectivo de reducir o 

impacto da mobilidade do visitante. Búscase unha división modal de 

visitas máis sostible, segura, equitativa, eficiente e saudable, promovendo 

por tanto os medios non motorizados e os transportes ambientalmente 

eficientes. 

- Promover as atraccións accesibles en transporte público e con 

infraestruturas de acceso ideal para visitalos. 

- Fomentar a intermodalidade tren-bici e bus-bici, a fomentar naqueles 

eixos en que o tren e o bus como transporte colectivo eficiente teñen 

alcance. No plano local e comarcal, esta intermodalidade é máis 

determinante da sustentabilidade que intermodalidade avión-tren-estrada. 

As deficiencias e limitacións para o transporte de bicicletas no tren son 

manifestas hoxe en día, e tamén se carece de servizos axeitados nos 

lugares de chegada. 

- Apostar pola discriminación positiva das empresas comprometidas co 

turismo sostible dos eventos promovidos polas administracións: 

aloxamento sostible, taxis ecolóxicos, transporte, compra pública, 

selectiva, etc. 

- Fomentar a contribución do sector aos obxectivos da estratexia galega 

contra o cambio climático, a través do uso de enerxías renovábeis, o 

aforro enerxético e a bioconstrución, incluíndo a climatización pasiva.  

- Promover e desenvolver proxectos de mitigación de emisións de CO2, 

creando bosque caducifolio en zonas próximas (Monte de Deus, Monte 

Viso, por exemplo) ao que poida contribuír de forma directa tanto a 

poboación local como visitante cando fai uso dos servizos turísticos.  

- Fomentar a adopción de equipamentos eficientes no uso da auga e as 

prácticas aforradoras, por aplicación dos manuais e procedementos de 

eco auditoría e programa de uso eficiente da auga nas instalacións 

turísticas.  

- Incrementar a recuperación efectiva dos residuo xerados, co obxectivo de 

acadar índices de recollida separada e reciclaxe superiores ao 50% a 
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curto prazo e do 80% a medio prazo. Esta avaliación debe facerse no 

conxunto da cadea de xestión, incluíndo a xestión intra-centro e a xestión 

externa por xestor autorizado, se é o caso.  

- Promover os programas de redución en orixe dos residuos xerados, 

incluíndo a reutilización de envases e a autocompostaxe dos residuos 

orgánicos.  

- Promoción do uso de produtos locais (km0) e de tempada, produtos con 

certificación ecolóxica, e produtos de comercio xusto na actividade 

turística. 

 

6.2.5.- O IMPACTO AMBIENTAL DO TURISMO SEGÚN OS VISITANTES 

RESIDENTES E EMPRESARIOS 

 

6.2.5.1.- A VISIÓN DOS TURISTAS 

Preguntóuselle os visitantes pola percepción que teñen de aspectos ambientais 

de Santiago e o longo do Camiño (a aqueles que fixeron o Camiño de Santiago). 

  Santiago Camiño 

 A contorna está limpo 95.31 78.42 

 A limpeza e seguridade alimentaria son correctas nos 
establecementos turísticos, hoteis e restaurantes 93.26 86.03 

 Os niveis de ruído que se rexistran son tolerables 92.54 91.67 

 Os establecementos turísticos levan a cabo unha política 
tendente a reducir o consumo de enerxía e ao reciclaxe de 
residuos 69.87 66.09 

 Compromiso das organizacións turísticas (públicas e 
privadas) coa xestión ambiental 68.24 66.39 

 

Os valores en xeral son un pouco mais elevados en Santiago que no Camiño de 

Santiago en tódolos ítem. A limpeza da contorna en Santiago acada a porcentaxe 

do 95.31 e no Camiño 78.42. A limpeza e seguridade alimentaria dos 

establecementos turísticos, hoteis e restaurantes en Santiago acada a 

porcentaxe de 93.26 e no Camiño do 86.03. Os niveis de ruído tolerables son 

moi similares, en Santiago o 92.54% e no Camiño 91.67%.  

Que os establecementos turísticos levan a cabo unha política tendente a reducir 

o consumo de enerxía e practican o reciclaxe de residuos acada en Santiago a 

porcentaxe do 69.87 e no Camiño do 66.09. Que existe un compromiso polas 

organizacións turísticas (públicas e privadas) coa xestión ambiental acada unha 

porcentaxe do 68.24 en no Camiño o 66.39. 

En Santiago o valor máis elevado é a limpeza da contorna, e no Camiño o máis 

elevado son os niveis de ruído tolerables. En Santiago o valor máis baixo e o 

compromiso das organizacións turísticas (públicas e privadas) coa xestión 
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ambiental, no Camiño é que os establecementos levan a cabo unha política 

tendente a reducir o consumo de enerxía e o reciclaxe de residuos. 

 

6.2.5.2.- A CONCIENCIACIÓN DA POBOACIÓN 

Solicitouse aos residentes que indicasen a valoración de diferentes problemas 

medioambientais que se producen e que poden ter maior incidencia nos 

momentos nos que se dan moitas visitas á cidade (de 0=non hai problema, a 

10=problema moi grave). 

Inda que ningún deles e moi grave, o que se percibe como máis grave de xeito 

comparativo cos outros son os altos niveis de ruído (5/10), problemas de tráfico 

(4,95/10), lixo nas rúas (4,87/10), os problemas de residuos e o seu reciclaxe 

(4,79/10) a falta de limpeza da cidade (4,57/10). 

Doutra banda, cunha puntuación de menor sitúanse os problemas de consumo 

excesivo de enerxía (3,82/10), deterioro dos espazos verdes e patrimonio 

cultural (3,82/10), contaminación do aire (3,45/10) e o abastecemento do auga e 

a súa calidade (3,07/10). 

 
 
 

6.2.5.3.- CONCIENCIACIÓN E ACTIVIDADE EMPRESARIAL 

 

6.2.5.3.1.- PARTICIPACIÒN EN PLANS DE MITIGACIÓN DE CAMBIO 
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Mitigación cambio climático, iluminación baixo consumo 

  Frecuencia Porcentaxe válido 
 

Si 38 71,7 

NS/NC 6 11,3 

Non máis gustaríame 5 9,4 

Non e non quero participar 4 7,5 

Total 53 100,0 

 

En canto a mitigación do cambio climático, o primeiro dos obxectos referíase a 

iluminación de baixo consumo. O 71% dos enquisados di que o seu local si conta 

cunha iluminación de baixo consumo. Por outra parte, das nove respostas 

negativas (17%) un 9.4% di que lle gustaría contar con ela, mentres que un 7.5% 

non esta en absoluto interesado.  

 

Mitigación cambio climático, enerxías renovables 

  Frecuencia Porcentaxe válido 
 

NS/NC 1 1,9 

Non máis gustaríame 11 20,8 

Non e non quero participar 41 77,4 

Total 53 100,0 

 

Ningún dos locais conta con enerxías renovables, sendo esta a gran asignatura 

pendente, e reseñable que o 77.4 dos enquisados non están tampouco 

interesados nelas, pero temos un 20.8% que si está interesado en participar e 

sería convinte empezar a traballar con eles..  

Mitigación cambio climático, participa en algún tipo de acción de apoio a 

protección, conservación e xestión da biodiversidade 

  Frecuencia Porcentaxe válido 
 

Si 10 18,9 

NS/NC 7 13,2 

Non máis gustaríame 5 9,4 

Non e non quero participar 31 58,5 
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Total 53 100,0 

 

A protección a biodiversidade e un factor importante para os 10 locais que 

conforman o 19% da mostra, sen embargo, o 68 por cento non a teñen en conta, 

de feito, destes 36 que conforman dito porcentaxe, so 5 marcan a categoría “non 

máis gustaríame”. 

Mitigación cambio climático, conservación da paisaxe local 

  Frecuencia Porcentaxe válido 
 

Si 2 3,8 

NS/NC 7 13,2 

Non máis gustaríame participar 7 13,2 

Non e non quero participar 37 69,8 

Total 53 100,0 

 

A conservación da paisaxe local solo se ten en conta en dous (4%). Dos 44 

restantes que responderon a pregunta, só 7 (13.2% do total) queren participar. 

Ó 70% non están interesados.  

 

Mitigación cambio climático, participación en actividades de educación 

medioambiental 

  Frecuencia Porcentaxe válido 
 

Si 9 17,0 

NS/NC 8 15,1 

Non máis gustaríame participar 6 11,3 

Non e non quero participar 30 56,6 

Total 53 100,0 

 

Un 17% participan en actividades de educación medioambiental amosase como 

algo máis relevante para os enquisados. Sen embargo, 36 respostas foron 

negativas, das cales 30 respostas foron “non e non quero participar”.  

 

Mitigación cambio climático, aforro de auga 
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  Frecuencia Porcentaxe válido 
 

Si 16 30,2 

NS/NC 8 15,1 

Non máis gustaríame participar 4 7,5 

No e non quero participar 25 47,2 

Total 53 100,0 

 

O 30% dos enquisados responderon positivamente o aforro de auga. Dos 

restantes, o 7,5% queren contar con el mais non o fan por algún motivo. É o 

47.2% non teñen interese algún por participar en devanditos plans. 

 

Mitigación cambio climático, recorreu a expertos para mitiga lo impacto 

ambiental de súa actividade empresarial 

  Frecuencia Porcentaxe válido 

 Si 4 7,5 

NS/NC 7 13,2 

Non máis gustaríame participar 7 13,2 

No e non quero participar 35 66,0 

Total 53 100,0 

 

Acudir a expertos non é unha opción habitual entre os enquisados, so catro de 

eles, o 7.5% o fixo, 7 (13.2%) gustarían de facelo e 35 deles -a maioría (66%)- 

non están interesados.  

 

Mitigación cambio climático, separación de residuos 

 Frecuencia Porcentaxe válido 

 

Si 30 56.6 

NS/NC 6 11.3 

No pero me gustaría 9 17.0 

No e non quero participar 8 15.1 

Total 53 100.0 

 

A separación de residuos e sen dubida un dos ítem que desperta unha maior 

aceptación, cun total de 30 respostas positivas, que suman o 56% dos 
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enquisados, mentres que que o 17% gustaríalle implementalas malia que non 

conten con elas. Só son 8 (15.1%) os que non queren participar.  

 

Mitigación cambio climático, programa de reciclaxe 

 Frecuencia porcentaxe válido 

 

Si 34 64.2 

NS/NC 6 11.3 

Non máis gustaríame participar 9 17.0 

No e non quero participar 4 7.5 

Total 53 100.0 

 

Coma a separación de residuos, o reciclaxe conta cunha gran aceptación, o 

64.2% dos enquisados o levan a cabo. A segunda categoría numerosa 

corresponde a aqueles que si que queren levalo a cabo pero non o fan na 

actualidade. Este segundo grupo, suma o 17%. No último lugar o 7.5% non 

queren participar neste tipo de medidas.  

 

6.2.5.3.2.- INNOVACION NA SUSTENTABILIDADE 

 

¿Introduxo nos últimos anos algunha innovación en sustentabilidade? 

 Frecuencia porcentaxe válido 

 

Si 15 28.3 

Non 26 49.1 

NS/NC 12 22.6 

Total 53 100.0 

 
O 28% das empresas introduciron nos últimos anos algunha innovación 
relacionada coa sustentabilidade 
 

¿Ten pensando introducir nos próximos catro anos innovacións que influían 

positivamente na sustentabilidade? 

 Frecuencia Porcentaxe válido 

 

Si 13 24.5 

Non 28 52.8 

NS/NC 12 22.6 

Total 53 100.0 

 

Nos próximos 4 anos un 24,5% dos empresarios teñen pensado introducir 

innovacións relacionadas coa sustentabilidade 
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¿Gustaríalle participar con outras empresas nunha organización que potenciara 

a sustentabilidade? 

 Frecuencia Porcentaxe válido 

 

Si 11 20.8 

Non 29 54.7 

NS/NC 13 24.5 

Total 53 100.0 

 
A un 20.8% gustaríalle participar con outras empresas nunha organización para 

potenciar a sustentabilidade 

 

6.2.7.3.3.- PREGUNTAS ESPECÍFICAS ALOXAMENTO E PRINCIPIOS DE 

SUSTENTABILIDADE 

  SI NON 

Tómanse medidas para aumentar a sustentabilidade 80.0 20.0 

Hai un responsable da implementación da sustentabilidade 57,0 43.0 

Teñen coñecemento dos principios de sustentabilidade 66.7 33.3 

Teñen conciencia sobre a sustentabilidade 88.9 11.1 

Compromiso dos traballadores para cumprir coa sustentabilidade 55.6 44.4 

Hai reunións periódicas para informar e debater sobre a 
sustentabilidade 11.1 88.9 

Hai normas de sustentabilidade que teñen que cumprir os 
empregados 80.0 20.0 

Hai carteis para orientar ós clientes 60.0 40.0 

Na promoción se fai referencia os principios de sustentabilidade 20.0 80.0 

Os traballadores coñecen a filosofía do hotel 80.0 20.0 

Hai un sistema para medir os éxitos do hotel 88.9 11.1 

Os éxitos en sustentabilidade comunícanse os empregados 50.0 50.0 

Hai recompensas para o persoal polos éxitos obtidos 70.0 30.0 

Fanse avaliacións ambientais do hotel 40.0 60.0 

Traballase con outras empresas e hoteis para mellorar normas 
medioambientales 30.0 70.0 

Informouse ós provedores da filosofía medioambiental 50.0 50.0 

Informou as autoridades locais 44.4 55.6 

Consumo: pódese mellorar a eficiencia no consumo 77.8 22.2 

Consumo: aproveitase a luz natural 66.7 33.3 

Consumo: oferta de medios como bicicletas o vehículos 
ecolóxicos 22.2 77.8 

Consumo: substitúense os equipos ineficientes 100.0 0.0 

Consumo: política de compra e criterios sostibles 88.9 11.1 

Consumo: produtos de tempada 66.7 33.3 

Consumo: alimentos libres de antibióticos 66.7 33.3 

Consumo: compra no comercio xusto 77.8 22.2 

Consumo: compra de produtos hixiénicos non branqueados con 
cloro 22.2 77.8 
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Beneficio da poboación local coa empresa 44.4 55.6 

Emprego poboación local 66.7 33.3 

Apoio do desenvolvemento da comunidade 22.2 77.8 

Proxectos de preservación cultural 33.3 66.7 

Utilización especies autóctonas nas zonas verdes 22.2 77.8 

Revisión edifico: illamento e conducións 88.9 11.1 

Revisión edificio: cerramento fachadas e cubertas 88.9 11.1 

Revisión edificio: cristais 88,9 11.1 

 

Inda que os datos solo son de 10 hoteis e polo tanto non se pode extrapolar a 

todos os hoteis de Santiago, tendo en conta que o preguntar por temas de 

sustentabilidade contestaron os responsables daqueles hoteis que se atopaban 

máis cómodos, nos que responderon os valores relacionados coa 

sustentabilidade son elevados. Tómanse medidas para aumentar a 

sustentabilidade no 80%, hai un responsable da implementación da 

sustentabilidade no 57%, teñen coñecemento dos principios de sustentabilidade 

no 88,9%, teñen compromiso os traballadores para cumprir coa sustentabilidade 

no 55,6%. As puntuacións máis baixas son as referentes as reunións periódicas 

para informar e debater sobre a sustentabilidade que solo foi anotada no 11,1% 

dos casos, que na promoción se fai referencia os principios da sustentabilidade 

no 20% dos casos -algo sobre o que hai que actuar, pois cúmplense cos 

principios de sustentabilidade e non se dan a coñecer-, oferta de bicicletas ou 

vehículos ecolóxicos no 22,2%, compra de produtos hixiénicos non 

branqueadores con cloro no 22.2%, apoio do desenvolvemento da comunidade 

no 22,2%, utilización de especies autóctonas nas zonas verdes no 22,2% 

 

6.2.5.3.4.- PREGUNTAS ESPECÍFICAS RESTAURANTES E TIPOS DE 

PRODUTOS QUE UTILIZAN 
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Os restaurantes de Santiago utilizan fundamentalmente produtos frescos 

(68,19%), seguidos de produtos conxelados e ultra conxelados (16,85%), 

produtos o vacío (10,19%) e xa en menor medida produtos en conserva ou 

semipreparados de fácil servicio. 
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6.3.- SUSTENTABILIDADE: SOCIAL 
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6.3.1.- INTRODUCCION 

Para analizar o impacto social do turismo no ETIS recóllense os criterios e 

indicadores básicos que explicamos no capítulo 4 deste plan. Tamén podemos 

consultar os indicadores propostos pola OMT. 

Pero os temas relacionados co impacto social do turismo van mais alá destes 

indicadores e abranguen aspectos relacionados coa capacidade social de 

carga que manifestan os residentes, pero tamén coa propia satisfacción dos 

turistas e coa imaxe que se fan do destino e se encargan de expandila logo 

entre os coñecidos e cos actuais medios de comunicación, polo mundo en 

xeral.  

 

6.3.2.- INDICADORES BASICOS QUE PROPÓN O ETIS  

Respecto o número de turistas-vivistantes por cada 100 habitantes, en 
Santiago de Compostela temos no ano 2017 un total de 96.456 habitantes, e 
temos un total de 854.434 turistas que pernoitan. A isto habería que sumarlle o 
número de excursionistas, que se pode tomar en base os resultados da 
enquisa (un 41%) ou ben no modelo de presión demográfica (ver os datos no 
apartado do análise económico). 

- Porcentaxe a partir da enquisa: 854.434 turistas e 593.759 

excursionistas 

- Modelo recinto aberto: 2.199.646 excursionistas 

Si temos en conta as persoas que se moven por Santiago como turistas ou 

excursionistas, sumando as pernoitas dos turistas e os excursionistas, temos 

un total de 4.174.140 persoas que se moveron por Santiago o longo do ano 

2017. 

Tomando como base os turistas, as pernoitas, e os excursionistas, temos un 
total de 4.174.140. Si lle aplicamos a fórmula do ITES (Número total de turistas 
* duración media da estadía / total de residentes * 365/100), en Santiago danos 
un total e 11.9. Moi por debaixo dos 446.3 que os expertos din que se da de 
media en Europa. 

Respecto os residentes satisfeitos co turismo por tempada, resulta que cando 
mais satisfeitos e encontran os residentes co turismo e na tempada de verán. 
Isto ven a dicirnos que habería que incrementar o turismo nas outras 
tempadas. 

Respecto o número de camas dispoñibles en establecementos de aloxamento 
comercial por 100 habitantes, Santiago de Compostela con un 13,2 está en 
2017 por arriba da media europea en 2009 que era 5,7. Sen embargo, está moi 
por debaixo da media das 14 rexións mais turísticas de Europa que no ano 
2005 era de 51,1 prazas. 
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6.3.2.- OUTROS INDICADORES DE CAPACIDADE SOCIAL DE CARGA 

6.3.2.1.- PERCEPCIÓN DOS HABITANTES 

SATISFACCIÓN XERAL CO TURISMO DE SANTIAGO 

Preguntouse aos enquisados sobre a súa satisfacción xeral co turismo nas 

diferentes épocas do ano de 0 (nada satisfeito) a 10 (totalmente satisfeito). 

Podemos ver polas medias que se obteñen dos resultados das valoracións que 

non hai ningunha época do ano onde a satisfacción xeral sexa negativa. Así, a 

media no outono é de 6,45/10; no inverno é de 6,10/10; na primavera é de 

6,95/10 e no verán é de 8,02/10. 
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PERCEPCIÓN DE BENEFICIOS DO TURISMO Á CIDADE E AO 

ENCUESTADO 

Preguntouse aos residentes si consideran que o turismo e os turistas benefician 

ou prexudican á cidade e a eles persoalmente, valorando de 0=prexudican, a 

10=benefician moito. As medias que se obtiveron sinalan que os individuos creen 

que o turismo beneficia sobre todo á cidade de Santiago nun 8,48/10 e nunha 

medida menor aos individuos per se, estando nun 6,25/10. 
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VISITA A LUGARES TURÍSTICOS POR PARTE DOS RESIDENTES 

Os recursos turísticos non somentes deben de estar enfocados o disfrute dos 

turistas, senón que tamén se deben de planificar para o lecer da comunidade 

local. 

Preguntouse aos individuos si visitaban diferentes lugares turísticos de Santiago, 

dentro destes atopamos unha desagregación tamén pola finalidade das visitas. 

Este é o caso da Catedral, xa que se diferencian fins relixiosos e turísticos. Entre 

os que menos se visitan atópanse a Catedral con fins relixiosos, e o Museo do 

Pobo Galego. O resto dos lugares turísticos son visitados por máis dun 60% dos 

enquisados. O máis destacable é a porcentaxe que alcada a Alameda, un 99,1%, 

moi por encima das festas, que están nun 90,3%. 
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VIÑERON FAMILIARES OU AMIGOS DE VISITA E QUEDARONSE NA SÚA 

CASA 

 

Un 86% dos entrevistados teñen familiares ou amigos que viñeron de visita a 

Santiago nos últimos tres anos. Daqueles habitantes de Santiago os que lle 

viñeron de visita familiares ou amigos, un 55% aloxáronos na súa casa. Isto 

demostra a gran actividade hospitalaria dos santiagueses. Podemos dicir que un 

47% dos cidadáns de Santiago deu aloxamento a familiares ou amigos nos 

derradeiros 3 anos. Tamén se entende que unha elevada porcentaxe de 

visitantes manifeste que se quedou en casa de familiares ou amigos (9.15%). 
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CUSTOS-BENEFICIOS DO TURISMO E EMPREGO PARA POBOACIÓN 

LOCAL 

Zona do domicilio 

Opinión de si os beneficios do 
turismo son maiores que os 

custos 

Opinión sobre si o turismo está 
planificado para dar emprego á 

poboación local A-B 
CATEDRAL E 
ALREDEDORES 

7.37 6.37 
1.00 

RESTO DO CASCO 
HISTÓRICO 

7.18 6.06 
1.12 

ENSANCHE Y ZONAS 
NOVAS 

7.75 6.74 
1.01 

LUGARES 
PERIFÉRICOS 

7.45 6.71 
0.74 

Total 7.45 6.49 0.96 

 

Os beneficios do turismo superan os custos, segundo a opinión dos cidadáns de 

Santiago, dun xeito bastante homoxéneo entre as distintas zonas nas que viven, 

oscilando entre 7.18 nas zonas do resto do casco histórico e 7.75 no ensanche 

e zonas novas.  

Pero cando preguntamos si o turismo está planificado para dar emprego a 

poboación local, a cifra descende unha media de un punto sobre 10. Isto ven a 

dicirnos que se debe de planificar o turismo non solo para que deixe beneficios, 

senón tamén para que proporcione postos de traballo para poboación local. 
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REPERCUSIÓN DO TURISMO NOS HOMES E NAS MULLERES 

Resulta interesante saber si os residentes creen que existen diferenzas en canto 

á repercusión do turismo de forma diferencial nos homes e nas mulleres. O 

15,9% dos enquisados opinan que repercute máis nas mulleres; o 63,4% opina 

que repercute igual en ambos sexos e un 20,7% opina que máis nos homes. 

 

 
 

  

MÁIS NAS 
MULLERES; 15.9

IGUAL EN 
AMBOS; 63.4

MÁIS NOS 
HOMES; 20.7

EFECTOS DO TURISMO NOS HOMES E NAS 
MULLERES



 

111 
 

 

TURISMO E INCREMENTO DE PREZOS MAIS QUE OS SALARIOS 

O 70% dos cidadáns de Santiago consideran que o turismo incrementa mais os 

prezos que os salarios.  
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COMO AFECTA O TURISMO A CALIDADE DE VIDA DOS CIDADÁNS 

Preguntóuse por ¿como afecta o turismo na súa calidade de vida?, podendo 

contestar de 0=negativamente a 10=positivamente. 

Os resultados din que non se percibe polos cidadáns de Santiago un efecto moi 

positivo do turismo na súa calidade de vida. En todo caso existen grandes 

diferencias entre os que habitan nas distintas zonas, sendo inferior a puntuación 

no caso dos que viven nas zonas máis turísticas (Catedral e arredores, e seguen 

resto do casco histórico) e máis elevada os que viven nas zonas menos turísticas 

(ensanche e zonas novas, e zonas periféricas) 
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CONVIVENCIA COS TURISTAS E COMPORTAMENTO DOS TURISTAS 

A cualificación da convivencia en xeral (7.80/10), e a cualificación sobre o 

comportamento dos turistas (7.37/10). 

 

 
 

Si o individuo daba unha valoración negativa sobre o comportamento dos 

turistas, preguntábaselle que fan de malo. Dentro das respostas déronse as 

seguintes: ás veces ensucian os lugares públicos; aglomeracións; ruídos, 

sucidade, alcoholismo, vandalismo; escándalo; falta de respecto coa contorna; 

colapsan as rúas; consumo de baixo custo; entorpecen o ritmo de vida; non 

valora a cidade, senón só algúns monumentos; introducen inseguridade; gritan, 

non respectan os espazos públicos; segundo a súa nacionalidade, ensucian a 

cidade; ruído, sucidade, encarecemento dous prezos e deterioro do patrimonio; 

non respectan nin o descanso dos cidadáns nin os monumentos; non respectar 

valóresvos éticos e morades (en ocasións) da cidade; os peregrinos que non 

utilizan aseos e deixan os seus restos nos camiños. 

  

7.8
7.37

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Cualificación da convivencia cos turistas Cualificación do comportamento dos turistas

VALORACIÓN DE CUESTIÓNS SOBRE A CONVIVENCIA COS 
TURISTAS



 

114 
 

 
PROBLEMAS DE CONVIVENCIA 

Pediuse a valoración sobre si os turistas limitan as accións dos residentes en 

canto a que limitan as actividades e espazos públicos, para o que se obtivo unha 

media de 4,75/10, sendo 0 nada e 10 moito. 

Doutra banda, en canto aos problemas de incivismo que poden causar os 

turistas, a valoración dos residentes é de 3,92/10. 
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VIVENDAS DE USO TURÍSTICO 

Preguntouse si creen que hai vivendas de uso turístico no seu edificio. A maioría 

dos enquisados, exactamente o 75% cre que non hai ningunha vivenda 

destinada a fins turísticos no lugar onde reside. Un 6.3 considera que existen 

vivendas de uso turístico oficiais, e un 6% considera que existen vivendas de uso 

turístico non oficiais. Un 12.7 non sabe ou non contestou. 

 
 

En canto a si os residentes consideran que as vivendas turísticas ocasionan 

molestias aos veciños, obtemos de media 4.75. 
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VALORACIÓN DO NÚMERO DE HOTEIS, ALBERGUES, VIVENDAS DE USO 

TURÍSTICO ETC. NO SEU BARRIO 

Preguntóuselle os entrevistados si consideraban que no seu barrio había 

demasiados hoteis, albergues, vivendas de uso turístico, etc. Os resultados son 

moi distintos na zona da catedral e caso histórico, do ensanche e lugares 

periféricos. Existe unha elevada porcentaxe de entrevistados na zona da 

Catedral e no resto do casco histórico que consideran que xa existen 

demasiados hoteis, albergues, vivendas de uso turístico no seu barrio. 
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CONSIDERACIÓN DE CAMBIO DE POBOACIÓN RESIDENTE NO CASCO 

HISTÓRICO 

Un 26,6% dos residentes considera que a poboación do casco histórico 

aumentou ao longo dos últimos 10 anos; un 33,4% pensa que non houbo 

cambios e un 35, 3% cre que descendeu. 

 

 
 

O 35% dos individuos da mostra que consideran que a poboación do casco 

histórico descendeu, cree que o turismo tivo certa influencia (6,06/10, sendo 0 

nada e 10 moito). 
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CONTACTO COS TURISTAS 

Primeiro preguntouse pola frecuencia coa que os residentes ten contacto cos 

turistas na súa vida cotiá. Dentro dos resultados, podemos ver que un 17,7% ten 

contacto cos turistas a diario; o 13% ten contacto con turistas con frecuencia; o 

34% afirma que ten contacto con turistas ocasionalmente; un 30,9% non ten 

contacto case nunca e un 3,4% afirma que nunca ten contacto. 
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MOTIVO DA RELACIÓN COS TURISTAS 

Dentro dos motivos da relación cos turistas, un 16,2% selecciona que se trata 

dun encontro co obxectivo de establecer unha conversación; o 5,9% relaciónase 

por coñecemento persoal e un 77,8% co fin de proporcionar información aos 

turistas. 

 
 

Outros motivos indicados polos residentes foron os seguintes: casualidade; 

comercio; convivencia; emprego; hostalaría; indicacións de lugares; atópomos 

na rúa; negocio; por preguntas na rúa; sacar fotos; sanidade; traballo. 
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GRADO DE ACORDO SOBRE ASPECTOS DA TRANSMISIÓN DA IMAXEN DE 

SANTIAGO 

Existe a conciencia de que se está a transmitir unha imaxe de Santiago 

fundamentalmente como centro relixioso (8.11/10), e en segundo lugar como 

centro cultural (7.9/10). En terceiro lugar está a imaxe de Santiago como 

comunidade con tradicións (7.06/10), en cuarto lugar como cidade ecolóxica 

(5.23). O aspecto negativo da desvirtuación da imaxe de Santiago con fins 

comerciais acada un 5.52/10. 

 

ELEMENTOS DE REFERENCIA QUE NON SE APROVEITAN 

Dentro desta pregunta aberta suscitáronse as seguintes respostas: a Alameda; 

aporte cultural a nivel internacional; arte; calidade de vida; calidade de servizos; 

capitalidade de Galicia; Cidade dá cultura; cidade de estudantes; cidade 

ecolóxica; cidade verde; centro universitario; cultura; diálogo; eco-

sustentabilidade; é unha cidade con mocidade e deporte; gastronomía; 

identidade galega; imaxe relixiosa e de culto; internacionalidade;  os parques; as 

bicicletas;  festas; Museo do Pobo Galego; natureza;  paisaxe cultural de sitios 

próximos (Noia, Touro, Arzúa); parques; principal foco cultural e administrativo 

da nación galega; Santiago como emblema de tradición e cultura galega; 

tradicións. 
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

Pódese ver como a participación en eventos está marcada principalmente por 

aqueles de carácter musical, como concertos, festivais tradicionais e musicais, e 

os de menor participación son os de carácter relixioso. 

  SI (%) NON (%) 

Concertos 69,2 30,8 

Festivais tradicionais 59,0 41,0 

Musicais 50,0 50,0 

Espectáculos artísticos 49,8 50,2 

Actos culturais 50,0 50,0 

Cinematográficos 47,2 52,8 

Gastronómicos 47,1 52,9 

Congresos, cursos, seminarios 44,9 55,1 

Exposicións artísticas 44,4 55,6 

Obras de teatro 42,3 57,7 

Presentación de obras 34,7 65,3 

Danzas culturais 23,0 77,0 

Relixiosos 18,3 81,7 

 

Dentro doutros eventos que mencionan os enquisados atópanse os de carácter 

deportivo, festa e lecer. 
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PARTICIPACIÓN NA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

Un 81,5% da poboación afirma que non participou na organización de eventos 

da cidade, fronte a un 18,5% que si participaron. Doutra banda, hai un 44,2% de 

persoas que queren participar na organización, fronte a un 55,8% daqueles que 

non queren. Isto indícanos a necesidade de abrir a participación na organización 

dos eventos a cidadanía. 
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OPINIÓN SOBRE SI SE ESTÁ CHEGANDO O LÍMITE DA CAPACIDADE DAS 

INFRAESTRUCTURAS 

 

 
 

 

A opinión máis crítica sobre o límite da capacidade das infraestruturas é a visita 

a Catedral (5.60/10), seguido do paseo polas rúas do centro histórico (5.54/10). 

En canto a capacidade dos restaurantes e das prazas públicas o valor está por 

debaixo do 5/10. 
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ATRACCIÓNS ALTERNATIVAS AS HABITUAIS PARA DESCONCENTRAR O 

TURISMO E OS SEUS EFECTOS 

Un 56,3% dos enquisados considera que non se han de desenvolver atraccións 

alternativas, mentres que o restante 43,8% cre que si é necesario. 

Os que contestaron que se deberían ofrecer atraccións alternativas, 

preguntóuselle polo lugar e pola actividade, con respostas abertas. Os 

resultados son os seguintes: 

- Como lugares indicaron os seguintes: a Cidade dá Cultura, aforas, 

Alameda, Bonaval, barrios, bibliotecas, Campus universitario, Casco 

histórico e Alameda, parques, xardíns, Gaias, Monte do Gozo, Pedroso, 

Noia, Cíes, piscinas naturais, Vite, viaxes ao mar, zonas non históricas. 

- Como actividades indicaron as seguintes: actividades de tipo natural, 

sendeirismo, actos informativos, bañarse, comercio, concertos, congresos 

tecnolóxicos, contedores culturais na cidade, actos culturais, deporte, 

encontros culturais, excursións, charlas, eventos gastronómicos, 

ecolóxicos, exposicións de plantas ou flores, feiras, visitas guiadas e 

festividades, macrodiscoteca con música electrónica, mirador, teatro 

histórico, torneos deportivos, ioga, meditación. 

Frase destacable: “Que abran a Catedral a unha hora para os turistas, que 

seguen sendo sitios de rezo. Vou menos cando hai turistas”. 
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PLANIFICACIÓN DO TURISMO E PARTICIPACIÓN VECIÑAL 
 
Solo un 15.6% dos entrevistados manifesta ser consultado algunha vez sobre a 
planificación turística de Santiago. 
Nunha valoración de 0=nada satisfeito a 10=moi satisfeito, a satisfacción coa 
participación dos residentes na planificación e xestión do turismo de Santiago 
acada unha puntuación de 6.08. 
 
PROPOSTAS PARA MELLORA DO TURISMO 

As suxestións e propostas de mellora indicadas libremente e máis destacadas 

para mellorar o turismo de Santiago son as seguintes: 

- Aparcadoiro público gratuíto, ampliación de garaxe público. 

- Baños públicos. 

- Aumentar a oferta cultural. 

- Concienciar á poboación da importancia do turismo cultural. 

- Controlar o fluxo de turistas no verán ou limitalo. 

- Máis información, mellorar as indicacións. 

- Non promocionar o Camiño como unha actividade de masas. 

- Wifi gratuíto na cidade. 
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A REALIZACIÓN DE VIAXE TURÍSTICA POLOS CIUDADANOS DE 

SANTIAGO. MOTIVOS DE NON VIAXAR 

A viaxe turística presentase na actualidade como un dereito fundamental do ocio 

das persoas (Alvarez-Sousa, 2018b). Si ademais as persoas viven en zonas 

onde van moitos turistas, a non realización de viaxe tómase como un feito 

negativo que pode conlevar recelo para cos turistas. 

O 25,78% dos ciudadanos da Unión Europea non fai viaxe turística anualmente. 

No caso da cidade de Santiago de Compostela é un 24%, estando así 

lixeiramente por debaixo da media da UE.  
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Entre os que nos fixeron viaxe podemos diferenciar os motivos económicos, 

falta de tempo libre, e outros. Os económicos son indicados polo 35% dos que 

no fixeron viaxe, os de tempo libre polo 25% e outros motivos (razóns persoais, 

problemas de accesibilidade, problemas administrativos, etc.)  polo 40%. E 

dicir, sumados os motivos de escaseza de recursos económicos e de falta de 

tempo libre temos o 60% dos que non fan normalmente viaxe turística anual. 
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Respecto as diferencias entre as persoas según a zona na que viven, son os 

que viven na zona da Catedral e resto do casco histórico os que mais problema 

teñen para non facer viaxe turístico. Esto lévanos a indicar que na zona onde 

mais turistas hai na cidade, e onde hai mais que non poden viaxar. 

 

 

 

 

Si temos en conta o que indican os distintos organismos internacionales, 

entonces debemos de considerar o dereito a facer turismo como algo 

fundamental dos habitantes de Santiago. “O turismo ha de considerarse como 

un dereito para todas as persoas (Hall and Brown, 2012) nunha “ welfare 
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society”. As institucións han de coñecer os motivos que teñen as persoas que 

non poden realizar viaxe turística para poder remedialos. Esta idea 

fundamentámola nas distintas resolucións de Nacións Unidas como son a 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos - artícule 24: “Todas as persoas 

teñen dereito ao descanso e o lecer, incluíndo unha limitación razoable das 

horas de traballo e un período de vacacións pagas” ( United Nations, 1948)-; 

Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais -artigo 7d: “Os 

Estados pertencentes ao Pacto recoñecen os dereitos e todo os cidadáns ao 

goce de condicións de traballo equitativas e satisfactorias que garantan, en 

particular: descanso, lecer e limitación razoable das horas de traballo e 

vacacións periódicas pagas, así como a remuneración dos días festivos” ( 

United Nations, 1966)-; Código Ético Mundial para o Turismo -artigo 7: “Dereito 

ao Turismo” ( United Nations, 2001)-.O dereito ao turismo para todos tamén 

está recollido no Ditame sobre o Turismo Social en Europa, do Comité 

*Économique et Social Européen (2006) que no seu artigo 2.1 di que toda 

persoa ten dereito ao descanso e ao lecer, sendo o dereito ao turismo unha 

concreción dese dereito xeral” (Alvarez Sousa, 2018b: 18). 

Esto lévanos a necesidade de articular políticas para que as repercusións do 

tuirsmo en Santiago impliquen unha calidade de vida digna para os seus 

ciudadanos e poidan facer turismo. 

As políticas teñen que se de dous tipos, as enfocadas a paliar os efectos dos 

problemas e as enfocadas a cambiar a estrutura para que non existan 

problemas: 

- As que teñen como función dar unha axuda os que teñen carencia e 

recursos económicos ou de falla de tempo libre por ter obligacións 

familiares. 

- As que teñen como función cambiar a estrutura da asociedade para que 

non existan persoas sen recursos económicos, sen tempo libre por 

obrigas familiares, o de tempo libre por ter que traballar ou estudar. 

Estes problemas que nunca chegaron a desaparecer, víronse incrementados 

como efecto da crisis. Esperamos que coa saída da crisis baixe a porcentaxe 

de poboación que experimenta este problema. “A Unión Europea que 

recoñeceu xunto coa OMT,  ILO o dereito de todos os cidadáns a realizar viaxe 

turística, dos datos recolleitos nos  eurobarómetros e á luz da presente análise 

ponse de manifesto a existencia de grupos desfavorecidos para realizar viaxe 

turística. A propia Unión Europea manifesta que é necesario a negociación 

entre os organismos públicos e privados para facilitar o turismo. Pero ha de 

recoñecer que as políticas non poden estar encamiñadas só a xestionar viaxes 

de turismo social, senón que desde unha perspectiva crítica é necesario 

propoñer tamén políticas encamiñadas a solucionar os problemas económicos 

e de tempo libre para que as persoas poidan viaxar e minorar os efectos que 

produciu a crise” ( Alvarez-Sousa, 2018 b: 36). 

 



 

130 
 

6.3.2.2.- A SUSTENTABILIDADE SOCIAL DESDE A PERSPECTIVA DOS 

VISITANTES 

Na relación entre residentes e visitantes é importante coñecer o que opinan e o 

que demandan os anfitrións, pero tamén é moi importante coñecer o que 

opinan, cómo se comportan e o que demandan os invitados. Si os invitados 

non están satisfeitos e non se escoitan as súas demandas, corremos o perigo 

de que non volvan e que ademais deixen de recomendalo a outros posibles 

visitantes. 

Neste sentido preguntamos por distintos temas, que van desde a importancia 

da viaxe a Santiago, se é a principal viaxe turística que fan nese ano ou non, 

preguntamos pola satisfacción con distintos temas -algunha como a 

medioambiental está tratada no apartado da sustentabilidade ambiental- coas 

experiencias, si foron cumpridas as súas expectativas, coa seguridade, con 

necesidades especiais, coa saturación da capacidade de carga de 

determinados espazos, etc. Finalmente pedíuselle que nos indicasen 

alternativas e suxestións de mellora. 

IMPORTANCIA DA VIAXE 

Preguntámoslle os turistas pola importancia desta viaxe ¿esta é a túa principal 
viaxe turística este ano?: principal, secundario, terceiro ou posterior lugar 
 

IMPORTANCIA DA VIAXE  

Principal 48.1 

Secundario 35.5 

Terceiro lugar ou posterior 16.5 

Total 100.0 
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Para o 48% dos turistas entrevistados, esta viaxe é a máis importante das 

viaxes turísticas que fai ese ano. Para un 35% é a segunda en importancia, e 

solo un 17% a consideran en terceiro ou posterior lugar. 

  



 

132 
 

SATISFACCION DEL VISITANTE 

CONSIDERA QUE A RELACIÓN CALIDADE PRECIO E BOA 

 

CONSIDERA QUE A RELACIÓN CALIDADE PRECIO E BOA 
% 

Moi en desacordo .7 

En desacordo 5.1 

Neutral 27.6 

De acordo 52.0 

Moi de acordo 14.7 

Total 100.0 

 

 

 

 

A maior parte dos entrevistados considera que a relación calidade-precio é boa 

(52%), que sumado os que consideran que é moi boa elévase a un 66.7%. Sen 

embargo, un 27.6% dos entrevistados móstranse neutrais e un 5.8% están en 

desacordo ou moi en desacordo con que é boa la relación calidade-precio. É 

así necesario traballar en elevar a calidade dos produtos e servizos ofertados 

os turistas para seguir mellorando na percepción dos turistas. 

  

Moi  en desacordo; ,7
En desacordo; 5,1

Neutra l; 27,6

De acordo; 52,0

Moi  de acordo; 14,7

E BOA A RELACIÓN CALIDADE PRECIO
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FORON CUMPRIDAS AS SUAS EXPECTATIVAS 

 

 Foron cumpridas as súas expectativas % 

Moi en desacordo ,2 

En desacordo 2,6 

Neutral 12,6 

De acordo 54,0 

Moi de acordo 30,6 

Total 100,0 

 

 

 

O 30.6% dos entrevistados está moi de acordo con que se cumpriron coas 

expectativas que tiña sobre a viaxe a Santiago, o 54% está de acordo. 

Sumadas ambas respostas temos que o 84.5% ten cumpridas as expectativas. 

Maniféstase neutral o 12.6%, en desacordo o 2.6% e moi en desacordo o 0.2%. 

Temos polo tanto un elevado cumprimento das expectativas e debemos de 

traballar para que os que non o manifestan cambien de opinión. 

  

Moi en desacordo; .2 En desacordo; 2.6

Neutral; 12.6

De acordo; 54.0

Moi de acordo; 30.6

CUMPRIMETNO DAS EXPECTATIVAS
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SATISFACCIÓN COA VARIEDADE DE ACTIVDIADES E EXPERIENCIAS 

QUE OFRECE O DESTINO 

 

Satisfacción coa variedade de actividades e experiencias que ofrece o 

destino 

 % 

Moi en desacordo ,2 

En desacordo 3,3 

Neutral 20,8 

De acordo 55,4 

Moi de acordo 20,3 

Total 100,0 

 

 

 

O 75.7% dos entrevistados está satisfeito coa variedade de actividades e 

experiencias que ofrece o destino. O 20.8% nin está satisfeito nin insatisfeito, e 

o 3.5% está insatisfeito. Resulta así necesario traballar nas actividades que 

ofrecemos no destino para que ese 24.3% que non se manifesta satisfeito 

cambie a súa postura. 
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EN XERAL ESTÁ SATISFEITO COA SÚA EXPERIENCIA PERSOAL EN 

SANTIAGO 

 

 En xeral está satisfeito coa experiencia persoal en Santiago % 

Moi en desacordo ,2 

En desacordo ,7 

Neutral 12,0 

De acordo 53,3 

Moi de acordo 33,8 

Total 100,0 

 

 

 

Inda que uns poucos turistas están insatisfeitos con certas cuestión concretas, 

cando se valora a satisfacción xeral prácticamente non existen persoas 

descontentas. Sen embargo temos un 12% que sen estar insatisfeitos, 

tampouco din estar satisfeitos. Temos polo tanto que indagar sobre ese 12% 

para traballar por acadar a satisfacción do total dos turistas que visitan 

Santiago. 
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RESUMO SATISFACCIÓN DO VISITANTE 

Para resumir a información xuntamos os resultados en dúas categorías, os que 

están de acordo ou moi de acordo por un lado, e por outro os que son neutrais,  

en desacordo ou moi en desacordo. 

 

 

 

A satisfacción máis baixa e a da relación calidade precio, non estando de 

acordo o 33,33% dos entrevistados. Tamén existe un desacordo ou non se 

pronuncian positivamente que é bastante elevado coa variedade de actividades  

e experiencais que ofrece o destino (24,30%). Un 15,42% non vé claramente 

cumplidas as súas expectativas. Inda así a satisfacción en xeral é moi elevada 
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(87,9%). Declaran que voltarían o destino un 84,07% e recomendaríano a 

familiares ou amigos o 92,99%. 

 

OPINIÓN SOBRE A ORGANIZACIÓN DAS RUTAS PARA AS VISITAS EN 

SANTIAGO 

 

 

 

A maioría dos entrevistados teñen unha opinión positiva sobre a organización 

das rutas para as visitas en Santiago (70.7%). O 8.4% teñen unha opinión 

negativa e o 20.9% non teñen opinión sobre esta cuestión. 

 

  

Positiva; 70.7

Negativa; 8.4

Non teño opinión 
sobre esta cuestión; 

20.9

OPINIÓN SOBRE A ORGANIZACIÓN DAS RUTAS PARA AS 
VISITAS EN SANTIAGO
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NECESIDADES ESPECIAIS, ACCESIBILIDADE 

Preguntouse, ¿Considera que este destino ten en conta as necesidades 

especiais dos visitantes con discapacidade en tódalas áreas de operacións 

(aloxamento, transporte público, atraccións turísticas, etc.)? 

 

 

 

O 11,7% considera que ten moi en conta as necesidades especiais dos 

visitantes con discapacidade, o 21.1% bastante en conta, o 11.7% pouco e o 

4.2% nada. O 51.3% dixo que non podía opinar. 

  

Moito; 11.7

Bastante; 21.1

Pouco; 11.7

Nada; 
4.2

Non podo opinar; 
51.3

O DESTINO TEN EN CONTA AS NECESIDADES ESPECIAIS DOS 
VISITANTES CON DISCAPACIDADE
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ENTREVISTADO CON PROBLEMAS DE ACCESIBILIDADE POR 

DISCAPACIDADE OU MOBILIDADE REDUCIDA 

 

 

 

Un 9.3% dos entrevistados ten problemas de accesibilidade por discapacidade 

ou mobilidade reducida. 

 

  

Non; 90.7

Si; 9.3

PERSOAS CON  DISCAPACIDADE OU MOBILIDADE 
REDUCIDA
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EXISTENCIA DE PROBLEMAS DE ACCESIBILIDADE NALGÚNS SITIOS 

CRAVE DO DESTINO PARA PERSOAS CON DIFERENTES NIVEIS DE 

MOBILIDADE OU FORMA FÍSICA 

 

 

 

Un 61% dos entrevistados considera que existen problemas de accesibilidade 

nalgúns sitios clave do destino para persoas con diferentes niveis de 

mobilidade ou forma física. 

  

Non; 39

Si; 61

EXISTENCIA DE PROBLEMAS DE ACCESIBILIDADE PARA 
PERSOAS CON DISCAPACIDADE
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SITIOS NOS QUE CONSIDERAN QUE HAI PROBLEMAS DE MOBILIDADE 

Os que consideran que existen problemas de accesibilidade nalgúns sitios 

clave do destino para persoas con diferentes niveles de mobilidade, 

preguntóuselle polos sitios nos que consideran que hai problemas de 

mobilidade. Os problemas mais grandes danse nos lugares de interés turístico 

e cultural (63.7%), seguido das instalacións públicas (21.8%), as habitacións 

dos aloxamentos (18.4%) e finalmente os restaurantes (18.1%). 

 

 

 

  

21.8

18.4

18.1

63.7

Instalacións públicas
(aeroportos, estación

autobuses, lavabos
públicos, etc.)

Habitacións de
aloxamento (acceso

difícil, cuarto de baño
sen adaptar)

Restaurantes

Lugares de interés
turístico e cultural

SITIOS NOS QUE HAI PROBLEMAS DE MOBILIDADE
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PERCEPCION DA PROTECCION DO VIAXEIRO 

Preguntóuselle pola percepción que teñen os visitantes da protección do 

viaxeiro, en Santiago (a todos) e o longo do Camiño aqueles entrevistados que 

fixeron o Camiño de Santiago. Damos a porcentaxe dos que mostraron perigo, 

inseguridade, actos hostís, forzados a mercar, delincuencia. 

 

  
% 

Santiago 
% 

Camiño 

 Existencia de percepción de perigo ou de pouca 
seguridade 7.2 10.9 
 Existencia de percepción de inseguridade, acoso ou ser 
vítima dun delito 2.8 1.5 
 Afectado por actos hostís (delincuencia ou acoso por 
esmoleiros) 4.6 2.2 
 Forzado a comprar por vendedores 6.4 1.5 
 Problemas por delincuencia, alborotos, consumo de 
alcohol e drogas que supoñan un risco e perigo 5.1 3.0 

 

Inda que en xeral existe maior percepción de perigo ou de pouca seguridade no 

Camiño que en Santiago (10.9% fronte o 7.2%), logo, cando se pregunta por 

algúns aspectos concretos, a inseguridade é maior en Santiago que o longo do 

Camiño nos seguintes aspectos: Existencia de percepción de inseguridade, 

acoso ou ser vítima dun delito (Santiago 2.8%, Camiño 1.5%); afectado por 

actos hostís (delincuencia ou acoso por esmoleiros) (Santiago 4.6%, Camiño 

2.2%); forzado a comprar por vendedores (Santiago 6.4%, Camiño 1.5%); 

problemas por delincuencia, alborotos, consumo de alcohol e drogas que 

supoñan un risco e perigo (Santiago 5.1%, Camiño 3%). 
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0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

 Existencia de percepción de
perigo ou de pouca seguridade

 Existencia de percepción de
inseguridade, acoso ou ser

vítima dun delito

 Afectado por actos hostís
(delincuencia ou acoso por

esmoleiros)

  Forzado a comprar por
vendedores

 Problemas por delincuencia,
alborotos, consumo de alcohol
e drogas que supoñan un risco

e perigo

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDADE

Santiago Camiño



 

144 
 

ACOLLIDA 

Fixéronselle varias preguntas os visitantes sobre a acollida en Santiago e o 

longo do Camiño os peregrinos 

 

  Santiago Camiño Santiago-Camiño 

 Sentiuse en contacto coa poboación e 
a cultura local 79.4 89.2 -9.8 

 Foi ben acollido polos lugareños 92.1 90.6 1.5 

 Foi ben acollido nos hoteis 94.7 91.8 2.9 

 Foi ben acollido nos restaurantes 92.7 88.1 4.6 

 Foi ben acollido nos centros de visita 93.5 91.7 1.8 

 

 

 

Das distintas preguntas sobre a acollida, os turistas o longo do Camiño 

sentíronse mais en contacto coa poboación local que en Santiago, pasando de 

89.2 ó 79.4%, cunha diferencia de 9.8 puntos. 

Nas outras preguntas, Santiago acada unhas puntuacións máis elevadas que o 

Camiño, tanto en ser ben acollido polos lugareños, nos hoteis, nos restaurantes 

e nos centros de visita. 
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 Sentiuse en contacto coa
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centros de visita

ACOLLIDA

Santiago Camiño
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SATURACIÓN E CAPACIDADE DE CARGA 

Fixéronselle varias preguntas os visitantes sobre a saturación e a capacidade 

de carga en Santiago e o longo do Camiño os peregrinos 

 

  Santiago Camiño 
 Séntese paz e tranquilidade 79.7 85.4 
 Hai demasiados turistas-peregrinos 69.1 54.7 
 Tivo problemas para atopar aloxamento 23.2 27.0 
 Hai demasiadas colas nos restaurantes 32.1 20.3 
 Hai demasiadas colas para visitar os principais lugares de 
interese 82.5 34.1 
 Por culpa das colas e de saturación de turistas o 
entrevistado suscita non volver a este destino 22.9 19.2 
 

O ítem positivo, séntese paz e tranquilidade é o que acada maiores 

puntuacións tanto no Camiño como en Santiago, pero sobre todo no Camiño, 

sendo indicado polo 85.4% dos peregrinos.  

Nos items negativos, excepto no de que tivo problemas para atopar aloxamento 

que é superior no Camiño (27%) que en Santiago (23.2%), nos outros é 

superior en Santiago que no Camiño: hai demasiados turistas peregrinos en 

Santiago 69.1% e no Camiño 54.7%; hai demasiadas colas nos restaurantes en 

Santiago 32.1% e no Camiño 20.3%; hai demasiadas colas para visitar os 

principais lugares de interese en Santiago 82.5% e no Camiño 34.1%; e 

finalmente por culpa das colas e da saturación de turistas o entrevistado 

suscita non volver a este destino en Santiago 22.9% e no Camiño 19.2%. 
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ALTERNATIVAS 

En aras de orientar as actividades a propor no plan, preguntóuselle os 

visitantes por distintas alternativas. 

  SÍ NON 
 De acordo coa redistribución de fluxos alternativa por 
aloxamentos de localidades próximas a Santiago 61.5 38.5 

 Coñece a variedade de atraccións en Santiago ou nas súas 
proximidades que poderían motivarlle unha estancia máis 
prolongada 49.7 50.3 

 Coñece a oferta complementaria á de cidade de Santiago, con 
excursións polos arredores e outras localidades 63.0 37.0 
 Interese en visitar Santiago fora de tempada de verán 83.3 16.7 

 

O 61.5% dos entrevistados  está de acordo coa redistribución de fluxos 

alternativa por aloxamentos de localidades próximas a Santiago; o 49.7% 

coñece a variedade de atraccións en Santiago ou nas súas proximidades que 

poderían motivarlle unha estancia máis prolongada; o 63% Coñece a oferta 

complementaria á de cidade de Santiago, con excursións polos arredores e 

outras localidades;ó 83,3% interesaríalle visitar Santiago fora de temporada de 

verán. 
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SUXESTIONS PARA MELLORAR AS FUTURAS EXPERIENCIAS DAS 

VISITAS A SANTIAGO 

Xa finalmente preguntóuselle os entrevistados por suxestións para mellorar as 

futuras experiencias das visitas a Santiago. Deron as recollidas na seguinte 

listaxe, que de xeito resumido están relacionadas con: 

- Planificar as visitas para non facer colas 

- Non ter obras, nin andamios 

- Controlar establecementos que cobran mais si eres turista 

- Poboación local dos últimos treitos do Camiño non está contenta cos 

peregrinos. Poboación pouco acolledora 

- Organizar os oficios relixiosos de xeito que os peregrinos teñan certas 

preferencias 

- Mellorar a sinalización 

- Mellorar o trasporte en tren, en avión, e o transporte público no destino 

 

6.3.2.3.- RESPONSABILIDADE SOCIAL DOS EMPRESARIOS 

Para que se produzca sustentabilidade social, os empresarios tamén teñen que 

colaborar, con accións cara os clientes, os proveedores e cara os empregados 

e a comunidade local. Cara os clientes e proveedores debe ter un sistema para 

coñecer as súas opinións e intentar satisfacelas na medida do posible e 

sempre que non dañen a sustentabilidade. E sobre todo cara o xénero e o 

empoderamento, de xeito que as mulleres tamén exarzan funcións de dirección 

Cara os empregados e a comunidade local ten que levar a cabo accións para 

facelos participes do desenvolvemento sostible, e sobre todo para que os 

beneficios da empresa tamén o sexan dos empregados con beneficios 

económicos e programas de formación, e cara comunidade local para que se 

desenvolva a carón do desenvolvemento das empresas. 

Algúns dos temas xa foron analizados noutros apartados, tal e como recolle a 

Comisión Europea (2017)no ETIS, por exemplo o relacionado coa participación 

da muller no emprego que foi analizado na gobernabilidade, ou a participación 

en programas de mitigación do cambio climático. Neste sen embargo 

analizamos o da muller e o empoderamento. O tema do empoderamento da 

muller e o turismo está a ser moi importante nestes intres (ONU-Mujeres, 2010; 

Ferguson, 2011; Peeters e Ateljevic, I. 2017), e o turismo de Santiago debe de 

contribuir a elo. 
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XENERO E DIRECCION 

 

O posto de dirección no 58.5% dos casos ocupo unha muller, o 37.7% son 

homes e un 3,8% non saben ou non contestan. 

Temos que recoñecer que poucas persoas contestaron a enquisa, e 

probablemente cando hai mulleres directivas contestaron en maior medida que 

os homes, pois estes datos non coinciden coa idea xeral e con outros estudos 

(https://www.hosteltur.com/126999_como-esta-representada-mujer-sector-

turismo-hosteleria.html). Necesítase unha investigación específica para este 

tema. 

PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE ACCESIBILIDADE 

 

Home; 37,7

Mul ler; 58,5

NS/NC; 3,8

XENERO E DIRECCIÓN

Si ; 13,2

Non; 75,5

Ns/NC; 11,3

PARTICIPACIÓN NUN PLAN DE ACCESIBILIDADE PARA 
VISITANTES

https://www.hosteltur.com/126999_como-esta-representada-mujer-sector-turismo-hosteleria.html
https://www.hosteltur.com/126999_como-esta-representada-mujer-sector-turismo-hosteleria.html


 

150 
 

 

Somentes un 13,2% paraticipa nalgún plan de accesibilidade para visitantes 

con movilidade reducida. Un 75,5% dinos explícitamente que non e un 11,3% 

non contesta. 

 

SISTEMA PARA COÑECER OPINIONS DOS CLIENTES E PROVEEDORES 

¿Ten un sistema para coñecer as opinións dos clientes? 

  Frecuencia Porcentaxe válido 
 

Si 26 49,1 

Non 23 43,4 

NS/NC 4 7,5 

Total 53 100,0 

 

O 49,1% dos establecementos teñen un sistema para coñecer a opinión dos 

clientes, un 43,4 non o teñen e un 7,5% Ns/Nc.  

Os que contestaron que o teñen preguntámoslle si dan resposta as suxestións. 

O resultado é que solo manifestan dar resposta un 43,4%. 

 

¿Ten un sistema para coñecer as opinións dos provedores? 

  Frecuencia Porcentaxe válido 
 

Si 11 20,8 

Non 37 69,8 

NS/NC 5 9,4 

Total 53 100,0 

 

No caso dos provedores, coñecer as súas opinión amosase menos relevante 

para os empresarios, xa que so o 20% o fai, algo menos da metade dos que 

recollen as dos clientes.  

Os que contestaron si, preguntámoslle si dan resposta as súas suxestións. 

Solo manifestan dar resposta un18,9%. 

 

FACILITAR A FORMACION DOS EMPREGADOS 
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Un 66% dos entrevistados dinos que facilitan a formación dos empregados. 

 

PROLIFERACION DE VIVENDAS DE USO TURISTICO. EFECTOS NO 

SECTOR 

 A proliferación de vivendas para uso turístico (Airb&b...) efectos no sector 

  Frecuencia Porcentaxe 

válido 
 

Non tivo efecto sobre o sector en Santiago 15 28,3 

Fixolle dano o sector hoteleiro pero 

beneficiou o resto 

9 17,0 

Danou a tódolos sectores 16 30,2 

NS/NC 13 24,5 

Total 53 100,0 

 

Un dos temas polémicos de actualidade e a proliferación de plataformas coma 

Airb&b. As opinión están absolutamente divididas. A categoría de respostas de 

“non tivo efecto sobre o sector en Santiago” conta con 15 respostas a favor, 

(28,3% das respostas), “danou a tódolos sectores” conta con 16 (30.2%). A non 

resposta e tamen a considerar (24.5%) e por último a opinión de “fixolle daño o 

sector hotelero pero beneficiou o resto” conta co 17% de respostas.  

 

Si ; 66

Non ou non ten 
empregados; 44

FACILITAR A FORMACIÓN DOS EMPREGADOS

Si Non ou non ten empregados
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CENTRO HISTÓRICO: CAMBIO RESPECTO A CHEGADA DE VISITANTES 

Nos últimos 3 anos, no centro histórico de  Santiago, ¿percibiu algún cambio 

respecto á chegada de visitantes? 

  Frecuencia Porcentaxe válido 
 

Incrementouse 19 35,8 

Descendeu 12 22,6 

Está igual 12 22,6 

Ns/nc 10 18,9 

Total 53 100,0 

 

Hai opinións dispares sobre o cambio na chegada de visitantes o centro 

histórico nos últimos 3 anos: o 35.8% percibiu un incremento, mentres que o 

22.6% di que estamos igual e outro 22.6 que descenderon as chegadas. O 

porcentaxe restante, corresponde a aqueles que non saben ou non responden. 

En xeral non se percibe por parte dos empresarios un gran problema na 

capacidade das infraestruturas para acoller os turistas nos momentos álxidos 

do turismo. A puntuación máis alta é o paseo polas rúas do casco histórico 

(5,33/10). As outras infraestruturas están entre o 4,35 e ó 4,69. Polo tanto, 

podemos dicir que perciben certo límite, pero non de xeito preocupante. 

FOMERNTAR ATRACCIÓNS ALTERNATIVAS AS HABITUAIS PARA 

DESCONCENTRAR O TURISMO E OS SEUS EFECTOS 

 

Si ; 64,2

Non; 22,6

NS/NC; 13,2

FOMENTAR ATRACCIÓNS ALTERNATIVAS
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O 64% dos enquisados son partidarios de fomentar atraccións alternativas as 

habituais para desconcentrar o turismo e os seus efectos, fronte o 22% que 

non o é.partidario. Un 13,2 ns/nc. 

Os que contestaron que si preguntóuselle polo lugar e o tipo de actividade. As 

respostas do lugar son fundamentalmente a Alameda, Cidade da Cultura, 

Ensanche, zonas verdes, as rúas.  

As actividades suxeridas son actividades culturais, congresos, concertos-

música, potenciar a mocidade, teatros baratos. 

  



 

154 
 

 

 

 

 

 

6.4. SUSTENTABILIDADE: CULTURAL 
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6.4.1.- INTRODUCCIÓN 

A sustentabilidade cultural dos destinos turísticos está relacionada co impacto 

que o turismo ten na cultura, na identidade-imaxen dos destinos que se 

transmite e que preciben os turistas e nos sentimentos da poboación sobre dito 

efecto.  

MacCannell (1973) e Cohen (1979) están entre os diferentes autores que 
analizaron o nivel teórico da sostibilidade cultural. A partir destes autores 
podemos analizar a construción social de recursos turísticos baseados na 
recuperación e preservación da cultura como algo auténtico e con identidade 
ou como algo ficticio para os turistas. Esta dobre práctica é sentida polos 
turistas e residentes 

Dentro deste marco inclúese a idea da Comisión Europea de incluír nos temas 

de ETIS como a porcentaxe de residentes satisfeitos co impacto do turismo na 

identidade do destino, os eventos que se centran na cultura e no patrimonio 

tradicional/local. Tamén incluimos outros temas relacionados coa cultura e a 

identidade que foron suxeridos por outras organizacións e sobre os que 

preguntamos a turistas, residentes e empresarios. 

 

INDICADORES COMISION EUROPEA SOBRE O IMPACTO CULTURAL 

CRITERIOS INDICADORES BÁSICOS 

Protección e valorización do 

patrimonio cultural, identidade 

e patrimonio 

Porcentaxe de residentes satisfeitos co 

impacto do turismo na identidade do destino 

Porcentaxe de eventos realizados no 

destino que se centran na cultura e no 

patrimonio tradicional / local 

 

Para analizar o impacto do turismo na identidade do destino segundo os 

residentes fixemos varias preguntas como son a promoción da cultura e dos 

produtos locais polo turismo, os efectos do turismo sobre o patrimonio, sobre o 

comercio tradicional, sobre e sobre a identidade e a imaxe do destino. 

Respecto os eventos realizados no destino que se centran na cultura e no 

patrimonio tradicional, damos conta deles no apartado dedicado o turismo 

MICE e os eventos, onde se analizan os eventos e a temática. De un total de 

15 eventos analizados, 9 refírense a temas do patrimonio local/tradicional, que 

fan referencia a relixión, a cultura e a identidade. E dicir, un 60% dos eventos 

teñen compoñente relacionado coa cultura e o patrimonio tradicional/local. 
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MES FESTA CARÁCTER DURACIÓN DESCRICIÓN PRINCIPAIS 

LUGARES DE 

CELEBRACIÓN 

ORGANIZADORES TIPO DE 

EVENTO 

Xaneiro Cabalgata dos 

Reis Magos 

Relixioso 5 de xaneiro  Desfile realizado 

polas carrozas dos 

Reis Magos e o do 

Carteiro Real 

Saída da 

estación do tren 

ata a Praza do 

Obradoiro 

Concello de 

Santiago  

Eventos con 

capacidade 

de atracción 

turística 

Febreiro Carnavais 

Xenerais da 

Ulla 

Lúdico-

Cultural 

28 de xaneiro 

ao 3 de marzo 

Entroido rural 

tradicional declarado 

Festa de Interese 

Turístico en 2013 e 

que se leva a cabo 

en toda a comarca 

do Ulla. No caso da 

cidade destaca 

tamén a queima do 

Meco o mércores de 

cinza e o desfile 

central do martes de 

entroido. 

Inmediacións de 

Santiago de 

Compostela e 

Casco Antigo  

Concello de 

Santiago de 

Compostela, de 

Boqueixón, A 

Estrada, Silleda, 

Touro, Vedra, Vila 

de Cruces 

Eventos 

orientados 

ao turismo 

Marzo Romaría de 

San Lázaro: 

Festa 

Gastronómica 

da Uña 

Relixioso-

Gastronómico 

16-19 marzo Trátase da 

exaltación 

gastronómica máis 

antigas de Galicia. É 

unha romaría na que 

se honra cunha misa 

e procesión a San 

Lázaro e na que se 

une a poxa dos pes 

de porco como 

ofrenda ao santo. A 

continuación, 

degústanse as 

pezoñas do porco 

cos bertóns de col.  

Barrio de San 

Lázaro 

Asociación Cultural 

e de Festexos de 

San Lázaro 

Eventos 

parcialmente 

orientados 

ao turismo 

Semana Santa Relixioso 22 de marzo-2 

abril 

Santiago de 

Compostela é unha 

cidade santa e, polo 

tanto, unha das 

principais 

celebracións é a 

Semana Santa. 

Durante toda a 

semana celébranse 

actividades 

relixiosas pero 

tamén culturais. 

Casco antigo e 

barrios de 

Santiago  

Concello de 

Santiago en 

colaboración co 

Cabido e coas 13 

confrarías  

Eventos con 

capacidade 

de atracción 

turística 

Abril Feira da 

Primavera  

Lúdico-

comercial 

30 de abril Iniciativa que 

procura o 

desenvolvemento 

económico do barrio 

de San Pedro e que 

ten aos comercios 

como principais 

protagonistas. Así, 

os comercios a pe de 

rúa daban a benvida 

á primavera. No ano 

2017, despois de 10 

anos, decidiuse 

facer un parón.  

Barrio de San 

Pedro 

Asociación Cultural 

do Barrio de San 

Pedro e a 

Asociación Veciñal 

A Xuntanza 

Evento con 

capacidade 

de atracción 

turística 

Maio Festas da 

Ascensión 

Relixioso-

cultural 

9-13 de maio 

(sexto xoves 

despois da 

Pascua de 

Resurrección) 

É a segunda festa 

máis importante da 

cidade. A xente de 

Santiago asocia a 

festa da Ascensión 

co inicio da 

primavera, con 

paseos e bailes na 

Alameda e en Santa 

Susana, con 

barracas e coa feira 

(Compostelánea, 

nº10) 

Alameda 

(Carballeira de 

Santa Susana) e 

Amio 

Concello de 

Santiago 

Eventos 

parcialmente 

orientados 

ao turismo 

Xuño San Xoán Relixioso-

cultural 

23 xuño Cacharelas veciñais 

para recibir o verán e 

unha actividade 

específica  Mercado 

tradicional, 

obradoiros, 

exhibicións, 

Barrios e Praza 

de Mazarelos 

Turismo de 

Santiago e 

colaboran  o 

Concello de 

Boqueixón e  

Eventos 

parcialmente 

orientados 

ao turismo 
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contacontos, 

música, tren polas 

cacharelas... 

Asociación do 

Castro da 

Fervenza de 

Callobre (A Estrada) 

na representación 

da chegada do 

“Lume Sagrado” 

Xullo Festas do 

Apóstolo 

Relixioso-

cultural-

identitario 

15-31 de xullo É a festa por 

excelencia da cidade 

xa que forma parte 

da súa historia e da 

súa identidade. 

Sinálase como unha 

expresión de 

sentimento e 

identidade 

comunitarios así 

como de orgullo da 

cidade e logro 

colectivo 

(Compostelánea, nº 

0). 

Casco antigo e 

Alameda 

Concello de 

Santiago de 

Compostela e 

Cabildo 

Eventos 

parcialmente 

orientados 

ao turismo 

Agosto Feito a Man Musical Todo o mes É un festival musical 

que se desenvolve 

nas rúas de Santiago 

co obxectivo de xerar 

sinerxías entre os 

espazos singulares 

da cidade de 

Compostela e a 

creación musical. 

Casco antigo A.C. Cidade Vella Eventos 

orientados 

ao turismo 

Música en 

Compostela 

Musical Todo o mes Celébrase na cidade 

dende 1957. Conta 

cun amplo programa 

de actividades para 

profesionais e 

estudantes de 

música de todo o 

mundo. Ademais, 

celébranse 

concertos en 

espazos singulares 

(interiores e 

exteriores) de 

entrada gratuíta.  

Casco antigo Universidade Eventos 

parcialmente 

orientados 

ao turismo 

Setembro Ciclo de Lied Musical 3 días  Ciclo de recitais A 

temática central 

varía cada ano e da 

lugar a conferencias 

especializadas sobre 

o xénero. 

Teatro principal Asociación de 

Amigos da Ópera de 

Santiago de 

Compostela 

Eventos 

parcialmente 

orientados 

ao turismo 

Outubro Festival 

Internacional 

de 

Curtametraxes 

Curtocircuíto 

Audiovisual 7 días O concurso exhibe e 

premia na súa 

semana oficial as 

curtametraxes das 

categorías 'Radar', 

'Explora', 

'Penínsulas' e 

'Planeta GZ'. O 

programa 

complétase con 

master classes, 

concertos e 

encontros con 

cineastas, ademais 

de proxeccións nas 

rúas durante o verán. 

Teatro principal, 

Edificio 

ABANCA, 

CGAC, 

NUMAX... 

Concello de 

Santiago 

Eventos con 

capacidade 

de atracción 

turística 

Novembro Santiago é 

Tapas 

Gastronómico-

identiario 

15 días Esta iniciativa intenta 

promover a 

gastronomía local a 

través dun concurso 

de tapas nos que, 

principalmente, se 

empregan produtos 

galegos con 

denominación de 

orixe ou indicacións 

xeográficas 

protexidas. 

Toda a cidade.    Asociación 

Hostalería 

Compostela e 

Concello de 

Santiago 

Evento 

turístico 
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Existen diferente 

rutas de tapas que 

discorren a través 

dos itinerarios do 

Camiño de Santiago.  

Cineeuropa Audiovisual 20 días Desde o ano 1988 

Compostela vive a 

súa peculiar cita 

cinéfila. 'Cineuropa' 

é cine en estado 

puro. É 

probablemente o 

certame de maior 

duración temporal do 

circuíto: durante todo 

o mes de novembro 

pásase revista ao 

mellor cine da 

tempada, desde os 

premios de Cannes, 

Berlín, Venecia ou 

San Sebastián, ata o 

pequeno cine 

alternativo, reunindo 

aos grandes nomes, 

aos novos 

realizadores, ao 

xénero documental e 

á proxección de 

copias 

especialmente 

restauradas para 

este festival non 

competitivo, alleo 

aos intereses 

económicos, 

pensado 

exclusivamente para 

o desfrute do 

espectador. 

Teatro principal, 

Salón Teatro, 

Multicines 

Compostela, 

Cinema NUMAX, 

CGAC, Sede 

Afundación e 

Auditorio de 

Galicia.  

Concello de 

Santiago 

Eventos 

parcialmente 

orientados 

ao turismo 

Decembro Especial de 

Nadal 

Relixioso 1 mes Ademais de todas as 

tradicións destas 

datas a cidade 

tamén conta cun 

importante programa 

de actividades 

destacando os 

Beléns nos centros 

socioculturais e 

igrexas da cidade, o 

festival de Corais de 

Santiago, a pista de 

patinaxe sobre xeo, 

a Ofrenda ao 

Apóstolo o día 30 ou 

a carreira da San 

Silvestre entre 

outras actividades 

enfocadas para os 

máis cativos.  

Toda a cidade Concello de 

Santiago 

Eventos 

parcialmente 

orientados 

ao turismo 

FONTE: Elaboración propia a partires dos distintos números da revista Compostelánea 

 

6.4.2.- OPINION DOS RESIDENTES 

 

PROMOCIÓN DA CULTURA E DOS PRODUCTOS LOCAIS POLO TURISMO 

Nunha escala de 0=nada a 10=moito, os residentes consideran cunha media de 

7.33 que o turismo promove a cultura local e de 7.62 os produtos locais. 
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EFECTOS DO TURISMO SOBRE O PATRIMONIO 
Preguntouse cómo creen que o turismo afectou o patrimonio. Esta pregunta foi 
medida de 0, negativamente, a 10, positivamente. As puntuacións son positivas, 
pero non demasiado altas: 6,68 para o patrimonio monumental; 6,60 para o 
patrimonio relixioso/espiritual e 6,27 para as festas e tradicións. 
 
 Media 
Efecto do turismo sobre o patrimonio monumental de Santiago 6,68 
Efectos do turismo sobre o patrimonio relixioso/espiritual 6,60 
Efectos do turismo nas Festas e tradicións 6,27 

 
 

7.33
7.62

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Opinión sobre si o turismo promueve a cultura local Opinión sobre si o turismo promueve os produtos locais

O TURISMO PROMOVE A CULTURA E OS PRODUTOS LOCAIS
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DESPERSONALIZACIÓN DOS COMERCIOS TRADICIONAIS EN FAVOR DOS 
COMERCIOS DE CADEA E FRANQUICIAS 
 
Preguntouse si os enquisados consideran que os comercios tradicionais se están 
despersonalizando (de 0=conservase a tradición, a 10=estanse 
despersoalizando). 
 
A media é de 6.98, o que nos indica certa tendencia a considerar que se están 
despersoalizando.  
. 
 
 

6,68

6,6

6,27

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

Efecto do turismo sobre o

patrimonio monumental de

Santiago

Efectos do turismo sobre o

patrimonio

relixioso/espiritual

Efectos do turismo nas Festas

e tradicións

EFECTOS DO TURISMO SOBRE O PATRIMONIO
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EFECTO DO TURISMO SOBRE O CARÁCTER DISTINTIVO E A IDENTIDADE 
DE SANTIAGO 
 
Un 59,3% dos residentes considera que o turismo mellora o carácter distintivo e 
a identidade de Santiago, fronte a un 16,6% que cree que a perxudica. Un 24,2% 
considera que non influe, non ten efecto. 
 

 
 
GRADO DE ACORDO SOBRE ASPECTOS DA TRANSMISIÓN DA IMAXEN DE 

SANTIAGO 

Existe a conciencia de que se está a transmitir unha imaxe de Santiago 

fundamentalmente como centro relixioso (8.11/10), e en segundo lugar como 

centro cultural (7.9/10). En terceiro lugar está a imaxe de Santiago como 

comunidade con tradicións (7.06/10), en cuarto lugar como cidade ecolóxica 

(5.23). O aspecto negativo da desvirtuación da imaxe de Santiago con fins 

comerciais acada un 5.52/10. 

A mellora; 59.2
A perxudica; 

16.6

Non influe, non 
ten efecto; 

24.2

EFECTO DO TURISMO SOBRE O CARÁCTER 
DISTINTIVO E A IDENTIDADE DE SANTIAGO
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ELEMENTOS DE REFERENCIA QUE NON SE APROVEITAN 

Dentro desta pregunta aberta suscitáronse as seguintes respostas: a Alameda; 

aporte cultural a nivel internacional; arte; calidade de vida; calidade de servizos; 

capitalidade de Galicia; Cidade dá cultura; cidade de estudantes; cidade 

ecolóxica; cidade verde; centro universitario; cultura; diálogo; eco-

sustentabilidade; é unha cidade con mocidade e deporte; gastronomía; 

identidade galega; imaxe relixiosa e de culto; internacionalidade;  os parques; as 

bicicletas;  festas; Museo do Pobo Galego; natureza; paisaxe cultural de sitios 

próximos (Noia, Touro, Arzúa); parques; principal foco cultural e administrativo 

da nación galega; Santiago como emblema de tradición e cultura galega; 

tradicións. 

 

VISITA A LUGARES TURÍSTICOS POR PARTE DOS RESIDENTES 

Preguntouse aos individuos si visitaban diferentes lugares turísticos de Santiago, 

dentro destes atopamos unha desagregación tamén pola finalidade das visitas. 

Este é o caso da Catedral, xa que se diferencian fins relixiosos e turísticos. Entre 

os que menos se visitan atópanse a Catedral con fins relixiosos, e o Museo do 

Pobo Galego. O resto dos lugares turísticos son visitados por máis dun 60% dos 

enquisados. O máis destacable é a porcentaxe que alcada a Alameda, un 99,1%, 

moi por encima das festas, que están nun 90,3%. 

8.11

7.90

7.06

5.23

5.52

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

Transmítese unha imaxe de Santiao como
centro relixioso

Transmítese unha imaxe de Sangiago como
centro cultural

Transmítese unha imaxe de Santiago como
comunidade con tradicións

Transmítese unha imaxe de Santiago como
cidade ecolóxica en canto a resíduos,

consumo de enerxía, auga

Estase a disvirtuar a imaxe de Santiago con
fins comerciais

IMAXE QUE SE TRANSMITE DE SANTIAGO
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CONVIVENCIA COS TURISTAS E COMPORTAMENTO DOS TURISTAS 

A cualificación da convivencia en xeral (7.80/10), e a cualificación sobre o 

comportamento dos turistas (7.37/10). 

As preguntas foron graduadas de 0 a 10(0=moi mala e 10=moi boa). 

 

 

35.1
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0.9

9.7

0 20 40 60 80 100 120

Catedral con fins relixiosos

Catedral con fins turísticos

O Museo do Pobo Galego

Outros museos de Santiago

Cidade da Cultura

Os parques e a Alameda

Festas

SE VISITOU OS SEGUINTES LUGARES NOS ÚLTIMOS 3 
ANOS

SI (%) NON (%)

7.8
7.37

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Cualificación da convivencia cos turistas Cualificación do comportamento dos turistas

VALORACIÓN DE CUESTIÓNS SOBRE A CONVIVENCIA COS 
TURISTAS
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Si o individuo daba unha valoración negativa sobre o comportamento dos 

turistas, preguntábaselle que fan de malo. Dentro das respostas déronse as 

seguintes: ás veces ensucian os lugares públicos; aglomeracións; ruídos, 

sucidade, alcoholismo, vandalismo; escándalo; falta de respecto coa contorna; 

colapsan as rúas; consumo de baixo custo; entorpecen o ritmo de vida; non 

valora a cidade, senón só algúns monumentos; introducen inseguridade; gritan, 

non respectan os espazos públicos; segundo a súa nacionalidade, ensucian a 

cidade; ruído, sucidade, encarecemento dous prezos e deterioro do patrimonio; 

non respectan nin o descanso dos cidadáns nin os monumentos; non respectar 

valóresvos éticos e morades (en ocasións) dá cidade; os peregrinos que non 

utilizan aseos e deixan os seus restos nos camiños. 

 
PROBLEMAS DE CONVIVENCIA 

Pediuse a valoración sobre si os turistas limitan as accións dos residentes en 

canto a que limitan as actividades e espazos públicos, para o que se obtivo unha 

media de 4,75/10, sendo 0 nada e 10 moito. 

Doutra banda, en canto aos problemas de incivismo que poden causar os 

turistas, a valoración dos residentes é de 3,92/10. 

 
 

GRADO DE COÑECEMENTO SOBRE A PROGRAMACIÓN CULTURAL DA 

CIDADE 
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VALORACIÓN GERAL DOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA 
COS TURISTAS
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De 0=non coñezo a 10=coñezo moito, o valor acadado e de 5.79, o que nos 

indica un baixo coñecemento da programación cultural da cidade por parte dos 

habitantes.  

 

6.4.3.- OPINIÓN VISITANTES 

 

MOTIVO PRINCIPAL DE LA VISITA 

Preguntóuselle os turistas por Cal foi o principal motivo da súa visita a 
Santiago? Tiñan que elixe un: a) Relixioso b) Desexo de aventura e 
experiencias c) Cultural d) Paisaxe e) Gastronómico f) Visitar amigos e 
familiares g) Educación e formación h) Espiritual i) Outros (indique cal)  
 

 MOTIVO PRINCIPAL DE LA VISITA  
% 

Cultural 36.9 

Relixioso 17.6 

Deseo de aventura e experiencias 17.6 

Visita a amigos e familiares 7.0 

Espiritual 7.0 

Outros 5.2 

Paisaxístico 4.5 

Gastronómico 2.8 

Educación e formación 1.4 

Total 100.0 
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O principal motivo da visita manifestado polos peregrinos é o cultural, con un 

36.9% dos entrevistados, séguenlle en importancia o desexo de aventura e 

experiencias (17.6%), a visita a familiares e amigos (7%), espiritual (7%), 

paisaxístico (4.5%), gastronómico (2.8%), educación e formación 1.4%) e otros 

(5.2%) 

Nos outros motivos indicaron os seguintes: Acompañei a miña nai por motivo 

de traballo; voda; ciclismo; coñecer onde naceron os meus padres; coñecer 

unha provincia que non había visto; exercicio, aire fresco; excursión; 

experiencia persoal; marido; para gravar un corto; relaxarse mentalmente antes 

de escribir a miña tese; Summer University; Traballo; viñen a buscar a meu pai 

que fixo o Camiño 

 

ACOLLIDA 

Fixéronselle varias preguntas os visitantes sobre a acollida en Santiago e o 

longo do Camiño os peregrinos 

 

  Santiago Camiño Santiago-Camiño 

 Sentiuse en contacto coa poboación e 
a cultura local 79.4 89.2 -9.8 

 Foi ben acollido polos lugareños 92.1 90.6 1.5 

 Foi ben acollido nos hoteis 94.7 91.8 2.9 

 Foi ben acollido nos restaurantes 92.7 88.1 4.6 

 Foi ben acollido nos centros de visita 93.5 91.7 1.8 
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Das distintas preguntas sobre a acollida, os turistas o longo do Camiño 

sentíronse mais en contacto coa poboación local que en Santiago, pasando de 

89.2 ó 79.4%, cunha diferencia de 9.8 puntos. 

Nas outras preguntas, Santiago acada unhas puntuacións máis elevadas que o 

Camiño, tanto en ser ben acollido polos lugareños, nos hoteis, nos restaurantes 

e nos centros de visita. 

 

6.4.4.- OPINION DOS EMPRESARIOS 

 

SISTEMA PARA COÑECER OPINIONS DOS CLIENTES E PROVEEDORES 

¿Ten un sistema para coñecer as opinións dos clientes? 

  Frecuencia Porcentaxe válido 
 

Si 26 49,1 

Non 23 43,4 

NS/NC 4 7,5 

Total 53 100,0 
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O 49,1% dos establecementos teñen un sistema para coñecer a opinión dos 

clientes, un 43,4 non o teñen e un 7,5% Ns/NC.  

Os que contestaron que o teñen preguntámoslle si dan resposta as suxestións. 

O resultado é que solo manifestan dar resposta un 43,4%. 

 

¿Ten un sistema para coñecer as opinións dos provedores? 

  Frecuencia Porcentaxe válido 
 

Si 11 20,8 

Non 37 69,8 

NS/NC 5 9,4 

Total 53 100,0 

 

No caso dos provedores, coñecer as súas opinión amosase menos relevante 

para os empresarios, xa que so o 20% o fai, algo menos da metade dos que 

recollen as dos clientes.  

Os que contestaron si, preguntámoslle si dan resposta as súas suxestións. O 

resultado é que solo manifestan dar resposta un18,9%. 

Un 66% dos entrevistados dinos que facilitan a formación dos empregados. 

 

INNOVACION NA SUSTENTABILIDADE 

 

¿Introduxo nos últimos 4 anos algunha innovación en sustentabilidade? 

 Frecuencia Porcentaje válido 

 

Si 15 28.3 

Non 26 49.1 

NS/NC 12 22.6 

Total 53 100.0 

 
O 28% das empresas introduciron nos últimos anos algunha innovación 
relacionada coa sustentabilidade 
 

¿Ten pensando introducir nos próximos catro anos innovacións que influian 

positivamente na sustentabilidade? 

 Frecuencia Porcentaxe válido 

 

Si 13 24.5 

Non 28 52.8 

NS/NC 12 22.6 
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Total 53 100.0 

 

Nos próximos 4 anos un 24,5% dos empresarios teñen pensado introducir 

innovacións relacionadas coa sustentabilidade 
 

¿Gustaríalle participar con outras empresas nunha organización que 

potenciara a sustentabilidade? 

 Frecuencia Porcentaxe válido 

 

Si 11 20.8 

Non 29 54.7 

NS/NC 13 24.5 

Total 53 100.0 

 
A un 20.8% gustaríalle participar con outras empresas nunha organización para 

potenciar a sustentabilidade 

 

DESPERSONALIZACION DO COMERCIO TRADICIONAL EN BENEFICIO 

DAS CADEAS E FRANQUICIAS 

Preguntóuselle os empresarios ¿Diría vostede. que nos últimos anos os 

comercios tradicionais de Santiago estanse despersonalizando e perdendo a 

identidade en beneficio dos comercios de cadea e franquicias?. As posibles 

respostas eran de 0=conservase a tradición a 10=estase despersonalizando. A 

media das respostas foi de 5.65, o que nos indica una certa tendencia a que se 

está despersonalizando. 

 

VALORES QUE DEBERÍAN ESTAR MAIS PRESENTES NA PROMOCIÓN DE 

SANTIAGO 

 

Dígame os dous valores que na súa 

opinión deberían ter máis presenza na 

promoción de Santiago 

% 

O seu enclave natural ea súa situación 

xeográfica 

22,6 

Uso de produtos ecolóxicos 7,5 

Conservación do patrimonio 37,7 

A conservación da cultura local 15,1 
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Ser un destino cunha boa convivencia 

social 

26,4 

Ser un destino tranquilo e seguro 28,3 

Ser un destino cultural, artístico e 

universitario 

41,5 

Ser un destino cunha boa oferta de 

aloxamento e restauración 

17 

A boa calidade do seu comercio local 7,5 

Ser un destino xoven 11,3 

Ser unha cidade para descubrir 

urbanísticamente 

1,9 
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En primeiro lugar, situase “Santiago como destino cultural, artístico e 

universitario”, que foi caracterizado como de especial importancia, séguelle a 

conservación do patrimonio, ser un destino tranquilo e seguro, ser un destino 

cunha boa convivencia social, o seu enclave natural e a súa situación 

xeográfica, o aloxamento-restauración, a cultura local, destino xoven, calidade 

do comercio local, uso de produtos ecolóxicos e finalmente ser unha cidade por 

descubrir urbanísticamente. 
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GRADO DE ACORDO COA IMAXEN QUE SE ESTÁ A TRANSMITIR DE 

SANTIAGO 

Pedíuselle os empresarios que manifestasen o seu grado de acordo coas 

seguintes frases sobre a imaxe que se está a transmitir de Santiago (0=total 

desacordo a 10=totalmente de acordo) 

 

 

 

A frase que acada mais acordo é a de Santiago como centro relixioso (7,8/10), 

seguida de Santiago como centro cultural, comunidade con tradicións e 

finalmente cidade ecolóxica. Sendo así o aspecto ecolóxico o menos 

importante nestes intres.  

¿Que elemento considera que se deberían referenciar que non se referencia 

nestes momentos?. As respostas libren indicaron os seguintes aspectos: 

acollida, arquitectura, cidade verde, enclave praias, oferta cultural, patrimonio e 

benestar, seguridade, turismo de baixo coste, turismo non relixioso. 
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ELEMENTOS RELACIONADOS CON INTERNET QUE POSUEN AS 

EMPRESAS PARA PROMOCIONARSE 

 

 

 

Un 67,9% dos entrevistados manifestaron que se preocupan pola imaxe que se 

transmite en Internet da súa empresa, un 64,2% teñen un sitio web, un 50,9% 

preocúpase por ter algunhas palabras clave para posicionar a súa empresa e 

un 49,1% teñen unha conta aberta nas redes sociais para súa empresa. Sen 

embargo son moi poucos os que contan con video en internet para seducir os 

clientes, e apenas teñen palabras ou imaxes relacionadas coa sustentabilidade. 
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MACDONALIZACIÓN DAS COMIDAS EN SANTIAGO 

Quíxose coñecer a opinión dos responsables dos restaurantes sobre si se 

estaba a dar un proceso de macdonalizacion nas comidas na cidade de 

Santiago, os enquisados, según apreciamos na tabla seguinte, respondeu que 

si o 65,4% dos entrevistados, un 26,9% respondeu que non percibían que se 

estivera dando e un 7,7 % Ns/Nc. 

 

Si 65,4 

Non 26,9 

NS/NC 7,7 

Total 100,0 

 

Na seguinte pregunta queríase coñecer o recibimento que darían ante unha 

experiencia similar a “Sublimotion”, os enquisados en su maioría, cun 65,4%, 

responderon afirmativamente, fronte a un 30,8% que dixeron que non e un 

3,8% que non contestaron.  

Si 65,4 

Non 30,8 

NS/NC 3,8 

Total 100,0 

 

Preocupación no seu restaurante por recoller a cultura local, como vemos na 

táboa seguinte o 61,5,2 % respondeu afirmativamente, fronte 38,5 % que 

respondeu que non se preocupan.  

Si 61,5 

Non 38,5 

Total 100,0 

 

Por último preguntouse si estaría disposto a participar con outros restaurantes 

en eventos específicos para converter a Santiago nun destino turístico 

gastronómico. O 46,2 % dos enquisados respondeu de forma afirmativa fronte 

ao 53,8 que respondeu que non estarían dispostos a participar. 
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6.5.- SUSTENTABILIDA INFRAESTRUTURAL 
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6.5.1.- INTRODUCCIÓN 

Neste apartado analizamos a sustentabilidade infraestrutural de Santiago de 

Compostela centrándonos nas formas de acceso, de mobilidade interior, de 

vivenda de uso turístico. Para elo recorremos a distintos informes do Concello 

de Santiago e de outras institucións. 

Por outra parte, recollemos a opinión sobre as infraestruturas, cómo é 

vivenciada a cidade, as suas infraestruturas, plazas, ruas, vivenda, accesos a 

enclaves turísticos, polos turistas, polos visitantes e polos empresarios. Para 

elo recurrimos os datos de enquisa realizados. 

 

6.5.2.- SANTIAGO: INFRAESTRUTURA URBANA RELACIONADA CO 

TURISMO 

Santiago e a súa área están provista de todo tipo de modernas infraestruturas 

destinadas a xestionar a recepción e a mobilidade de viaxeiros. A característica 

máis destacada que define a este sistema infraestrutural é que debe servir a 

unha masa de usuarios moi importante en relación á poboación residente local. 

Lembramos aquí que o número de visitantes anuais que concorren á cidade 

acada o equivalente a mais de trinta veces a poboación da propia cidade. 

 

Ilustración 1. Plano de infraestructuras do Concello de Santiago  

Fonte: “Estudio comparativo de las normativas de planeamiento en materia de 

urbanismo y Patrimonio de los Centros Históricos de las Ciudades Patrimonio 

de la Humanidad de España” (2014). 
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6.5.2.1.- AS INFRAESTRUTURAS DE ACCESO UTILIZADAS POLOS 

VISITANTES SON: 

 

 

Fonte: CETUR, 2017 

 

O medio de locomoción mais empregado polos visitantes de Santiago é o avión 

(49%), seguido do vehículo propio, a pe, tren, autobús contratado e de liña 

regular, bicicleta, outros e automóvil de aluger. Analizamos cómo se atopan 

estos medios 

 

Sistema de autoestradas 

Santiago situase no centro dunha mesta rede de autoestradas; AP9 que enlaza 

Tui con Ferrol. É unha autoestrada de peaxe, pertencente á rede estatal de 

estradas, tense conformado como a arteria que enlaza os maiores núcleos de 

poboación de Galicia e as súas maiores áreas turísticas. Ao longo do seu 

trazado prodúcense as tres cuartas partes do Produto Interior Bruto de Galicia.  

Completan a rede as autoestradas AG 56, a A54 e a AP53 que conectan 

respectivamente con Noia, Lugo e Ourense. Estas vías colocan a Santiago a 

menos dunha hora de percorrido en automóbil de calquera cidade galega e a 

menos de 90 minutos de calquera cabeceira comarcal de Galicia. 

En xeral o tránsito por estas vías é fluído, estando lonxe da súa capacidade 

máxima de carga. A excepción é a situación da AP9. Esta vía presentaba de 

uns anos a esta parte momentos de saturación, particularmente en 

determinados días e horas punta, en puntos próximos a Compostela. 

Avión; 49

Vehículo propio; 22.8

A pé; 11.2

Tren; 6.6

Autobús contratado; 
4

Autobús liña 
regular; 2.9

Bicicleta; 
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MEDIO DE TRANSPORTE
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Recentemente (2018) esta infraestrutura ten sido obxecto de reformas que para 

aumentar a capacidade das estacións de peaxe de acceso e a mellorar as 

condicións xeométricas daqueles tramos que acusaban estes colapsos. Todo 

recee indicar, aínda a falta de terse verificado nun ciclo anual completo, que as 

obras realizadas melloran a circulación rodada. 

 

Os Camiños de Santiago 

Non se pode falar da accesibilidade a Santiago sen esquecer os vellos camiños 

que lle dan acceso universal. Se trata de cinco vías, correspondentes a outros 

tanto roteiros históricos que conectan a tumba do Apóstolo cos puntos 

cardinais e co sur de España.  

Son utilizados por peregrinos que os percorren por medios non mecánicos, 

apoiándose en lugares de pernocta e descanso e outras facilidades dispostas 

ao seu servizo ao longo da rota. 

A seguir se indica a porcentaxe de peregrinos que utiliza cada un deses 

itinerarios. 

 

Ilustración 2. Trazo dos camiños de Santiago. Con indicación da porcentaxe de 

usuarios. 

Como se dixo, as peregrinacións3 son un motivo de vista relevante á cidade, 

configurando o produto turístico compostelán. Así as cousas dos tres millóns de 

visitantes que se achegaron á cidade en 2017 (fonte: turismo de Santiago), 

                                                            

3 As estatísticas de peregrinos que pasan pola Oficina de Atención ao Peregrino están publicadas 

en: https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/ 

https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/
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dous millóns, segunda as mesmas fontes poderían calificarse de turistas ou 

excursionistas, sendo o resto viaxeiros que chegan á cidade por outros 

motivos, entre os que aproximadamente 300.000 poden ser identificados como 

peregrinos. Estes visitantes son os que xeran menor produción de CO2. Aos 

efectos deste traballo vámolos denominar “turistas verdes”.  

 

Aeroporto SCQ4 

Localizado a uns 10 km ao noreste da cidade, no lugar de Lavacolla, que lle da 

nome. Conectado a cidade a través da autoestrada AG56. Non se conecta coa 

rede de ferrocarrís. O aeroporto de Santiago dispón dunha terminal nova, 

aberta en 2011. Esta instalación está programada para soportar 4.5 Millóns de 

pasaxeiros/ano e hoxe está transitada por apenas a metade deles, en números 

redondos.  

Conta con 28 mostradores de facturación e 15 portas de embarque, pudendo 

atender 30 operacións por hora. Estes datos non teñen en conta os da vella 

terminal, que non foi desmantelada polo que no seu conxunto se observa que a 

infraestrutura está sobredimensionada, verificándose que unha boa parte da 

superficie construída do novo edificio no se utiliza. 

O número de viaxeiros deste aeroporto crece levemente no tempo e acada os 

maiores rexistros dos sistema aeroportuario Galego que aínda así son 

modestos con relación ao conxunto dos aeroportos do Estado ou ao do Porto, o 

seu máis directo referente. 

Táboa 10. Viaxeiros aeroportos 

Ano SCQ OPO 

2000 1,332,893  

2005 1,843,118  

2010 2,172,869  

2015 2,296,248 8.088.907 

2016  9.378.392 

2017  10.788.628 

 

                                                            

4 AENA: Estadísiticas de trafico aéreo. 

http://estadisticas.aena.es/csee/Satellite?SiteName=Estadisticas&c=Page&cid=1113582476715

&pagename=Estadisticas%2FHome  

http://estadisticas.aena.es/csee/Satellite?SiteName=Estadisticas&c=Page&cid=1113582476715&pagename=Estadisticas%2FHome
http://estadisticas.aena.es/csee/Satellite?SiteName=Estadisticas&c=Page&cid=1113582476715&pagename=Estadisticas%2FHome
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Sendo os maiores tránsitos os procedentes de Madrid, cabe supor un impacto 

sobre estas cifras unha vez a conexión ferroviaria de alta velocidade coa capital 

de España estea en servizo pleno. 

Debe destacarse que no momento actual boa parte dos viaxeiros que usan o 

aeroporto santiagués están sendo atendidos por liñas de baixo custe, que 

fixeron da terminal compostelán o punto de operacións das súas agresivas 

estratexias comerciais.  

 

Ferrocarril 

Santiago localízase na intersección da liña ferroviaria A Coruña - Vigo - Porto 

coa de Ourense – Zamora – Madrid. Ambas liñas son de alta velocidade se ben 

se conservan os vellos tramos que aínda se utilizan para tránsitos locais.  

Santiago é pois unha cidade moi accesible por ferrocarril. Dende 2011 está 

conectada á rede de alta velocidade española e malia que esta conexión non 

está de todo completa coloca á cidade de Santiago a cinco horas de Madrid e 

ás grandes cidades galegas (agás Lugo e Ferrol) a un máximo de unha hora de 

Compostela. A peor relación rexístrase co norte de Portugal, en particular coa 

cidade do Porto, coa que non existe unha relación ferroviaria directa pois a liña 

interrómpese en Vigo, onde os viaxeiros han mudar de estación.  

A estación de ten de Santiago é mais transitada de Galicia. Os datos de 2010 

(antes da apertura da liña de Alta Velocidade) rexistraba o paso de 1.771.9745 

viaxeiros por ela. As instalacións da Estación malia sucesivas ampliacións 

resultan insuficientes en moitos momentos para absorber o fluxo de viaxeiros. 

Está programada unha importante refuncionalización desta infraestrutura, 

anunciada para 2019. En turistas, segundo os datos do CETUR, viaxan por 

ferrocaril o 6,6% dos turistas. 

 

Transporte urbano 

A mobilidade urbana do turista basease nun sistema complexo no que aparece 

como oferta destacada pola súa visibilidade o chamado Tren turístico. 

Completan a oferta a rede de buses urbanos e interurbanos e o taxi. Existe una 

liña directa que conecta co aeroporto e a estación de tren. 

O desprazamento estrela é o camiñar, que dadas as dimensións de 

Compostela aparece como elemento de mobilidade dominante. 

 

MEDIO DE TRANSPORTE QUE UTILIZOU OU PENSA UTILIZAR NO 

DESTINO 

                                                            

5 Anuario del ferrocarril 2011. Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Vía Libre. 
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Fonte: Enquisa visitantes Santiago 2017 

Santiago é unha pequena cidade, o que fai que a maioría dos turistas unha vez 

que están en Santiago desprázanse a pé (69.18%). Un 15% manifestan utilizar 

o transporte público, bicicleta o 1.18% e o 29.48% dixeron que outros medios 

de transporte para desprazarse pola cidade e alrededores, nomeando 

fundamentalmente o coche privado. 

En xeral se aprecia a una clara interferencia entre as mobilidades requiridas 

polos turistas e as requiridas pola cidadanía no desenvolvemento da súa 

cotidianeidade. 

1.18

15.80

29.48

69.18

 Bicicleta como medio de
transporte utilizado para…

 Transporte público local como
medio de transporte utilizado…

 Outro transporte utilizado para
o desprazamento pola cidade…

 A pé como medio de transporte
utilizado para desprazamento…

MEDIO DE TRANSPORTE NO DESTINO
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Ilustración 3: liñas de transporte público.  

Fonte: Concello de Santiago. 

 

Táboa 10. Movilidade 

Fluxo Intensidade 

Movilidade interior do municipio 

 

 

 

216.000 

desprazamentos/día 

 
Desprazamentos pendulares dende o seu entorno 

inmediato 

36.000 

desprazamentos/día 

Desprazamentos pendulares dende otros municipios 

exteriores de su area metropolitana 

 

 

87.000 

desprazamentos/día 

Ronda SC-20 e Av de Lugo (N-550). Intensidad 

media diaria no tramo central 

60.000 veículos ao día 

Fonte : Documento base do Plan de Xestión. Concello de Santiago 

 

Autobuses 

Un canal importante de chegada de viaxeiros á cidade é o autobús. Este é o 

medio que os colectivos excursionistas soen empregar, xa sexan viaxeiros 

xerais ou peregrinos. Debe indicarse que os que acoden a Compostela en 
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viaxes colectivas non regulares empregan a área de desembarco de autobuses 

ubicada na Avenida de Xoán XXIII, que presenta disfuncionalidades debido a 

saturación de usuarios. 

A estación e autobuses da cidade recolle as liñas comerciais que enlazan a 

cidade con numerosas cidades de Galicia, España e Portugal, nutrindo un fluxo 

de viaxeiros do que non encontramos datos públicos pero que se considera 

relevante. 

As instalacións da estación e autobuses, inaugurada en 1971 resultan 

aparentemente suficientes para atender a demanda, tendo como grande 

debilidade a súa mala colocación respecto da cidade e a súa mala 

conectividade con outros nodos de transporte como o aeroporto ou a estación 

de ferrocarril. Esta debilidade vai ser resolta coa construción anunciada para 

2019 da estación intermodal á que anteriormente nos referimos. Esa 

infraestrutura agrupará autobuses -urbanos e interurbanos- e ferrocarrís nos 

terreos da actual estación ferroviaria. 

 

 

Ilustración 4. Planificación do movemento de mercancías na cidade de 

Santiago. 

Fonte: Concello de Santiago 
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Ilustración 5. Planificación do movemento de mercancías na área histórica da 

cidade de Santiago. 

Fonte: Concello de Santiago 

 

Portos6 

Os portos de Vigo e da Coruña (este ofertándose conxuntamente co de 

Leixoes) ten visto crecer nos últimos tempos o tránsito de cruceiristas. Trátase 

de barcos de porte grande ou moi grande (de 1.5000 a 4.000 pasaxeiros) que 

realizando rotas pola cornixa atlántica desde Lisboa a Southphanton nun 

sentido ou outro ofrece aos viaxeiros7 a parada nas cidades costeiras galegas, 

que se completa coa visita a Compostela. O número de viaxeiros que realizan a 

visita a Compostela non está desagregado nas estatísticas, que so recollen a 

cantidade xeral de viaxeiros que desembarcan en cada destino.  

A inexistencia de datos públicos que expliciten a fracción destes cruceiristas se 

desprazan a Compostela fan difícil de avaliar a importancia desta vía de acceso 

á cidade. En todo caso debe suporse que este será un monto baixo habida 

                                                            

6 “Resumen general del tráfico portuario Diciembre 2017”. Datos publicados en: 

http://www.puertos.es/es-es/estadisticas/EstadisticaMensual/12%20Diciembre%202017.pdf  

7 O perfil de viaxeiro típico é o dun matrimonio anglosaxón ou centroeuropeo de avanzada idade 

e alto poder adquisitivo. 

http://www.puertos.es/es-es/estadisticas/EstadisticaMensual/12%20Diciembre%202017.pdf
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conta da discreción dos valores con respecto de outros portos do Estado e do 

seu conxunto.  

Táboa. 11 Pasaxeiros de cruceiro (persoas) 

 2016 2017 % do Estado 

(2017)  

A CORUÑA 126.735 184.069 1.98 % 

VIGO 169.223 140.188 1.51 % 

A Coruña e Vigo 295.958 324.257 3.49 % 

Barcelona 2.683.594 2.717.694 29.30 % 

ESTADO 8.693.871 9.274.209 100 % 

 

 

6.5.2.2.- . OUTROS SISTEMAS TERRITORIAIS RELACIONADOS COA 

INDUSTRIA TURISTICA 

 

Estacionamento 

A cidade dispón de diversos sistemas de estacionamento, ben xerarquizados, 

que dende a periferia ate o centro urbano e as mesmas áreas históricas serven 

aos viaxeiros de diferentes perfís.  

En xeral a oferta resulta satisfactoria aínda que en termos xerais debe 

pensarse en que a capacidade de estacionamento das rúas e os espazos do 

interior da cidade chegaron súa capacidade límite polo que a planificación 

futuros estacionamentos deberá ter en conta esta realidade así como os 

sucesivos planos de mobilidade. 

Segundo as estatísticas desenvoltas polo noso equipo a maior parte dos 

desprazamentos realizados polos turistas e excursionistas dentro das áreas 

que estes vistan na cidade de Santiago fanse camiñando. O segundo medio 

mais usado son os transportes colectivos.   

 

Bicicletas 
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O número de bicicletas que se desprazan pola cidade é escaso aínda sendo un 

vehículo ben aceptado pola xuventude e certo tipo de peregrinos. Segundo as 

nosas estatísticas a bicicleta é usada por pouco mais do 1% dos visitantes da 

cidade para moverse dentro desta. 

A escasa dimensión da cidade, a intensidade coa que os peóns usan boa parte 

das súas rúa centrais xunto coa accidentada topografía e unha climatoloxía 

incerta retraen a oferta de alugueiro de bicicletas, mesmo das de asistencia 

eléctrica ao pedaleo, que existen noutras cidade turísticas como Porto.  

 

6.5.2.3.- A VIVENDA DE USO TURÍSTICO EN COMPOSTELA 

 

6.5.2.3.1.- Panorama xeral do fenómeno das vivendas de uso turístico en 

España 

A expansión do mercado de aluguer turístico e o seu impacto sobre o acceso á 

vivenda vén adquirindo unha importancia en aumento en numerosas cidades 

de Europa e América. A aparición e popularización de novas plataformas 

dixitais lideradas como Airbnb, que facilitan o arrendamento de pisos por días 

ao conectaren propietarios e turistas de todo o mundo, ten sido un factor 

fundamental no crecemento dun mercado de pisos turísticos que existía pero 

que está a adquirir dimensións insustentables en cidades como Nova York, 

Barcelona, París ou Lisboa.  

Nestas e en moitas outras urbes a transformación de vivendas en pisos 

turísticos provoca un aumento das rendas e unha redución do parque 

residencial que merman a calidade de vida e expulsan habitantes dos centros 

históricos e outras áreas sometidas a fortes presións turísticas. A proliferación 

de pisos turísticos contribúe, ademais, á banalización comercial y á saturación 

do espazo público desas áreas, poñendo en risco non só o dereito á vivenda 

senón tamén a identidade do lugar e da súa comunidade. Non obstante, a 

ausencia de datos oficiais fiables sobre a dimensión real do mercado das 

vivendas turísticas dificulta a análise pormenorizada dun fenómeno que está a 

producir un crecente descontento social e ten motivado a elaboración de 

políticas públicas en moitas cidades preocupadas pola desertización dos seus 

centros históricos. 

Segundo o informe de Exceltur (2015), a notable concentración de vivendas 

turísticas urbanas en centros históricos e outras áreas de gran atractivo refuta a 

teoría que indica que contribúen á difusión espacial dos impactos positivos do 

turismo. Segundo o informe, a localización é tras o prezo a segunda razón para 

elixir este tipo de aloxamentos. Ademais, o informe conclúe que o mercado de 

aluguer de curta duración non incorpora significativamente novos segmentos 

de demanda nin incrementa o gasto en destino. En concreto, identifica un gasto 

medio diario en destino 71,2% maior e un impacto económico diario 84,8% 
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superior no caso dos establecementos regrados (hoteis, hostais, pensións, 

apartahoteis e casas rurais). Malia a estadía media ser case catro días máis 

longa nas vivendas turísticas (o cal tamén aumenta as externalidades para a 

poboación e custos para as arcas públicas), o informe de Exceltur indica que a 

actividade económica total media xerada por cada usuario de vivendas 

turísticas é 68,9 euros menor á xerada polos clientes de establecementos 

regrados. Por outra banda, mentres estes últimos crean 17,9 postos de traballo 

directos e 20,6 indirectos por cada 100 prazas de aloxamento, as vivendas 

turísticas crean 2,2 empregos directos e 3,9 indirectos. 

Por outra banda, o informe de Exceltur suxire que a retórica da “economía 

colaborativa” agocha o carácter claramente lucrativo evidenciado polos prezos 

e niveis de ocupación medios das 278.769 propiedades anunciadas nas nove 

principais plataformas de aluguer de curta duración en decembro de 2014. O 

ingreso medio mensual por esta actividade, segundo o informe, supera 

amplamente o aluguer medio do mercado residencial de longa duración e o que 

suporía compartir este último con outro inquilino. Ao mesmo tempo, o informe 

destaca a irrelevancia das plataformas de intercambio de vivendas en España.  

A grande rendibilidade, falta de regulación e opacidade fiscal dos mercado de 

aluguer de curta duración impulsan o incremento dos valores inmobiliarios. O 

informe de Exceltur establece unha clara relación entre a proliferación de 

apartamentos turísticos e o aumento das rendas inmobiliarias e dos prezos de 

compravenda de vivenda sobre a capacidade económica dos residentes das 

áreas sometidas a maiores presións turísticas coa conseguinte expulsión de 

poboación. Ademais, o informe destaca outros impactos da proliferación de 

apartamentos turísticos sobre os edificios (ruído, suciedade e desgaste nas 

zonas comúns, maior gasto en servizos comúns, inseguridade, ruptura da 

comunidade e perda de lazos cos veciños) e sobre os barrios (conxestión, 

tráfico, perda de identidade, banalización comercial e desaparición de 

establecementos tradicionais).  

Segundo o informe de Exceltur, estes problemas derivan da ruptura da 

zonificación que foi tradicionalmente aplicada pola planificación urbana e 

implicaba a separación dos usos residenciais, económicos e dotacionais. A 

transformación de vivendas de uso residencial en apartamentos de uso 

turístico, segundo esta fonte, impacta sobre a calidade de vida dos residentes e 

xera problemas de convivencia ao diseminar o uso terciario turístico por toda a 

cidade e introducilo sen control en edificios de uso residencial. 

 

6.5.2.3.2.- O fenómeno das vivendas de uso turístico en Santiago de 

Compostela 
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Segundo o informe de Exceltur, en 2015 Santiago de Compostela tiña 1.831 

prazas de aloxamento en vivendas turísticas e ocupaba o posto número 12 no 

ranking de cidades españolas por capacidade nesta tipoloxía.  

Ese ano, segundo esta mesma fonte, o prezo medio diario por praza de 

aloxamento era na capital galega de 19,46€ en vivendas turísticas, 27,46€ en 

hoteis de tres estrelas e 36,15€ en hoteis de catro estrelas. 

En marzo de 2018 o Concello de Santiago presentou publicamente os 

principais resultados do seu informe As vivendas de uso turístico non regradas 

en Santiago de Compostela. Este documento destaca que Santiago de 

Compostela supera a presión turística de Barcelona e Granada e sinala a 

existencia de 717 vivendas de uso turístico non reguladas, que ofrecen 3.188 

prazas irregulares ou ilegais e suman 547.610 noites de aloxamento. Este 

parque de vivendas turísticas ilegais súmase ás 246 vivendas recentemente 

legalizadas no rexistro de vivendas turísticas da Xunta de Galicia. 

Considerando as vivendas de uso turístico legalizadas e irregulares, Santiago 

de Compostela ofrece un total de 4.325 prazas de aloxamento en vivendas 

turísticas, máis da metade das 8.198 prazas ofrecidas en hoteis, hostais, 

pensións, aparthoteis ou establecementos de turismo rural. Ademais, o informe 

presentado polo Concello identifica un impacto económico directo informal e 

non fiscalizado de 8,5 millóns de euros xerado polo mercado ilegal de 

apartamentos turísticos en Santiago de Compostela, dirixido nomeadamente ao 

aforro, investimento especulativo e consumo de produtos de luxo que non 

repercute positivamente, xa que logo, sobre a economía local da cidade. 

Segundo o informe presentado polo Concello, AIRBNB concentra o 75% dos 

anuncios e da recadación no sector do aluguer de curta duración en Santiago 

de Compostela, por riba de outras plataformas como Tripadvisor, Niumba, 

Wimdu, Homeaway, Housetrip ou Onlyapartments. As vivendas enteiras 

representan, segundo este estudo, o 80% dos anuncios publicados e o 90% da 

capacidade aloxativa. Ademais, sinala que polo menos o 40% desta 

capacidade está en mans de multipropietarios e un 15% está controlada por 

profesionais do sector.  

Segundo o informe do Concello, a proliferación de pisos turísticos non 

regulados constitúe unha competencia desleal para o sector hoteleiro regular 

que, alén de diminuír os ingresos do sector turístico formal, evita a creación de 

postos de traballo e merma a recadación tributaria do Concello de Santiago, da 

Xunta de Galicia e do Estado español malia os seus hóspedes supoñeren 

tamén unha carga económica para os servizos públicos e contribuíren á 

conxestión do espazo público na cidade histórica.  

Ademais, o informe destaca o impacto sobre a calidade de vida da poboación 

residente e sobre a súa capacidade de acceso á vivenda. Cun prezo medio por 

persoa e noite de 19,75€ e unha ocupación media do 44%, a transformación de 

vivendas en pisos turísticos reduce o parque habitacional de uso residencial e 
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incrementa os prezos de aluguer coa conseguinte contribución ao 

despoboamento e á perda de identidade do centro histórico.  

Segundo o informe presentado recentemente polo Concello, o ámbito do Plan 

Especial da Cidade Histórica (PECH) concentra o 12,6% da poboación 

municipal, o 46,6% das prazas en vivendas turísticas non reguladas e o 48,3% 

das prazas en vivendas turísticas rexistradas. Mentres, a Cidade Vella ou 

améndoa concentra o 3,4% da poboación, o 18,8% das prazas en vivendas 

turísticas non reguladas e o 25,1% das prazas en vivendas turísticas 

rexistradas. Nesta área, o informe presentado polo Concello indica que o 50% 

da superficie habitacional está destinada ao uso turístico. 

  

6.5.2.3.3.- Conclusión 

Estimulada pola popularización de certos patróns de consumo e lecer ligados 

ao turismo urbano e aos city breaks, pola emerxencia e expansión de 

plataformas peer-to-peer (P2P) de aluguer de curta duración simbolizadas por 

AIRBNB, e mais pola ausencia ou deficiencia de marcos regulatorios axeitados, 

o mercado de apartamentos de uso turístico é un fenómeno en alza que está a 

causar impactos negativos moi significativos sobre os centros históricos en 

xeral e sobre o de Santiago de Compostela en particular.  

Por unha banda, a proliferación de pisos turísticos ilegais materialízase na 

expansión dunha economía oculta de grandes dimensións e impacto negativo 

non só sobre as arcas públicas locais, autonómicas e estatais na forma de 

ingresos non fiscalizados, senón tamén sobre o sector hoteleiro regulado na 

forma de competencia desleal.  

A expansión do mercado de vivendas de uso turístico ten, ademais, un impacto 

negativo sobre a creación de emprego no sector servizos, pois o número de 

postos de traballo creados é practicamente nulo independentemente de seren 

pisos turísticos legais ou ilegais.  

Por outra banda, a conversión de vivendas de uso residencial en pisos de uso 

turístico ten un impacto negativo evidente sobre o acceso á vivenda e, xa que 

logo, sobre o necesario uso residencial e a vitalidade demográfica do Centro 

Histórico. Non só produce un proceso inflacionista claro que afecta ás rendas 

de aluguer e aos valores de compravenda de inmobles; tamén reduce 

significativamente o número de unidades dispoñibles no mercado de aluguer 

convencional de longa duración e, polo tanto, unha caída na oferta habitacional 

nun momento de aumento da demanda despois da crise inmobiliaria.  

A proliferación deste tipo de vivendas constitúe, así, un factor de xentrificación 

ou elitización turísticas: a poboación residente no Centro Histórico é expulsada 

directa ou indirectamente e substituída por visitantes que só pasan dúas noites 

no barrio pero pagan alugueres diarios moi superiores aos valores do mercado 

de aluguer convencional. Este fenómeno ten, ademais, impactos negativos 
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sobre o comercio, promovendo a substitución de negocios tradicionais e tendas 

de proximidade por unha oferta comercial homoxénea e banal centrada no 

turista. A proliferación de pisos turísticos constitúe, ademais, un síntoma de 

mercantilización da vivenda sobre a que as institucións públicas deben actuar 

urxentemente para preservaren a vitalidade do Centro Histórico ante o risco 

inminente da súa turistificación e desertificación. 

 

6.5.3.- OPINIÓN SOBRE AS INFRAESTRUTURAS 

Os turistas durante a súa visita recorren as cidades utilizando os espazos 

adicados os recursos turísticos, pero tamén utilizan as rúas, as prazas, os 

servicios de hoteis e restaurantes. Estes usos son compartidos o mesmo tempo 

polos turistas e pola poboación local. Neste apartado analizamos a opinión do 

estado de ditas infraestrutura polos diferentes usuarios: turistas, lugareños, 

empresarios. 

 

6.5.3.1.- OPINION DOS VISITANTES 

 

 

OPINION SOBRE O SERVIZO DE TRANSPORTE LOCAL OU REXIONAL 

 

 

Pos itiva; 40,7

Negativa; 3,7

Non teño opinión 
sobre esta cuestión; 

55,6

OPINION SOBRE O SERVIZO DE TRANSPORTE LOCAL OU 
REXIONAL
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O 40.7% dos entrevistados teñen unha opinión positiva sobre o servizo de 

transporte local ou rexional, o 3.7% teñen unha opinión negativa, e o 55.6% 

non teñen opinión sobre esta cuestión. 

 

  



 

192 
 

PERCEPCION SOBRE A SEÑALIZACIÓN DAS VISITA EN SANTIAGO 

 

 

 

A maioría dos turistas teñen unha opinión positiva sobre a sinalización das 

visitas turísticas en Santiago (63.7%). O 8.1% teñen unha opinión negativa e o 

28.2% non teñen opinión sobre esta cuestión. 

 

  

Pos i tiva; 63,7Negativa; 8,1

Non teño opinión 
sobre esta cuestión; 

28,2

OPINION SOBRE A SEÑALIZACIÓN DAS VISITAS EN 
SANTIAGO
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TIPO DE ALOXAMENTO 

 

 

 

O 42.86% dos entrevistados que se quedaron a dormir en Santiago ou 

arredores, aloxouse en hoteis de menos de tres estrelas, hostales, pensión ou 

albergues, o 34.35% en hoteis de 3 ou mais estrelas, o 9.15% en casa de 

familiares ou amigos, o 11.34% en outro tipo de aloxamento e o 2.3% non 

contestou. 

Dos que se quedaron noutro tipo de aloxamento, entre eles nomearon os 

seguintes: Airbnb, antiguo colexio, apartamento turístico, camping, Monte do 

Gozo, casa alquilada, casa rural, residencia, Seminario menor. 

  

Casa  de 
familiares/amigos; 

9,15

Hostales, pensións, 

albergues; 42,86

Hotel  de 3 ou mais 

estrelas; 34,35

Outro tipo de 
a loxamento; 

11,34

Ns/Nc; 2,3

TIPO DE ALOXAMENTO
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NECESIDADES ESPECIAIS, ACCESIBILIDADE 

Preguntouse, ¿Considera que este destino ten en conta as necesidades 

especiais dos visitantes con discapacidade en tódalas áreas de operacións 

(aloxamento, transporte público, atraccións turísticas, etc.)? 

 

 

 

O 11,7% considera que ten moi en conta as necesidades especiais dos 

visitantes con discapacidade, o 21.1% bastante en conta, o 11.7% pouco e o 

4.2% nada. O 51.3% dixo que non podía opinar. 

  

Moito; 11.7

Bastante; 21.1

Pouco; 11.7

Nada; 
4.2

Non podo opinar; 
51.3

O DESTINO TEN EN CONTA AS NECESIDADES ESPECIAIS DOS 
VISITANTES CON DISCAPACIDADE
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SATURACIÓN E CAPACIDADE DE CARGA 

Fixéronselle varias preguntas os visitantes sobre a saturación e a capacidade 

de carga en Santiago e o longo do Camiño os peregrinos 

 

  Santiago Camiño 
 Séntese paz e tranquilidade 79.7 85.4 
 Hai demasiados turistas-peregrinos 69.1 54.7 
 Tivo problemas para atopar aloxamento 23.2 27.0 
 Hai demasiadas colas nos restaurantes 32.1 20.3 
 Hai demasiadas colas para visitar os principais lugares de 
interese 82.5 34.1 
 Por culpa das colas e de saturación de turistas o 
entrevistado suscita non volver a este destino 22.9 19.2 
 

O ítem positivo, séntese paz e tranquilidade é o que acada maiores 

puntuacións tanto no Camiño como en Santiago, pero sobre todo no Camiño, 

sendo indicado polo 85.4% dos peregrinos.  

Nos ítem negativos, excepto no de que tivo problemas para atopar aloxamento 

que é superior no Camiño (27%) que en Santiago (23.2%), nos outros é 

superior en Santiago que no Camiño: hai demasiados turistas peregrinos en 

Santiago 69.1% e no Camiño 54.7%; hai demasiadas colas nos restaurantes en 

Santiago 32.1% e no Camiño 20.3%; hai demasiadas colas para visitar os 

principais lugares de interese en Santiago 82.5% e no Camiño 34.1%; e 

finalmente por culpa das colas e da saturación de turistas o entrevistado 

suscita non volver a este destino en Santiago 22.9% e no Camiño 19.2%. 
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6.5.3.2.- OPINION DOS RESIDENTES 

VIÑERON FAMILIARES OU AMIGOS DE VISITA E QUEDARONSE NA SÚA 

CASA 

 

Un 86% dos entrevistados teñen familiares ou amigos que viñeron de visita a 

Santiago nos últimos tres anos. Daqueles habitantes de Santiago os que lle 

viñeron de visita familiares ou amigos, un 55% aloxáronos na súa casa. Isto 

demostra a gran actividade hospitalaria dos santiagueses. Podemos dicir que un 

47% dos cidadáns de Santiago deu aloxamento a familiares ou amigos nos 

derradeiros 3 anos. Tamén se entende que unha elevada porcentaxe de 

visitantes manifeste que se quedou en casa de familiares ou amigos (9.15%). 

 

 
 

 
 

 

  

SI; 86.2

NON; 11.6

Ns/Nc; 2.2

VIÑERON FAMILIARES OU AMIGOS DE VISITA TURÍTICA A 
SANTIAGO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

SI; 55.0

NON; 42.5

Ns/Nc; 2.5

QUEDARONSE A DORMIR NA CASA DO ENTRVISTADO
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VIVENDAS DE USO TURÍSTICO 

Preguntouse si creen que hai vivendas de uso turístico no seu edificio. A maioría 

dos enquisados, exactamente o 75% cre que non hai ningunha vivenda 

destinada a fins turísticos no lugar onde reside. Un 6.3 considera que existen 

vivendas de uso turístico oficiais, e un 6% considera que existen vivendas de uso 

turístico non oficiais. Un 12.7 non sabe ou non contestou. 

 
 

En canto a si os residentes consideran que as vivendas turísticas ocasionan 

molestias aos veciños, obtemos de media 4.75. 

  

SI, OFICIAL; 6.3

SI, NON OFICIAL; 6

NON; 75

NS,NC; 12.7

VIVENDAS DE USO TURÍSTICO
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VALORACIÓN DO NÚMERO DE HOTEIS, ALBERGUES, VIVENDAS DE USO 

TURÍSTICO ETC. NO SEU BARRIO 

Preguntóuselle os entrevistados si consideraban que no seu barrio había 

demasiados hoteis, albergues, vivendas de uso turístico, etc. Os resultados son 

moi distintos na zona da catedral e caso histórico, do ensanche e lugares 

periféricos. Existe unha elevada porcentaxe de entrevistados na zona da 

Catedral e no resto do casco histórico que consideran que xa existen 

demasiados hoteis, albergues, vivendas de uso turístico no seu barrio. 

 

 

  

48.6%

64.4%

10.0% 6.8%

47.7%

32.7%

73.8%
70.1%

3.7% 3.0%

16.2%
23.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

CATEDRAL E ALREDEDORES RESTO DO CASCO HISTÓRICO ENSANCHE Y ZONAS NOVAS LUGARES PERIFÉRICOS

CONSIDEA QUE NO SEU BARRIO HAI DEMASIADOS HOTEIS, ALBERGUES,ETC.

SI NON NS,NC
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OPINIÓN SOBRE SI SE ESTÁ CHEGANDO O LÍMITE DA CAPACIDADE DAS 

INFRAESTRUCTURAS 

 

 
 

 

A opinión máis crítica sobre o límite da capacidade das infraestruturas é a visita 

a Catedral (5.60/10), seguido do paseo polas rúas do centro histórico (5.54/10). 

En canto a capacidade dos restaurantes e das prazas públicas o valor está por 

debaixo do 5/10. 

  

5.02

5.54

5.60

4.66

4.85

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

De acceso

De paseo polas rúas do centro histórico

Da visita á Catedral

Das prazas públicas

De capacidade dos restaurantes

OPINION SOBRE SI SE ESTÁ CHEGANDO O LÍMITE DA CAPACIDADE DAS 
INFRAESTRUTURAS
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CUALIFICACIÓN DE BARES E RESTAURANTES 

A valoración cualifícase de 0, nada, a 10, moito. Vemos que os residentes están 

maiormente satisfeitos de media coas características dos bares, en canto a 

comfortabilidade (7,04), singularidade e identidade (6,86), calidade dos 

equipamentos (6,65). Pero o aspecto negativo do ruído tamén acada valores 

elevados (6,20). 

Valoración de (…) nos bares e restaurantes que frecuenta Medias 

Ruído 6,20 

Confortabilidade 7,04 

Calidade do equipamento 6,65 

Singularidade e identidade 6,86 

 

 

 

  

6,2

6,65

6,86

7,04

5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2

Ruído

Calidade do equipamento

Singularidade e identidade

Confortabilidade

VALORACIÓN DOS BARES E RESTAURANTES
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PROBLEMAS RELACIONADOS CO TURISMO DE SANTIAGO 

A valoración destes ítems está realizada entre 0, sen problemas, e 10, con 

moitos problemas. Así, podemos ver ordenados de maior a menor aquelas 

cuestións que os residentes consideran máis problemáticas. 

  Media 

Valoración das dificultades de estacionamento de vehículos 

particulares 
6,75 

Valoración das dificultades de accesibilidade para persoas con 

mobilidade reducida 
6,21 

Valoración da conxestión de espazos urbanos debido á presenza de 

grupos de turistas 
5,03 

Valoración da conxestión dos establecementos hostaleiros 4,95 

Valoración da ocupación do espazo público por terrazas ou veladores 

para fumadores 
4,83 

Valoración da colocación de artefactos publicitarios e outros 

accesorios comerciais en soportais e rúas 
4,74 

Valoración da falta de elementos urbanos de uso gratuíto 4,42 

Valoración da ocupación do espazo público por postos de venda 

ambulante 
4,31 

Valoración da existencia de colas para entrar nos museos e 

monumentos 
4,24 

Valoración da presenza de músicos e actuacións na rúa 3,16 

 
As dificultades de estacionamento dos vehículos particulares e a accesibilidade 
para persoas con mobilidade reducida son os problemas máis importantes para 
os cidadáns. Tamén acada un valor superior o 5 a conxestión de espazos 
urbanos debido a presencia de grupos de turistas. 
Os demais aspectos preguntados acadan todos un valor inferior o 5: conxestión 
de establecementos hostaleiros, ocupación do espazo público por terrazas ou 
veladores para fumadores, colocación de artefactos publicitarios e outros 
accesorios comerciais en soportais e rúas, falta de elementos urbanos (bancos, 
fontes, aseos, espazos cubertos, internet...) de uso libre, postos de venta 
ambulante, colas nos museos e monumentos, presenza de músicos e actuacións 
na rúa. 
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A continuación, están as preguntas realizadas aos residentes sobre as 

dificultades que supoñen diferentes aspectos da vida cotiá na cidade, medidas 

de 0, nada, a 10, moito. Entre estas, vemos que as de maior dificultade son o 

traslado de equipaxes polas rúas peonil (5,68), e usar bicicletas (5,65).  

 Media 

Valoración da dificultade de trasladar equipaxes polas rúas 

peonil 

5,68 

Valoración da dificultade de usar bicicletas 5,65 

Valoración da dificultade de aprovisionar aos comercios de 

produtos 

4,78 

Valoración da dificultade de orientar espacialmente aos 

visitantes 

4,31 

 
PROPOSTAS INFRAESTRUTURAIS PARA MELLORA DO TURISMO 

As suxestións e propostas de mellora indicadas libremente e máis destacadas 

para mellorar o turismo de Santiago son as seguintes: 

- Aparcadoiro público gratuíto, ampliación de garaxe público. 

- Baños públicos. 
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6.5.3.3.- OPINION DOS EMPRESARIOS 

PLAN DE ACCESIBILIDADE PARA VISITANTES CON MOVILIDADE 

REDUCIADA 

 

 

 

Somentes un 13,2% paraticipa nalgún plan de accesibilidade para visitantes 

con movilidade reducida. Un 75,5% dinos explícitamente que non e un 11,3% 

non contesta. 

  

Si ; 13,2

Non; 75,5

Ns/NC; 11,3

PARTICIPACIÓN NUN PLAN DE ACCESIBILIDADE PARA 
VISITANTES
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PROLIFERACION DE VIVENDAS DE USO TURISTICO. EFECTOS NO 

SECTOR 

 A proliferación de vivendas para uso turístico (Airb&b...) efectos no sector 

  Frecuencia Porcentaxe 

válido 
 

Non tivo efecto sobre o sector en Santiago 15 28,3 

Fixolle dano o sector hoteleiro pero 

beneficiou o resto 

9 17,0 

Danou a tódolos sectores 16 30,2 

NS/NC 13 24,5 

Total 53 100,0 

 

Un dos temas polémicos de actualidade e a proliferación de plataformas coma 

Airb&b. As opinión están absolutamente divididas. A categoría de respostas de 

“non tivo efecto sobre o sector en Santiago” conta con 15 respostas a favor, 

(28,3% das respostas), “danou a tódolos sectores” conta con 16 (30.2%). A non 

resposta e tamen a considerar (24.5%) e por último a opinión de “fixolle daño o 

sector hotelero pero beneficiou o resto” conta co 17% de respostas.  

LIMITE DA CAPACIDADE DAS INFRAESTRUTURAS 

Preguntóselle os empresarios si consideraban que se estaba chegando o límite 

da capacidade das infraestruturas de Santigo nos momentos álxidos do 

turismo. Podían valorar de 0=non hai problema a 10=hai moitos problemas 

 

Estadísticos descriptivos 

 Media 

Limite capacidade de infraestructuras, acceso 4.63 

Limite capacidade de infraestructuras, paseo polas rúas do casco 

histórico 
5.33 

Limite capacidade de infraestructuras, visita á catedral 4.69 

Limite capacidade de infraestructuras, prazas publicas 4.35 

Limite capacidade de infraestructuras, restaurantes 4.48 
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En xeral non se percibe por parte dos empresarios un gran problema na 

capacidade das infraestruturas para acoller os turistas nos momentos álxidos 

do turismo. A puntuación máis alta é o paseo polas rúas do casco histórico 

(5,33/10). As outras infraestruturas están entre o 4,35 e ó 4,69. Polo tanto, 

podemos dicir que perciben certo límite, pero non de xeito preocupante. 

VALORACIÓN DE ELEMENTOS RELACIONADOS CO TURISMO EN 

SANTIAGO 

Preguntóuselle os empresarios que valorasen unha serie de posibles 

problemas ou dificultades relacionadas co turismo. As puntuacións podían ir de 

=sen problemas a 10=con moitos problemas. 

4,35

4,48

4,63

4,69

5,33

0 1 2 3 4 5 6

Limite capacidade de infraestructuras,
prazas publicas

Limite capacidade de infraestructuras,
restaurantes

Limite capacidade de infraestructuras,
acceso

Limite capacidade de infraestructuras,
visita á catedral

Limite capacidade de infraestructuras,
paseo polas rúas do casco histórico

LIMITE CAPACIDADE
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O problema percibido como máis importante é a dificultade para estacionar 

vehículo propio (9,53/10). Ségelle a falla de elementos urbanos de uso gratuito 

(bancos, fontes, aseos, espazos cubertos, internet...), trasladar equipaxes 

polas rúas peonís, dificultade de acceso a lugares pola persoas con movilidade 

reducida, aprovisionar os comercios de produtos, e trasladar a persoas con 

dificultades funcionais. Todos eles están entre 6,76 e 7,06. Outros problemas 

que pasan de unha media de 5 son a conxestión dos espazos urbanos da 

cidade pola presencia de turistas, a ocupación de espazos públicos por 

terrazas ou veladores para fumadores e a publicidade e accesorios comerciais. 

 

  

4,33

4,57

4,61

4,65

4,90

4,92

5,10

5,37

5,41

6,76

6,76

6,96

7,04

7,06

9,53

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Conxestión dos establecemientos hoteleros

Colas para entrar nos museos y monumentos

Orientar espacialmente ós visitantes

Uso da bicicleta

Músicos e actuaciones nas calles

Ocupacion do espacio público pola venta ambulante

Publicidade e accesorios comerciales

Ocupación do espazo público por terrazas ou
veladores para fumadores

Congestion de los espacios urbanos de la ciudad
histórica presencia turistas

Transito de persoas con dificultades funcionales

Aprovisionar os comercios de productos

Dificultade acceso movilidad reducida

Trasladar equipaxe polas rúas peatonales

 Falta elementos urbanos (bancos, fontes, aseos,
espacios cubiertos, internet...)  gratuitos

Estacionar vehiculo propio

DIFICULTADES E PROBLEMAS RELACIONADAS CO TURISMO
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6.6.- PROMOCIÓN E PROXECCIÓN DE IMAXE SUSTENTABLE 
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6.6.1.- INTRODUCCIÓN 

Unha definición de destino turístico pode ser a capacidade dun destino para 

crear e integrar produtos con valor engadido que permitan soster os recursos 

locais e conservar a súa posición de mercado respecto de os seus competidores. 

Mediante a promoción dun destino turístico o que se pretende é crear 

necesidades nos individuos. 

O principal reto dos destinos turísticos é crear produtos turísticos: un destino 

pode ter suficientes atractivos por si mesmo, pero ata que non se crea unha 

oferta turística e infraestruturas suficientes, non resultaría adecuado convertelos 

en produtos comercializables. 

A marca dun destino é un activo fundamental para a promoción do mesmo, e 

para poñelo en valor é necesario que este conte cunha sólida identidade e un 

posicionamento competitivo diferenciado, polo tanto, establecer unhas pautas 

para que a marca do destino turístico se manteña ao longo do tempo é necesario 

para que en diante as campañas de promoción se adápten á marca.  

Non é de estrañar que a maioría de destinos e empresas turísticas traten de 

establecer criterios que permitan situalos dentro dun contexto competitivo, e que 

os criterios de sostenibilidad sexan o tema preferente nas súas decisión, ou si 

non son preferente, influen en gran medida. Unha hipótese aceptable sería 

asumir que a sustentabilidade dun destino turístico é a que determina a 

competitividad do mesmo dentro do seu mercado de referencia. 

Á hora de promocionarse, Escudero Gómez (Escudero, 2013) analizou como as 

estratexias de promoción urbana e de creación dunha imaxe de capital cultural 

e histórica lograron o éxito de Santiago. Destaca a Santiago entre as cidades 

galegas e españolas pola especial atención que as súas autoridades prestan á 

construción dunha imaxe de marca que sexa capaz de atraer números turistas. 

Analiza como na prensa (destacando a prensa local como un dos principais 

impulsores da imaxe pública de Santiago), en Internet (medio de comunicación 

de masas de maior crecemento), nas campañas promocionales públicas e 

privadas, nas iniciativas culturais, nas guías turísticas, na obra dos artistas e na 

literatura (instrumento para reforzar a identidade social) reflíctese esta particular 

visión de Santiago de Compostela. Unha imaxe feita a través do seu Patrimonio, 

da súa historia e da súa funcionalidad cultural e turística.  

Ademais dos propios medios de comunicación, múltiples instrumentos do 

marketing urbano son empregados para a promoción de Santiago e a creación 

dunha imaxe pública: publicacións turísticas, campañas publicitarias, guías de 

viaxe e diversas actividades promocionales. 

Conclúe con que nunha sociedade onde a imaxe supera á propia realidade, 

Santiago de Compostela constrúese na mente do cidadán e do visitante a través 

dos seus fitos, do seu Patrimonio, da súa historia e da súa funcionalidad cultural 

e turística.  
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En canto á promoción de Santiago, hai que ter en conta a realizada polos propios 

turistas. Un estudo realizado polo profesor Álvarez Sousa (Alvarez Sousa, 2015) 

indica como fonte de promoción a promoción que o propio viaxeiro poida facer 

de devandito destino a través do buzz marketing e do marketing viral (turista 

convertido en axente de imaxe orgánica), así como a través de libros de viaxe, 

novelas, películas (axente autónomo das redes de promoción controlada 

específicamente para ser publicidade turística, aínda que ás veces a publicación 

dun libro ou a grabación dunha película polo custo e a complejidad que implican 

poden estar relacionados tamén coas fontes de información inducidas). 

No mesmo artigo, o autor destaca que é necesario realizar unha xestión dos 

destinos turísticos na que se escoite aos turistas, xa que polos resultados sábese 

que son os grandes comunicadores da imaxe dos destinos e dos servizos 

concretos que se lle prestan, os turistas potenciais consultan máis a información 

orgánica e ademais danlle máis credibilidade que á información inducida. 

No ano 2017 Santiago acada un record no número de visitantes. Un dos éxitos 

que levou a Santiago de Compostela a alcanzar esta cifra foi a 

desestacionalización do turismo, principalmente polo incremento do turismo 

internacional que axuda a redistribuir o turismo entre os meses de menor 

afluencia. 

 

6.6.2.- SANTIAGO DE COMPOSTELA PRESENTE NAS FEIRAS DE TURISMO 

No caso da Feira Internacional de Turismo (FITUR), Santiago realizou distintas 

actividades, entre as que destacan: 

 - O Concello de Santiago pechou encontros de traballo con profesionais de 

Frankfurt, Berlín, Munich, Milán, Chicago, Sao Paulo, Nova York, Wakayama, 

Singapur, ou Pekín, entre outros. 

 - Presentación de Santiago no stand de Galicia, a cargo do alcalde, Martiño 

Noriega, que participará tamén nas actividades que vai desenvolver en Fitur o 

Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade. (elcorreogallego.es) 

 - Presentación de "Compostela, destino cinco estrelas", unha iniciativa da 

Asociación Hostelería Compostela para a promoción dos hoteis da cidade e da 

súa comarca, que conta coa colaboración de Turismo de Santiago e da 

Asociación de Guías Turísticos de Galicia. A campaña ten como un dos seus 

obxectivos fomentar a desestacionalización do turismo en Santiago. 

(santiagohosteleria.com) 

Santiago de Compostela tamén estivo presenta na Feira ITB de Berlín. O alemán 

é o segundo mercado internacional en Galicia e os datos revelan que o ano 

pasado obtivo uns dos seus mellores anos turísticos na Comunidade. Marcou 

máximos históricos, con máis de 260.000 noites nos establecementos regulados, 

o que supuxo un 5,6% máis que o ano anterior. Chegaron, ademais, máis de 

160.000 viaxeiros alemáns que quixeron quedar máis días en Galicia, cunha 

subida da estadía media do 8,8%.  
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Destacar a promoción de Santiago na feira BIT de Milán, unha das citas fixas do 

calendario de promoción turística da empresa municipal, que lle permite 

contactar todos os anos cos máis importantes turoperadores italianos. 

Durante a Borsa Internazionale dei Turismo, que convoca a uns 60 mil visitantes 

profesionais no edificio da Fiera de Milano, a capital galega presentará as 

novidades da oferta compostelana de turismo cultural, de peregrinaciones, de 

congresos e idiomático, nun un mercado que, como o italiano, ocupa o terceiro 

lugar de orixe dos visitantes de Compostela e representa máis do 11% dos 

visitantes estranxeiros na oficina de turismo municipal. 

Nesta edición, Turismo de Santiago asistirá o día 17 ao seminario ?Il Cammini: 

unha nuova prospettiva per il turismo europeo?, organizado por Cammini de 

Europa en colaboración co Touring Club, no que a empresa municipal 

compostelana participará como único ponente non italiano nunha mesa redonda 

de autoridades e expertos turísticos. A cita servirá así mesmo para estreitar lazos 

cos responsables das peregrinaciones do Vaticano, opéraa Romana 

Pellegrinaggi. (santiagoturismo.com) 

 

6.6.3.- PROMOCION DE SANTIAGO CONXUNTAMENTE CO CAMIÑO DE 

SANTIAGO E CON GALICIA 

A promoción de Santiago de Compostela, inda que ten actividades individuais, 

non pode separarse do que é a promoción do Camiño de Santiago no seu 

conxunto e do que é Galicia. 

O turismo da Comunidade galega estivo presente na feira de turismo FREE, que 

se celebra na cidade de Munich, onde Turismo de Galicia presenta a oferta 

turística galega para o ano 2018, dentro do segundo mercado internacional máis 

importante e o terceiro que máis peregrinos achegou ao Camiño de Santiago 

logo de España e Italia.  

A Comunidade de Galicia esperta moito interes entre os visitantes que buscan 

novas ideas para as súas vacacións ou ben para informarse de primeira man 

cando xa decidiron un destino. Trátase dun público con cultura viaxeira e bo 

coñecedor de Galicia, especialmente polo Camiño de Santiago. (turismo.gal) 

 

6.6.4.- A IMAXE DE SANTIAGO EN GOOGLE 

¿Cal é a imaxe que de Santiago como produto turístico se proxecta fora da 

cidade?. Debido a que a maioría dos turistas utilizan Google para buscar 

información do lugar que van a visitar, pretendemos con esta metodoloxía 

coñecer que é o que a xente vai buscando en internet sobre Compostela 

supoñendo que a hipotética “neutralidade” do buscador vainos ofrecer a imaxe 

do que Compostela sería para un/ha “cidadán global”. 

 

Así as cousas, lanzáronse as buscas: 

- “Santiago Compostela turismo” 
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- “Santiago Compostela tourism” 

- “Santiago de Compostela what to do?”  

- “Santiago de Compostela weeknesses”  

En cada caso recóllense os resultados de imaxes devoltos exclusivamente na 

primeira pantalla. Esas buscas, realizadas no tempo no primeiro día de maio de 

2018 devolveron os seguintes resultados: 

Tab. 12 Buscas en GOOGLE (Primeiro de maio, 2018) 

Pregunta realizada Resposta 

Santiago Compostela turismo 10 imaxes da catedral e 1 mapa de 

Santiago 

Santiago Compostela tourism 8 imaxes da catedral, 3 mapas e 1 

imaxe de outro tema compostelán. 

Santiago de Compostela what to do? 12 imaxes, todas da catedral 

Santiago de Compostela weeknesses 11 imaxes, todas da catedral 

 

Ilustracións 8 e 9. “Santiago de Compostela Turismo”. Capturas de pantalla
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Ilustración 10. “Santiago Compostela tourism” 
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Ilustración 11. “Santiago de Compostela what to do?” 

 

Ilustración 12. “Santiago de Compostela weeknesses” 
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Conclusións 

Observase que imaxe que GOOGLE ofrece do produto turístico compostelán, 

sexa este interrogado como sexa é a Catedral de Santiago. 

Incluso cando se pregunta “que facer na cidade” a resposta é esa. 

Mesmo cando se pregunta todo o contrario, esto é “cal son a feblezas de 

Santiago?” a resposta é a mesma: Catedral. 

Todo esto vennos a confirmar algo que xa leemos na cidade e en todo tipo de 

análises. O viaxeiro acude aquí polo enorme poder de convocatoria deste grande 

monumento, parecendo que calquera outro edificio –o que inclúe as actividades 

desenvoltas neles- resulta moito menos atraínte. 

Esto levanta outra importante cuestión: Como facer que a situación mude? 

Deben atoparse outros outros vectores de desenvolvemento. A web do Concello 

de Santiago xa recolle outros moitos. Nos propomos algúns como son os roteiros 

de persoeiros ilustres, ou de natureza que os complementan. O difícil é que en 

google ou outros buscadores aparezcan esos recursos cando introducimos a 

búsqueda. 
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6.6.5.- IMAXE DE SANTIAGO NOS VISITANTES, NOS RESIDENTES E NOS 

EMPRESARIOS 

Para promocionar un destino con unha imaxe sustentable, tal e como recomenda 

a OMT, interésanos conocer as motivacios que teñen os turistas, a importancia 

que lle dan a ese destino, a presenza de componentes de sustentabilidade na 

información que se proporcoina. 

Pero para que se produzca un desenvolvemento sustentable resulta necesario 

que participen non somentes as administracións públicas, senón que tamén é 

imprescindible que participen os empresarios facendo os seus productos 

sustentables, e dando información de dita sustentabilidade. 

O mesmo tempo é imprescindible a imaxe que a comunidade local ten do 

turismo. Un destino sustentable ha de ser visto pola poboación como tal, sendo 

un destino respetuoso ca natureza tanto pola xestión de enerxía, auga e 

residuos, como polos servizos productos que oferta. A súa vez ha de ver que 

contribue positivamente na economía local e na dos seus ciudadanos, que 

conleva boa relación cos turistas fabricando un capital social positivo. 

Ademáis de lograr éxitos importantes na realidade, ten que parécelo. E si o 

parece, acabará dando resultados rentables para sustentabilidade. Aquí se 

puede aplicar la paradoja de Thomas difundido por Merton de la autoprofecía 

que se cumple a sí misma: if men define situations as real, they are real in their 

consequences . 
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6.6.5.1.- VIAXEIROS: MOTIVACIÓNS, IMAXE, ORGANIZACIÓN DA VIAXE E 

FIDELIDADE CO DESTINO 

 

MOTIVO PRINCIPAL DE LA VISITA 

Preguntóuselle os turistas por Cal foi o principal motivo da súa visita a 

Santiago? Tiñan que elixe un: a) Relixioso b) Desexo de aventura e 

experiencias c) Cultural d) Paisaxe e) Gastronómico f) Visitar amigos e 

familiares g) Educación e formación h) Espiritual i) Outros (indique cal)  

 

 MOTIVO PRINCIPAL DE LA VISITA  % 

Cultural 36.9 

Relixioso 17.6 

Deseo de aventura e experiencias 17.6 

Visita a amigos e familiares 7.0 

Espiritual 7.0 

Outros 5.2 

Paisaxístico 4.5 

Gastronómico 2.8 

Educación e formación 1.4 

Total 100.0 
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O principal motivo da visita manifestado polos peregrinos é o cultural, con un 

36.9% dos entrevistados, séguenlle en importancia o desexo de aventura e 

experiencias (17.6%), a visita a familiares e amigos (7%), espiritual (7%), 

paisaxístico (4.5%), gastronómico (2.8%), educación e formación 1.4%) e otros 

(5.2%) 

Nos outros motivos indicaron os seguintes: Acompañei a miña nai por motivo 

de traballo; voda; ciclismo; coñecer onde naceron os meus padres; coñecer 

unha provincia que non había visto; exercicio, aire fresco; excursión; 

experiencia persoal; marido; para gravar un corto; relaxarse mentalmente antes 

de escribir a miña tese; Summer University; Traballo; viñen a buscar a meu pai 

que fixo o Camiño 

 

FACTOR PRINCIPAL QUE FAVORECEU O SEU INTERESE POR VISITAR 

SANTIAGO 

¿Cal foi o principal factor que favoreceu o seu interese en visitar Santiago? 

Elixe un: a) Unha visita previa b) Amigos / familiares que me comentaron c) 

Redes sociais d) Centro de información turística e) Periódico / artigo da revista 

ou outros medios de comunicación f) Publicidade de xornais / revistas ou outros 

medios de comunicación g) Sitio web (se lembra indicar cal) h) Folleto turístico 

(se recorda indicar cal) i) Outro: ......................... 
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FACTOR PRINCIPAL QUE FAVORECEU O INTERESE POR VISITAR 

SANTIAGO 

 

Amigos/familiares que me lo comentaron 45.6 

Visita previa 26.5 

Outro 15.2 

Redes sociais 5.5 

Centro de información turística 3.2 

Páxina web 1.6 

Publicidade de periódico/revista ou outro medio de comunicación .9 

"Artigo de xornal/revista ou outro medio de comunicación" .7 

Folleto turístico .7 

Total 100.0 
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O principal factor que favorece o interese por visitar Santiago é o comentario 

persoal de amigos e familiares (45.6%), seguido da visita previa (26.5%), redes 

sociais (5.5%), centros de información turística (3.3%), páxinas web (1.6%) e 

xa en menor media a publicidade en xornais, revistas ou outros medios de 

comunicación e folletos turísticos. 

En outros factores indicaron amigos que se casaban; catedral e a súa 

arquitectura; cidade dos avós; conexión aérea directa; coñecer a historia; 

desexo da sogra; desexo de neno; libro do Camiño; historia; ir á misa na 

Catedral; libro; libro guía; meu pai; peregrinación; promesa; sempre quixen vir; 

a súa historia; universidade; vivencias de amigos; vivín aquí durante os meus 

anos universitarios; YOUTUBE 
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IMPORTANCIA DA VIAXE 

Preguntámoslle os turistas pola importancia desta viaxe ¿esta é a túa principal 

viaxe turística este ano?: principal, secundario, terceiro ou posterior lugar 

 

IMPORTANCIA DA VIAXE  

Principal 48.1 

Secundario 35.5 

Terceiro lugar ou posterior 16.5 

Total 100.0 

 

 

 

Para o 48% dos turistas entrevistados, esta viaxe é a máis importante das 

viaxes turísticas que fai ese ano. Para un 35% é a segunda en importancia, e 

solo un 17% a consideran en terceiro ou posterior lugar. 

 

RESUMO SATISFACCIÓN DO VISITANTE 

Para resumir a información xuntamos os resultados en dúas categorías, os que 

están de acordo ou moi de acordo por un lado, e por outro os que son neutrais,  

en desacordo ou moi en desacordo. 
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A satisfacción máis baixa e a da relación calidade precio, non estando de 

acordo o 33,33% dos entrevistados. Tamén existe un desacordo ou non se 

pronuncian positivamente que é bastante elevado coa variedade de actividades  

e experiencais que ofrece o destino (24,30%). Un 15,42% non vé claramente 

cumplidas as súas expectativas. Inda así a satisfacción en xeral é moi elevada 

(87,9%). Declaran que voltarían o destino un 84,07% e recomendaríano a 

familiares ou amigos o 92,99%. 
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ASOCIACIÓN DA SATISFACCIÓN COAS CONDICIÓNS SOCIAIS DE 

EXISTENCIA 

  

Satisfacción xeral 

Neutral ou en 

desacordo 

De 

acordo 

 Sexo 

Home 17,1% 82,9% 

Muller 8,5% 91,5% 

 Grupo de idade 

de 15 a 24 anos 17,7% 82,3% 

25-34 14,9% 85,1% 

35-44 8,9% 91,1% 

45-54 5,6% 94,4% 

55-64 12,5% 87,5% 

65 ou máis 26,3% 73,7% 

 Formación (cursada 

ou que está 

cursando) 

Estudos básicos ou menos 9,5% 90,5% 

Estudos medios 11,1% 88,9% 

Estudos universitarios 13,9% 86,1% 

Empregado a tempo completo 

(máis de 30 horas á semana) 

10,1% 89,9% 

Situación laboral 

Empregado a tempo parcial 

(menos de 30 horas á 

semana) 

12,5% 87,5% 

Estudante 14,1% 85,9% 

Desempregado 16,7% 83,3% 

Xubilado/pensionista 22,6% 77,4% 

Tarefas de fogar 10,0% 90,0% 

Lugar de residencia 

permanente 

España 11,3% 88,7% 

Estranxeiro 16,0% 84,0% 

 Acompañantes de 

viaxe: viaxa só 

Non 11,8% 88,2% 

Si 18,9% 81,1% 

 

Segundo o xénero, as mulleres teñen maior satisfacción que os homes. 

Segundo a idade, increméntase a satisfacción a medida que se incrementa a 

idade ata o grupo de 45-54 anos, para logo volver descender a satisfacción a 

medida que descende a idade. A media que se eleva a formación incrementase 
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as persoas que non se mostran satisfeitas. Por categoría laboral, 

desempregados, xubilados e pensionistas son os menos satisfeitos. Os 

españois móstranse máis satisfeitos que os estranxeiros. Os que viaxan 

acompañados están máis satisfeitos que os que viaxan solos. 
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VISITOU SANTIAGO ANTERIORMENTE 

 

 

 

 

O 50% dos entrevistados xa visitaron Santiago anteriormente, e destes o 

28.4% visitárono o ano anterior, o 9.8% fai dous anos e o 61.8% fai máis de 

dous anos. 

 

Non; 50.0Si; 50.0

VISITOU SANTIAGO ANTERIORMETNE

O ano anterior; 
28.4

Fai dous 
anos; 9.8

Fai máis de dous 
anos; 61.8

CANDO VISITOU SANTIAGO A ÚLTIMA VEZ
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VOLVER A VISITAR SANTIAGO 

 

 Volvería a visitar Santiago % 

Moi en desacordo ,9 

En desacordo 2,3 

Neutral 12,6 

De acordo 37,2 

Moi de acordo 46,8 

Total 100,0 

 

 

 

 

Ante a pregunta por si volvería a visitar Santiago, un 46.8% está moi de 

acordo, non ten ningunha dúbida, un 37.2 está de acordo, un 12.6 é indiferente. 

Solo un 2.3% está en desacordo e un 0.9% moi en desacordo. 

 

RECOMENDARÍA A VISITA A SANTIAGO A FAMILIARES E AMIGOS 

 

 Recomendaría a visita a Santiago a familiares e amigos % 

Moi en desacordo ,5 

En desacordo 1,2 
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Neutral 5,4 

De acordo 38,3 

Moi de acordo 54,7 

Total 100,0 

 

 

 

 

Pero ademáis de volver eles a Santiago, a maior parte dos turistas 

recomendaríana a visita a Santiago a familiares e amigos, sendo a porcentaxe 

total que están moi de acordo ou de acordo do 93% dos entrevistados. Solo un 

5.4 non se decanta por recomendala e  unha pequena porcentaxe está en 

desacordo con recomendala (1.7%). 

Isto lévanos a que inda que exista sobre un 12% que son indiferentes sobre a 

satisfacción, consideran que se debe coñecer Santiago e recomendan a visita 

a familiares e amigos.  
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CONTRATA DE PAQUETE OU ORGANIZACIÓN PERSOAL 

Preguntóuselle os turistas si contrataron algún paquete turístico ou si 

organizaron a viaxe persoalmente. As posibles respostas eran: a) Contratei un 

paquete turístico, b) Organiceino persoalmente previo a viaje a través dunha 

axencia de viaxes, c) Organiceino persoalmente previo a viaxe por el internet, 

d) Organiceino persoalmente previo a viaxe por teléfono ou otros contactos, e) 

Viaxei sen organización previa e fun contratando durante a viaxe 

 

 CONTRATA DE PAQUETE OU ORGANIZACIÓN PERSOAL % 

Organiceino persoalmente previo a viaxe por internet 47.3 

Viaxei sen organización previa e fun contratando durante a viaxe 30.8 

Organiceino persoalmente previo a viaxe por teléfono ou otros 

contactos 

12.1 

Organiceino persoalmente previo a viaje a través dunha axencia de 

viaxes 

5.1 

Contratei un paquete turístico 4.6 

Total 100.0 

 

 

Organiceino 
persoalmente previo 
a viaxe por internet; 

47.3

Viaxei sen 
organización previa e 

fun contratando 
durante a viaxe; 30.8

Organiceino 
persoalmente 
previo a viaxe 

por teléfono ou 
otros contactos; 

12.1

Organiceino 
persoalmente previo 

a viaje a través 
dunha axencia de 

viaxes; 5.1

Contratei un paquete 
turístico; 4.6

PAQUETE TURÍSTICO OU ORGANIZACIÓN PERSOAL
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O 47.3% dos entrevistados organizaron a viaxe previo a partida a través de 

Internet. O 30.8% viaxaron sen organanización previa, e foron contratando os 

servizos que necesitaban durante a viaxe. O 12.1 % organizaron persoalmente 

previo a viaxe por teléfono ou por outros medios. O 5.1 mediante axencia de 

viaxe e o 4.6 contrataron un paquete turístico. 

 

Dos que fixeron a viaxe contratando un paquete turístico, os servizos 

contratados foron os seguintes: 

SERVIZO % 

Transporte 32 

Aloxamento 69.3 

Comidas 26.7 

Visitas 24 

Outras actividades ou servizos 7.1 

 

O servizo máis contratado foi o do aloxamento, seguido do transporte, comidas, 

visitas e outros servizos ou actividades. 

 

ACOLLIDA 

Fixéronselle varias preguntas os visitantes sobre a acollida en Santiago e o 

longo do Camiño os peregrinos 

  Santiago Camiño Santiago-Camiño 

 Sentiuse en contacto coa poboación e 

a cultura local 79.4 89.2 -9.8 

 Foi ben acollido polos lugareños 92.1 90.6 1.5 

 Foi ben acollido nos hoteis 94.7 91.8 2.9 

 Foi ben acollido nos restaurantes 92.7 88.1 4.6 

 Foi ben acollido nos centros de visita 93.5 91.7 1.8 
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Das distintas preguntas sobre a acollida, os turistas o longo do Camiño 

sentíronse mais en contacto coa poboación local que en Santiago, pasando de 

89.2 ó 79.4%, cunha diferencia de 9.8 puntos. 

Nas outras preguntas, Santiago acada unhas puntuacións máis elevadas que o 

Camiño, tanto en ser ben acollido polos lugareños, nos hoteis, nos restaurantes 

e nos centros de visita. 

 

ALTERNATIVAS 

En aras de orientar as actividades a propor no plan, preguntóuselle os 

visitantes por distintas alternativas. 

  SÍ NON 

 De acordo coa redistribución de fluxos alternativa por 

aloxamentos de localidades próximas a Santiago 61.5 38.5 

 Coñece a variedade de atraccións en Santiago ou nas súas 

proximidades que poderían motivarlle unha estancia máis 

prolongada 49.7 50.3 

 Coñece a oferta complementaria á de cidade de Santiago, con 

excursións polos alrededores e outras localidades 63.0 37.0 

 Interese en visitar Santiago fora de tempada de verán 83.3 16.7 

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

 Sentiuse en contacto coa
poboación e a cultura local

 Foi ben acollido polos
lugareños

 Foi ben acollido nos hoteis
 Foi ben acollido nos

restaurantes

 Foi ben acollido nos
centros de visita

ACOLLIDA

Santiago Camiño
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O 61.5% dos entrevistados  está de acordo coa redistribución de fluxos 

alternativa por aloxamentos de localidades próximas a Santiago; o 49.7% 

coñece a variedade de atraccións en Santiago ou nas súas proximidades que 

poderían motivarlle unha estancia máis prolongada; o 63% Coñece a oferta 

complementaria á de cidade de Santiago, con excursións polos alrededores e 

outras localidades;ó 83,3% interesaríalle visitar Santiago fora de temporada de 

verán. 

 

 

 

  

61.5

49.7

63.0

83.3

38.5

50.3

37.0

16.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0100.0

 De acordo coa redistribución de fluxos
alternativa por aloxamentos de localidades

próximas a Santiago

 Coñece a variedade de atraccións en
Santiago ou nas súas proximidades que
poderían motivarlle unha estancia máis

prolongada

 Coñece a oferta complementaria á de
cidade de Santiago, con excursións polos

alrededores e outras localidades

 Interesaríalle visitar Santiago fose de
tempada de verán

ALTERNATIVAS

SÍ NON
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6.6.5.2.- EMPRESARIOS 

VALORES QUE DEBERÍAN ESTAR MAIS PRESENTES NA PROMOCIÓN DE 

SANTIAGO 

 

Dígame os dous valores que na súa 

opinión deberían ter máis presenza na 

promoción de Santiago 

% 

O seu enclave natural ea súa situación 

xeográfica 

22,6 

Uso de produtos ecolóxicos 7,5 

Conservación do patrimonio 37,7 

A conservación da cultura local 15,1 

Ser un destino cunha boa convivencia 

social 

26,4 

Ser un destino tranquilo e seguro 28,3 

Ser un destino cultural, artístico e 

universitario 

41,5 

Ser un destino cunha boa oferta de 

aloxamento e restauración 

17 

A boa calidade do seu comercio local 7,5 

Ser un destino xoven 11,3 

Ser unha cidade para descubrir 

urbanísticamente 

1,9 
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En primeiro lugar, situase “Santiago como destino cultural, artístico e 

universitario”, que foi caracterizado como de especial importancia, séguelle a 

conservación do patrimonio, ser un destino tranquilo e seguro, ser un destino 

cunha boa convivencia social, o seu enclave natural e a súa situación 

xeográfica, o aloxamento-restauración, a cultura local, destino xoven, calidade 

do comercio local, uso de produtos ecolóxicos e finalmente ser unha cidade por 

descubrir urbanísticamente. 
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MEDIOS QUE UTILIZAN OS CLIENTES PARA CONOCER A EMPRESA 

 

 

 

O medio que se considera mais utilizado para coñecer a empresa son por orde 

de importancia os seguientes: Boca a oído, Internet, redes sociais, folletos, 

revistas especializadas, prensa escrita en xeral, feiras, videos, radio, televisión. 

En todo caso, os tres primeiros son os únicos que acadan valores altos. 
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6.7. SUSTENTABILIDADE E XESTIÓN DE DESTINOS 
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6.6.1.- INTRODUCCIÓN 

O turismo e un sistema no que interveñen múltiples actores con distinto tipo de 

intereses e prácticas. Xestionar un destino implica ter en conta todos os 

actores, todos os intereses e tódalas accións que se levan a cabo para 

satisfacer tales intereses. Si ademais queremos facelo desde a perspectiva da 

sustentabilidade que conleva valores para incrementar certas prácticas e 

prohibir outras, entonces o goberno do sistema turístico pode resultar mais 

complicado. Sen embargo, si tódolos actores son partidarios de manter a 

sustentabilidade, pode resultar mais atractivo debido a que todos saben a que 

normas aterse. Neste senso resulta moi interesante o Código Ético Mundial 

para o Turismo da OMT (1999), en canto que establece principios de acción de 

tódolos actores. 

Analizamos dous aspectos distintos, por unha parte os actores e os seus 

intereses, por outra as indicacións ETIS (Comisión Europea, 2017) para xestión 

de destinos, cos criterios e indicadores. 

CRITERIOS INDICADORES BÁSICOS DO ETIS 

Política pública 

de turismo 

sustentable 

Porcentaxe de empresas e establecementos turísticos no 

lugar de destino que utilizan unha certificación 

voluntaria/etiquetado de medio 

ambiente/calidade/sustentabilidade ou responsabilidade 

social das empresas 

Satisfacción do 

cliente 

Porcentaxe de turistas e visitantes dun día que se senten 

satisfeitos coa súa experiencia xeral no destino 

Porcentaxe de visitantes que se repiten ou regresan a un 

destino (dentro dun prazo de cinco anos) 

 

Na xestión do turismo debemos de ter en conta distintas actores que se poden 

clasificar segundo o seu nivel de actuación e segundo a natureza pública ou 

privada. Cada un dos actores ten intereses distintos e debemos de planificar un 

turismo que na medida das posibilidades satisfaga os intereses de tódolos 

actores sempre que sexan acordes coa sustentabilidade, e de xeito congruente 

cos intereses dos outros actores. 

Temos así como actores os gobernos con competencias nos distintos niveis, os 

empresarios, a poboación, as organizacións creadas específicamente para 

xestionar o turismo, organizacións como a igrexa no caso dos destinos creados 

en base a relixión. Pero entre todos os actores, o máis importante do turismo 

son os turistas. Todo que fagamos si non satisface o turista, entonces non 

funiona o sistema turístico. 
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6.6.2.- ACTORES E INTERESES 

Santiago de Compostela é un destino turístico no que se foron conformando 

distintos actores institucionais de diferente nivel: local, rexional, nacional. Por 

outra parte temos actores de natureza privada relacionados con empresarios, 

poboación civil e relixiosos. Cada un destes actores ten distintos intereses, 

poderes e estratexias. Na medida das posibilidades todos eles deben de 

participar e ver representados os seus intereses nun plan de sustentabilidade 

turística. 

 

6.6.2.1.- INTITUCIÓNS DE NIVEL LOCAL, REXIONAL E NACIONAL 

Entre os actores políticos e administrativos que afectan a Santiago de 

Compostela temos a nivel local o Concello, a nivel rexional a Xunta de Galicia e 

a nivel nacional os órganos con competencias en turismo en xeral, pero no 

caso de Santiago de Compostela debemos de ter en conta organizacións con 

importancia histórica como son o Real Patronato da Cidade de Santiago de 

Compostela e o Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela. 

O Real Patronato da Cidade de Santiago de Compostela que nace en 1991 ten 

como obxectivo principal “coordinar e promover as accións do Goberno de 

España, Xunta de Galicia e Concello de Santiago, orientadas a preservación e 

revitalización da cidade de Santiago de Compostela e o seu patrimonio cultural” 

(http://www.consorcio-santiago.org/es/real-patronato-de-la-ciudad-de-santiago-

de-compostela). Fan especial fincapé nas actividades turísticas e culturais 

vinculadas o Xacobeo. O órgano executor das accións marcadas polo Real 

Patronato é o Consorcio da cidade de Santiago de Compostela. Por ter unha 

idea da importancia do Consorcio, podemos dicir que na xuntanza do 17 de 

decembro de 2017, entre outros temas abordouse o presupuestario, aprobando 

os presupostos do ano 2018 que ascenden a 9.090.277,90 euros. As 

aportacións dos distintos organismos son: 

- Administración Xeral do Estado: 4.555.392,50 euros 

- Xunta de Galicia: 2.684.413 euros 

- Concello de Santiago: 1.406.216,74 euros 

O feito de que as distintas administracións aporten cantidades importantes de 

diñeiros, sen duda que leva a que ambas queiran participar na toma de 

decisións das políticas e tarefas levadas a cabo. 

Pero ademais do Real Patronato e do Consorcio, en Santiago está Incolsa 

(Información y Comunicación Local, S. A.) 

(http://santiagodecompostela.gal/e_santiago/servizo.php?txt=ser_incolsa&lg=ca

s&c=46), organización municipal encargada da promoción da cidade, da imaxe, 

do diálogo cos representantes do sector turístico da cidade de Santiago, co 

http://www.consorcio-santiago.org/es/real-patronato-de-la-ciudad-de-santiago-de-compostela
http://www.consorcio-santiago.org/es/real-patronato-de-la-ciudad-de-santiago-de-compostela
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grupo de cidades dentro das cales se inclúe Santiago como son : cidades 

patrimonio da humanidade, España Verde, outras administracións rexionais e 

do estado encargadas do turismo. 

Non podemos esquecernos do Consello Municipal de Turismo e Cidade de 

Santiago de Compostela 

(http://www.santiagodecompostela.gal/hoxe/nova.php?id_nova=14051), con 

regulamente recentemente aprobado, con funcións plenamente turísticas. O 

pleno deste Consello pertencen representantes de distintos organismos 

empresariais, institucionais, relixiosos, veciñais, etc. 

A súa vez, en temas como son o da sustentabilidade do turismo e a 

monitoraxe, o recentemente aprobada “Estratexia do turismo de Galicia 2020” 

pola Xunta de Galicia, Turismo de Galicia e Clúster Turismo de Galicia (2017), 

márcase como obxectivo estratéxico a implantación dunha ferramenta de 

monitoraxe e sustentabilidade turística do territorio, naqueles puntos onde 

exista maior concentración de turistas, sendo Santiago de Compostela sen 

dúvida o máis importante de Galicia. 

Como podemos ver, existe un rico entramado político-administrativo que está 

actuando sobre o sector turístico de Santiago de Compostela e que leva a 

necesidade de entendemento entre todos eles en beneficio do turismo, de 

Santiago, dos seus habitantes, dos empresarios e sobre todo da 

sustentabilidade económica, social, ambiental e cultural. 

 

6.6.2.2.- NATUREZA: PÚBLICOS, PRIVADOS, CIVIS E RELIXIOSOS 

No turismo Inflúen actores públicos e privado. No manual da OMT, “Agenda 

para Planificadores Locales: Turismo sostenible y gestión municipal”, faise 

unha análise da relación que deben de ter o sector público e o sector privado 

na planificación do turismo, que se resumen no cadro seguinte (OMT, 1999: 

108) 
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Pero o noso parecer falta un actor fundamental, que son os habitantes da 

comunidade. Ningún plan pode triunfar si non ten en conta a opinión e os 

intereses dos habitantes que senten o plan como algo propio, que amosan 
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atracción hacia os turistas en vez de repulsión. Si se amosa repulsión acontece 

o que está a pasar en Barcelona, Venecia, etc. que podemos denominar como 

turismofobia (Alvarez-Sousa, 2018A). 

Resulta necesario que os distintos actores teñan interese en participar e que 

existan estruturas axeitadas para que ditos intereses se vexan cumpridos. 

 

6.6.2.2.1.- EMPRESARIOS 

Na enquisa feita os empresarios e da que se presentan os datos na parte da 

oferta, preguntóuselle por diferentes aspectos relacionados coa xestión como 

son o coñecemento de  organizacións como Sangiago Convention Bureau, a 

participación en actividades de xeito conxunto, a participación na planificación 

turística da cidade, etc. Damos conta delas  

 

COÑECEMENTO DA ACTIVIDADE DO SANTIAGO CONVENTION BUREAU 

Coñece a actividade que desenrola a Santiago Convention Bureau 

 Frecuencia Porcentaxe válido 

 

Si 6 11.3 

Non 43 81.1 

NS/NC 4 7.5 

Total 53 100.0 

 

O SCB é o gran descoñecido por parte dos empresarios, o 81% non sabe da 

súa actividade mentres que só un 11% di coñecela.  

 

PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES COMERCIALIZACIÓN COOPERATIVA DO 

DESTINO 

Participación actividades comercialización cooperativa do destino 

  Frecuencia Porcentaxe válido 
 

Si 7 13,2 

Non 36 67,9 

NS/NC 10 18,9 

Total 53 100,0 
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So 7 das 53 empresas (13.2%) participan na comercialización cooperativa do 

destino. 

 

PERTENZA A ASOCIACIÓNS EMPRESARIAIS 

Membro de algunha asociación empresarial 

  Frecuencia Porcentaxe válido 
 

Si 17 32,1 

Non 28 52,8 

NS/NC 8 15,1 

Total 53 100,0 

 

Pese a pouca participación na comercialización cooperativa, si existe unha 

cantidade maior de empresas, 32%, que forman parte dunha asociación 

empresaria.  

 

PARTICIPACIÓN NA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA DA CIDADE 

¿Consultáronlle algunha vez sobre a planificación turística de Santiago? 

  Frecuencia Porcentaxe Porcentaxe 

válido 

Porcentaxe 

acumulado 

Válido Si 1 1,9 1,9 1,9 

Non 44 83,0 84,6 86,5 

NS/NC 7 13,2 13,5 100,0 

Total 52 98,1 100,0   

Perdidos Sistema 1 1,9     

Total 53 100,0     

 

Só un dos enquisados di que foi consultado sobre a planificación turística da 

cidade, mentres que a inmensa maioría ou non o foron o non quixeron 

responder a devandita pregunta. Ante esta situación maniféstanse insatisfeitos, 

acadando a pregunta sobre a satisfacción un valor de 2,56 sobre 10. 

 

¿Participou nos últimos anos na organización de algún evento? 

  Frecuencia Porcentaxe Porcentaxe 

válido 

Porcentaxe 

acumulado 
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Válido Si 11 20,8 21,2 21,2 

Non 34 64,2 65,4 86,5 

NS/NC 7 13,2 13,5 100,0 

Total 52 98,1 100,0   

Perdidos Sistema 1 1,9     

Total 53 100,0     

 

Os empresarios non participan en demasía nos eventos, solo un 21,2% 

manifesta haber participado 

 

¿Gustaríalle participar na organización de algún evento? 

  Frecuencia Porcentaxe Porcentaxe 

válido 

Porcentaxe 

acumulado 

Válido Si 22 41,5 42,3 42,3 

Non 20 37,7 38,5 80,8 

NS/NC 10 18,9 19,2 100,0 

Total 52 98,1 100,0   

Perdidos Sistema 1 1,9     

Total 53 100,0     

 

Desexa participar na organización de eventos o dobre dos que participan, 

motivo polo resulta necesario crear estruturas adecuada para que participen.  

 

6.6.2.2.2.- VECIÑOS 

PLANIFICACIÓN DO TURISMO E PARTICIPACIÓN VECIÑAL 

Solo un 15.6% dos entrevistados manifesta ser consultado algunha vez sobre a 

planificación turística de Santiago. 

Nunha valoración de 0=nada satisfeito a 10=moi satisfeito, a satisfacción coa 

participación dos residentes na planificación e xestión do turismo de Santiago 

acada unha puntuación de 6.08, o que nos indica que existe unha tendencia a 

estar satisfeito moderada. 

 

PARTICIPACIÓN NA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
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Un 81,5% da poboación afirma que non participou na organización de eventos 

da cidade, fronte a un 18,5% que si participaron. Doutra banda, hai un 44,2% de 

persoas que queren participar na organización, fronte a un 55,8% daqueles que 

non queren. Isto indícanos a necesidade de abrir a participación na organización 

dos eventos a cidadanía. 

 

 

 

 

 

6.6.2.2.3.-IGREXA 

O turismo de Santiago de Compostela non pode entenderse sen o compoñente 

relixioso. Inda naqueles casos en que o motivo da viaxe non sexa 

específicamente o relixioso, a Catedral de Santiago é sen dúbida algunha o 

atractivo fundamental, o monumento mais visitado dos turistas que veñen a 

Santiago. Algúns non a visitan na viaxe actual, pero xa a visitaron son pasado. 

SI; 18.5

NON; 81.5

PARTICIPACIÓN NA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SI; 44.2

NON; 55.8

DESEO DE PARTICIPAR NA ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS
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Practicamente podemos dicir que non existe turista a Santiago que non visite a 

catedral. Nas accións que se leven a cabo de descentralización do turismo, 

trataráse de levar os turistas a distintos lugares, pero sempre terán como 

referencia de arranque a Catedral.  

Neste senso, a Igrexa convértese nun actor fundamental para planificar o 

turismo en Santiago, e con elo tamén temos que analizar os intereses da igrexa 

no mundo actual en relación co turismo. Para entendelos consideramos que o 

mellor e citar un texto do Pontificio consello para pastoral dos emigrantes e 

intinerantes (2001), titulado “Orientacións para pastoral do turismo”, e  en 

concreto o apartado II.3, titulado “Colaboración entre a Igrexa e a Sociedade”. 

 

Colaboración entre a Igrexa e a sociedade  

Na súa misión no mundo, a Igrexa, por unha banda, “ofrece á humanidade 

unha cooperación sincera para establecer unha fraternidade universal” que 

contribúa a alcanzar as metas que se aveñen coa dignidade humana; 

mentres, por outra banda, está “persuadida de que en moitos e moi diversos 

modos na preparación do evanxeo pode ser axudada por parte do mundo, 

das súas calidades e da súa actividade”. 

 Este servizo recíproco da Igrexa e da sociedade leva a cabo principalmente 

a través da misión específica dos laicos. Por isto, a pastoral do turismo debe 

instaurar e alentar unha colaboración coas administracións públicas, as 

organizacións profesionais e outras asociacións que actúan no mundo do 

turismo, para que se poida dar a coñecer a visión cristiá do turismo e 

desenvolver “a posibilidade implícita dun novo humanismo” presente nel.  

Guiada por este principio, a Santa Sé mantén unha Misión de Observación 

Permanente ante a Organización Mundial do Turismo. Desde 1980, esta 

Organización vén promovendo a Xornada Mundial do Turismo, que se 

celebra o 27 de setembro de cada ano, e en 1999 adoptou o Código Ético 

Mundial do Turismo. A Igrexa, pola súa banda, únese á celebración da 

devandita Xornada, inspirándolle un sentido espiritual coa Mensaxe do Papa. 

Comparte, así mesmo, os principios que inspiran o Código mencionado.  

Nunha liña de actuación similar, as Conferencias Episcopais e os Bispos 

manteñan un diálogo permanente coas administracións públicas, nacionais e 

locais, cos entes de promoción turística e coas asociacións de operadores e 

traballadores, para que a colaboración da Igrexa na construción dun mundo 

máis xusto, máis pacífico e máis solidario tradúzase en accións concretas.  

De igual forma deberá procurarse en todos os ámbitos unha colaboración 

estreita con aquelas asociacións que loitan contra as situacións que danan a 

dignidade humana e nas que o turismo ten algunha responsabilidade, como 

son o denominado “turismo sexual”, a drogadicción, a destrución do 

medioambiente, a erosión da identidade cultural, a destrución do patrimonio. 
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O cristián ten o deber de denunciar estas graves situacións e facer canto 

estea do seu parte para abolilas.  

 

O problema é que moitos turistas non somentes non teñen en conta as 

inquedanzas da Igrexa no tocante o turismo, senón que tampouco respetan as 

normas de comportamento dos lugares sagrados, os ollos da poboación local 

que acude a Catedral con fins relixiosos. Os lugares relixiosos deben de 

“facilitar o exercicio do culto, facer respetar a autenticidade e a esencia do 

lugar” (Aulet e Kakobyan, 2011: 74), e os turistas teñen que previamente ser 

advertidos polos responsables da súa promoción, polas administracións, para 

que se comporten de xeito adecuado sen xenerar tensións. Deben así de 

“manter o espíritu numinoso do lugar a pesares da afluencia de visitantes” 

(Aulet e Kakobyan, 2011: 74), que en certos caso como na catedral de 

Santiago é masiva. 

Débense así de ter en conta eses principios da Igrexa para con o turismo, en 

concreto do código ético mundial para o turismo e o turismo sustentable, o 

mesmo tempo que o comportamento axeitado dos turistas as normas da igrexa. 

 

6.6.3.- A XESTIÓN DE DESTINOS SEGÚN A COMISIÓN EUROPEA. ETIS: 

CRITERIOS E INDICADORES  

6.6.3.1.- PROPOSTA DA UE COMO INDICADORES BÁSICOS 

Si seguimos as indicacións da Comisión Europea (2017) dos criterios e 

indicadores da xestión de destinos, debemos de analizar os criterios de política 

de turismo sustentable mediante a porcentaxe de empresas e establecementos 

turísticos no lugar de destino que utilizan unha certificación 

voluntaria/etiquetado de medio ambiente/calidade/sustentabilidade ou 

responsabilidade social das empresas. Tamén debemos de ter en conta o 

criterio da satisfacción do cliente medida a través de dous indicadores que son 

a porcentaxe de visitantes que se senten satisfeitos coa experiencia xeral do 

destino, e a porcentaxe de visitantes que repiten ou regresan o destino nun 

prazo de cinco anos. 

Fonte: Comisión Europea, 2017: 23 

 

6.6.3.2.- EMPRESAS CERTIFICADAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

6.6.3.2.1.- CERTIFICACIÓN DE CALIDADE 

No Concello de Santiago de Compostela, contan con coa marca “Galicia 

Calidade”: 4 establecementos (un hotel e tres restaurantes), e 19 coa marca “Q 

de Calidade”, que son os indicados na seguinte táboa 
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Establecementos de Santiago con Q de Calidade 

Nombre Dirección Sector 
Fecha de 

certificación 

Restaurante El 

Pasaje 
Rua Franco 54 

Servicios de 

Restauración 
29/11/2011 

Viajes Viloria Central C/Senra, 28 

Servicios 

Turísticos de 

Intermediación 

26/11/2010 

A Cantina Do Gaiás Monte Gaias S/N 
Servicios de 

Restauración 
01/12/2017 

A Casa da Torre 

Branca 

C/ Rúa Senande, 

45-Torre Branca, 

Arines 

Alojamientos 

Rurales 
29/11/2010 

Bivestour Santiago 

de Compostela 

Plza. Doctor Puente 

Castro, 5 

Servicios 

Turísticos de 

Intermediación 

26/11/2010 

Bodeguilla de San 

Lázaro 
San Lázaro, 104 

Servicios de 

Restauración 
01/12/2015 

Bodeguilla de Santa 

Marta 

Avd Da Liberdade 

11 

Servicios de 

Restauración 
01/12/2015 

Dezaseis 
Rúa San Pedro. 16, 

Bajo 

Servicios de 

Restauración 
01/12/2017 

Easygalicia 
Praza Da Quintana 

De Mortos, 3 

Servicios 

Turísticos de 

Intermediación 

27/11/2017 

Hotel Pazo De 

Altamira 
Rua Altamira Nº 18 

Hoteles y Aptos 

Turísticos 
25/11/2010 

O Xardín de Julia Virxe da Cerca, 20 
Hoteles y Aptos 

Turísticos 
02/12/2016 

Parador Hostal Dos 

Reis Católicos 

Pza. do Obradoiro, 

1 

Hoteles y Aptos 

Turísticos 
30/03/2006 

Restaurante O Curro 

da Parra 

Rua Travesa 2O 

Baixo 

Servicios de 

Restauración 
22/10/2012 
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Viajes Galitur (Viajes 

Galitur Santiago de 

Compostela) 

Rua Do Horreo, 19. 

Servicios 

Turísticos de 

Intermediación 

25/11/2015 

Viajes Sant Yago 
Avda. Villagarcía, 7 

Bajo 

Servicios 

Turísticos de 

Intermediación 

25/11/2011 

Viajes Sierra 
C/ Montero Rios , 

46 

Servicios 

Turísticos de 

Intermediación 

25/11/2011 

Viajes Viloria 

Santiago 

C/ Cardenal Payá, 

1-2º Izda. 

Servicios 

Turísticos de 

Intermediación 

26/11/2010 

Viaxes Piña (Viajes 

Piña - Sucursal 

C/Hórreo) 

C/ Hórreo, 21 

Servicios 

Turísticos de 

Intermediación 

20/11/2013 

Viajes Trotta 

General 

Pardiñas,10-16 

Galerias Fenosa 

Local 15 

Servicios 

Turísticos de 

Intermediación 

25/11/2011 

Fonte: http://www.calidadturistica.es/index.aspx 

 

Resumo dos establecementos “Q de Calidade” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si seguimos os datos da páxina web do turismo de Galicia 

(https://www.turismo.gal/localizador-de-recursos?langId=es_ES), en Santiago 

de Compostela tendo en conta tódolos tipos de aloxamento contamos con un 

total de 249 establecementos, e 325 restaurantes.  

 

Axencias de viaxes 9 

Café Bar 1 

Hoteis 2 

Pensións 1 

Restaurantes 5 

Turismo rural 1 

Total 19 

http://www.calidadturistica.es/index.aspx
https://www.turismo.gal/localizador-de-recursos?langId=es_ES
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6.6.3.2.2.- RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Na responsabilidade social medimos algúns aspectos como emprego e xénero, 

emprego e procedencia, participación en progamas de accesibilidade para 

persoas con movilidade reducida 

 

EMPREGADOS A TEMPO COMPLETO E PARCIAL, SEGÚN XÉNERO 
 

Válido Media  

Empregados a tempo completo homes 53 1,66 

Empregados a tempo completo mulleres 53 1,38 

Empregados a tempo parcial homes 53 0,55 

Empregados a tempo parcial mulleres 53 1,02 

Empregados de tempada homes 53 0,38 

Empregados de tempada mulleres 53 0,49 

Aprendices/prácticas homes 53 0,23 

Aprendices/prácticas mulleres 53 0,23 

 

A distribución dos empregados, e ben diferente entre homes e mulleres, as 

mulleres destacan nos empregos a tempo parcial moi por enriba dos homes, 

unha media de 1.02 mulleres por establecemento fronte o 0.55 dos homes. Os 

establecementos contan con empregados a tempo completo (homes) nunha 

media de 1.66 empregados por establecemento, e mulleres 1.38. En canto as 

practicas, non hai diferencia entre homes e mulleres. Por último, en tempada as 

mulleres tamén teñen cifras mais elevadas que os homes. 

 

PROCEDENCIA DOS EMPREGADOS 

¿Cantos dos seus empregados son de Santiago e arredores? 4,13 

¿Cantos dos seus empregados son do resto da Galiza? ,30 

¿Cantos dos seus empregados son do resto de España? ,08 

¿Cantos dos seus empregados son estranxeiros? ,30 

 

A maioría dos empregados de media son de Santiago e arredores (4,13), do 

resto de Galicia 0,30, do resto de España 0,8 e do estranxeiro 0,30. 

  



 

249 
 

 

6.6.3.3.- VISITANTES: SATISFACCION E FIDELIZACIÓN 

A satisfacción dos visitantes e a fidelización son un compoñente moi importante 

do turismo. Os turistas que percorren os Camiños de Santiago teñen un 

elevado grado de satisfacción e de fidelización, froito dunha imaxe positiva do 

Camiño (Alvarez-Sousa, 2015).  

 

6.6.3.3.1.- VISITANTES SATISFEITOS, QUE REPITEN E QUE 

RECOMENDAN VISITAR SANTIAGO 

 

VISITANTES SATISFEITOS 

 En xeral está satisfeito coa experiencia persoal en Santiago % 

Moi en desacordo ,2 

En desacordo ,7 

Neutral 12,0 

De acordo 53,3 

Moi de acordo 33,8 

Total 100,0 
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Inda que uns poucos turistas están insatisfeitos con certas cuestión concretas, 

cando se valora a satisfacción xeral prácticamente non existen persoas 

descontentas. Sen embargo temos un 12% que sen estar insatisfeitos, 

tampouco din estar satisfeitos. Temos polo tanto que indagar sobre ese 12% 

para traballar por acadar a satisfacción do total dos turistas que visitan 

Santiago. 

 

VISITANTES QUE REPITEN 

 Volvería a visitar Santiago % 

Moi en desacordo ,9 

En desacordo 2,3 

Neutral 12,6 

De acordo 37,2 

Moi de acordo 46,8 

Total 100,0 

 

 

 

 

Ante a pregunta por si volvería a visitar Santiago, un 46.8% está moi de 

acordo, non ten ningunha dúbida, un 37.2 está de acordo, un 12.6 é indiferente. 

Solo un 2.3% está en desacordo e un 0.9% moi en desacordo. 
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VISITANTES QUE RECOMENDAN VISITAR SANTIAGO A AMIGOS E 

FAMILIARES 

 Recomendaría a visita a Santiago a familiares e amigos % 

Moi en desacordo ,5 

En desacordo 1,2 

Neutral 5,4 

De acordo 38,3 

Moi de acordo 54,7 

Total 100,0 

 

 

 

 

Pero ademáis de volver eles a Santiago, a maior parte dos turistas 

recomendaríana a visita a Santiago a familiares e amigos, sendo a porcentaxe 

total que están moi de acordo ou de acordo do 93% dos entrevistados. Solo un 

5.4 non se decanta por recomendala e unha pequena porcentaxe está en 

desacordo con recomendala (1.7%). 
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Isto lévanos a que inda que exista sobre un 12% que son indiferentes sobre a 

satisfacción, consideran que se debe coñecer Santiago e recomendan a visita 

a familiares e amigos.  

Isto tamén explica que o 45.6% dos entrevistados nos diga que o principal 

factor que desencadeou a súa visita a Santiago foi a recomendación de 

familiares ou amigos 

 

RESUMO SATISFACCIÓN DO VISITANTE 

Para resumir a información xuntamos os resultados en dúas categorías, os que 

están de acordo ou moi de acordo por un lado, e por outro os que son neutrais,  

en desacordo ou moi en desacordo. 
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A satisfacción máis baixa e a da relación calidade precio, non estando de 

acordo o 33,33% dos entrevistados. Tamén existe un desacordo ou non se 

pronuncian positivamente que é bastante elevado coa variedade de actividades 

e experiencais que ofrece o destino (24,30%). Un 15,42% non vé claramente 

cumplidas as súas expectativas. Inda así a satisfacción en xeral é moi elevada 

(87,9%). Declaran que voltarían o destino un 84,07% e recomendaríano a 

familiares ou amigos o 92,99%. 

 

COMPLEMENTARIOS PARA PATRIMONIO CULTURAL 

Como xa indicamos no marco teórico, a Comisión Europea propón unha serie 

de indicadores que son complementarios para destinos que son rutas culturais, 

e polo tanto son aplicables a este estudo. 

Santiago de Compostela está incluído nunha ruta cultural certificada 

dobremente, por unha banda foi declarada Patrimonio Cultural da Humanidade 

pola Unesco en 1985, e no ano 1993 foi declarado Patrimonio da Humanidade 

pola Unesco O Camiño de Santiago. 

Existe unha política de visibilidade de dita declaración de Santiago e do 

Camiño de Santiago. Proba delo é o seguinte 

Santiago de Compostela foi declarada Patrimonio Cultural da Humanidade pola Unesco en 

1985, tendo en conta que os seus profundos ecos urbanos e integridade monumental 

sumáronse ao seu significado espiritual como un santuario apostólico e destino do 

movemento relixioso e cultural máis importante do mundo. Idade Media: a peregrinación ao 

longo do Camiño de Santiago. 

Xustificación do Consello Internacional de Monumentos e Sitios (ICOMOS) para a inclusión 

de Santiago na lista do Patrimonio Mundial 

Por ser un grupo extraordinario de monumentos agrupados en torno á tumba de Santiago O 

Maior e destino de todas as rutas da maior peregrinación do cristianismo entre os séculos XI 

e XVIII, Santiago de Compostela é, sen dúbida, un dos bens máis indiscutíbeis Patrimonio 

da humanidade. Esta cidade, debido á súa monumental integridade, reúne valores 

específicos e universais. A singularidade do seu románico e barroco obras mestras 

contribución estética transcendental que fai uso de elementos diacrónicos e dispares para 

construír unha cidade ideal que desborda historia e intemporalidade se engade. A natureza 

exemplar desta cidade de peregrinación cristiá, enriquecida polas connotacións ideolóxicas 

da Reconquista, ten o seu eco na enorme significación espiritual dun dos poucos lugares tan 

profundamente tamén imbuídos de fe como facer sagrado para toda a humanidade. (...) 

ICOMOS recomenda a inclusión de Santiago de Compostela na Lista do Patrimonio Mundial 

en base a criterios I, II e VI: 

Criterio I. En torno á catedral, unha obra mestra de renome mundial da arte románica, 

Santiago de Compostela conserva un valioso centro histórico digno de unha das maiores 

cidades santas da cristiandade. 
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Criterio II. Durante os períodos románico e barroco santuario de Santiago exerceu unha 

influencia decisiva no desenvolvemento da arte e da arquitectura, non só en Galicia, senón 

tamén no norte da Península Ibérica. 

Criterio VI. A propiedade patrimonial proposta está asociada a un dos maiores temas da 

historia medieval. Das marxes do Mar do Norte e os miles Mar Báltico de peregrinos que 

transportan a vieira e seu traxe particular, teñen por séculos foi ata o santuario galego ao 

longo dos camiños de Santiago, certos percorridos de fe. 

ICOMOS suxire que realizar conforme un número posterior de propostas para asociar locais 

esenciais localizados en varios países baixo a mesma sección de 'Camino de Santiago' ou 

'Peregirnación a Compostela', completando así o significado universal da inclusión de 

Santiago de Compostela, en a lista do Patrimonio Universal. (*) 

ICOMOS, maio de 1985 

(*) O Camiño de Santiago foi, de feito, declarado Patrimonio da Humanidade pola Unesco 

oito anos máis tarde, en 1993. 

Desde entón, numerosos premios e distincións sumáronse ao recoñecemento mundial da 

magnífica conservación e habitabilidade do patrimonio de Compostela 

FONTE: http://www.santiagoturismo.com/info-xeral/patrimonio-da-humanidade 

 

Sen embargo, cando lle preguntamos a comunidade local pola participación en 

dita política, os resultados son que un 81,5% da poboación afirma que non 

participou na organización de eventos da cidade, fronte a un 18,5% que si 

participaron. Doutra banda, hai un 44,2% de persoas que queren participar na 

organización, fronte a un 55,8% daqueles que non queren. Isto indícanos a 

necesidade de abrir a participación na organización dos eventos a cidadanía. 

 
 

 

SI; 18.5

NON; 81.5

PARTICIPACIÓN NA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
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Respecto a participación na planificación do turismo por parte dos veciños, solo 
un 15.6% dos entrevistados manifesta ser consultado algunha vez sobre a 
planificación turística de Santiago. 
Nunha valoración de 0=nada satisfeito a 10=moi satisfeito, a satisfacción coa 
participación dos residentes na planificación e xestión do turismo de Santiago 
acada unha puntuación de 6.08, o que nos indica que existe unha tendencia a 
estar satisfeito moderada. 
Respecto o tipo de eventos que se relacionan co compoñente relixioso-cultural 

de Santiago, son moi elevados, tal e como se pode ver na parte dedicada a 

análise do turismo MICE-Eventos. 

 

  

SI; 44.2

NON; 55.8

DESEO DE PARTICIPAR NA ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS
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6.8.- SUSTENTABILIDADE MEDIATICA: A CONSTRUCCIÓN SOCIAL DA 

REALIDADE E A SUSTENTABILIDADE TURÍSTICA SOCIOPOLÍTICA 
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O turismo é un sector no que intervén múltiples actores. A sustentabilidade do 

turismo dun determinado destino depende da satisfacción dos intereses dos 

distintos actores que defenden os seus intereses no espazo turístico. 

Nesa dialéctica entre actores é onde xorden os problemas, onde se establecen 

dinámicas e onde toman forma distintos conflitos entre actores e intereses que 

acaban por condicionar a sustentabilidade turística. 

Noutro lugar analizamos os problemas de sustentabilidade turística nas 

cidades culturais (Alvarez-Sousa, 2018a). Analizamos o poder dos distintos 

grupos sociais para facer aflorar os problemas nos medios e para por de 

manifesto certos problemas que estaban latentes e que mediante determinadas 

accións na actual sociedade global, en momentos poden facer que se 

expandan por todo mundo. 

Os distintos actores que inflúen no turismo e os diferentes intereses poden 

verse no seguinte esquema: 

 

 

Fonte: Alvarez-Sousa, 2018a 
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No caso de Santiago de Compostela, distintos medios de comunicación 

resaltaron a noticia da existencia de certos problemas de base que poden 

danar a sustentabilidade turística, comparando con situacións acaecidas 

noutras partes do mundo como Barcelona, Venecia, ou outros sitios. 

Si nos pomos en Google as palabras “problemas turismo Santiago de 

Compostela”, aparecen os artigos que se indican a continuación:8 

 

ARTIGOS SOBRE “PROBLEMAS TURISMO SANTIAGO” QUE APARECEN 

EN GOOGLE 

AUTOR/A TÍTULO MEDIO DATA WEB 

Vizoso, 

Sonia 

Santiago de Compostela 

toma medidas contra la 

masificación turística 

La ciudad mantiene una 

moratoria para licencias 

de hoteles en el casco 

histórico y demanda el 

cobro de una tasa para 

financiar servicios. 

El Pais 04/08/2017 (1) 

 Un problema de todas las 

ciudades Patrimonio, 

cuyos gestores se reúnen 

en Compostela 

La Voz de 

Galicia 

29/11/2017 (2) 

Pérez 

Pena, 

Marcos 

El Ayuntamiento de 

Santiago detecta cuatro 

veces más pisos turísticos 

que el registro oficial de la 

Xunta  

El Consistorio lleva meses 

trabajando en la 

identificación de estos 

apartamentos, que 

carecen de licencia en su 

mayoría, ante el riesgo de 

que la saturación expulse 

a la población residente . 

Eldiario.es 28/02/2018 (3) 

                                                            

8 Recollemos somentes os que fan referencia a publicación en diarios ou entrevistas en medios 

como a Radio Ser. Hai outras web, bolgs, etc. que non recollemos 
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Del Rio 

Pico, 

Minia 

Camino de Santiago, un 

producto turístico 

¿sostenible?  

Hosteltur 21/10/2015 (4) 

 Raxoi prepara una tasa 

para excursionistas que 

pasen menos de 24 horas 

en Santiago  

El Ayuntamiento 

promueve un plan para 

consolidar Compostela 

como "destino sostenible" 

y lograr un entendimiento 

entre vecinos y turistas 

El Correo 

Gallego 

12/02/2018 (5) 

 El alcalde de Podemos en 

Santiago de Compostela 

también contra el turismo 

Intereconomia 10/08/2017 (6) 

 El turismo bate récords en 

Galicia con casi dos 

millones de visitantes 

Radio Ser 06/08/2017 (7) 

 Un estudio apoya la 

creación de una tasa 

turística en Santiago y 

cifra el retorno en torno al 

millón de euros 

20minutos 05/010/2017 (8) 

Vaquero 

García, 

Alberto 

¿Cuál es el modelo de 

turismo que queremos? 

La Región 03/09/2017 (9) 

 

(1) 

https://politica.elpais.com/politica/2017/08/04/actualidad/1501849123_047529.h

tml 

(2) 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2017/11/29/problema-

ciudades-patrimonio-gestores-reunen-compostela/0003_201711S29C1993.htm 

(3). https://www.eldiario.es/galicia/Santiago-turisticos-ocupan-viviendas-

historico_0_745076458.html 

(4) https://www.hosteltur.com/comunidad/004445_camino-de-santiago-un-

producto-turistico-sostenible.html 
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(5) http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/raxoi-prepara-tasa-

excursionistas-pasen-menos-24-horas-santiago/idEdicion-2018-02-12/idNoticia-

1099522/ 

(6) https://intereconomia.com/economia/politica/alcalde-podemita-santiago-

compostela-tambien-turismo-20170810-1614/ 

(7) 

http://cadenaser.com/emisora/2017/08/06/radio_galicia/1502020457_731789.ht

ml 

(8) https://www.20minutos.es/noticia/3153612/0/estudio-apoya-creacion-tasa-

turistica-santiago-cifra-retorno-torno-al-millon-euros/ 
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Os problemas tratados nos distintos medios, coa diferencia de posturas ante 

eles son os seguintes: 

- Masificación turística 

- Licencias hoteis 

- Taxa turística 

- Pisos turísticos ilegais 

- Xentrificación 

- Modelo turístico 

A realidade turística non solo son as cifras turísticas, senón que tamén son os 

grupos que conforman a realidade en cada momento histórico e a ideoloxía 

que os sustenta. Existe unha realidade social construída polas ideoloxías e 

polos medios de comunicación que ten capacidade para crear visións da 

realidade a partir de pequenos fermentos, e desde que se constrúen, as 

persoas-turistas comportanse como si realmente existisen en toda súa 

amplitude: si os medios empezan a emitir noticias negativas de Santiago, 

comparando con outras partes do mundo onde o turismo ten problemas de 

alcance moi grande -os que non se pode comparar Santiago-, os turistas poden 

formarse unha imaxe desvirtuada de Santiago, que como resulta da análise do 

que din os distintos colectivos –dos que demos conta anteriormente- non 

existen grandes problemas. 
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7.- A CAPACIDADE DE CARGA DOS RECURSOS TURÍSTICOS E A 

REDISTRIBUCIÓN DE FLUXOS 
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7.1.- INTRODUCCIÓN 

O turismo é unha industria que ten grandes repercusións sobre a estrutura da 

sociedade, en diferentes aspectos como son o social, a economía, a cultura -

material e inmaterial-, a natureza, a política, etc. O efecto pode ser tanto 

obxectivo -por exemplo afectar a capacidade de vida de un ben material como 

pode ser unha catedral o un espazo natural-, ou ben subxectivo -por exemplo o 

sentimento de procesos de choque de culturas entre turistas e residentes, ou 

de habitación de un espazo que cobra funcións para os turistas que anulan as 

clásicas que foran construídas (unha praza pública, unha catedral, etc.).  

Entre os compoñentes da sociedade que se ven afectados polo turismo, están 

os recursos patrimoniais, e en concreto as catedrais: nunca houbo tantos 

incrédulos e nunca foron tan visitadas as catedrais. Este é o caso de Santiago 

de Compostela: o espazo mais apreciado está cambiando de función, deixando 

de ser un lugar para orar e sendo un lugar para percorrer no tempo de ocio 

como curiosidade de distinto tipo (estética, simbólica, histórica, etc.) 

Diferentes institucións reclaman a nivel mundial a necesidade de que lle 

transmitamos as xeracións futuras o legado patrimonial que se foi construíndo 

o longo dos séculos con autenticidade. Debemos así de ser responsables e 

manter os límites da sustentabilidade dos recursos patrimoniais. 

Cando se produce esta situación, resulta necesario por límites na visita os 

recursos que están en perigo, e que son sentidos como tal polos usuarios 

tradicionais -feligreses que acoden a Catedral os oficios relixioso- e polos 

turistas, e facer propostas para redistribución de fluxos. 

 

7.2.- RECURSOS SOBREEXPLOTADOS DE SANTIAGO: A CATEDRAL  

 

7.2.1.- A NORMATIVA DA PROTECCIÓN 

Fronte á crecente chegada de visitantes á cidade de Santiago de Compostela, a 

sustentabilidade é un reto que cómpre afrontar, máis tendo en conta o seu 

carácter de cidade Patrimonio da Humanidade e o conseguinte interese para os 

consumidores de turismo cultural e de turismo monumental e artístico. O turismo 

sostible, que non se pode separar da noción de desenvolvemento sostible, 

débese entender, pois, coma «cualquier forma de desarrollar y gestionar las 

actividades turísticas de tal manera que asegure la protección y conservación a 

largo plazo de los recursos naturales, culturales y sociales, y a la vez contribuya 

de forma equitativa al crecimiento económico y al bienestar de los seres 

humanos, especialmente de aquellos que vivan en los destinos turísticos» 

(Melgosa Arcos, 2001). 

A noción de turismo sostible vén reflectida, directa ou indirectamente, en 

normativas e documentos de institucións tan variadas coma a Organización 
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Mundial do Turismo (OMT), o Consello Internacional de Monumentos e Lugares 

de Interese Artístico e Histórico (ICOMOS), o Consello de Europa, diversas 

organizacións de carácter internacional, así coma as diferentes instancias 

institucionais do estado español. Deseguido achegaranse algunhas das 

referencias máis importantes, as cales constitúen o marco para o 

desenvolvemento teórico e práctico da sustentabilidade turística. 

As primeiras achegas viñeron dadas pola Comisión Mundial sobre o 

Medio Ambiente e o Desenvolvemento (CMMAD), dependente da Organización 

das Nacións Unidas (ONU), en cuxo informe O noso futuro común (Our common 

future), tamén coñecido coma Informe Brudtland (1987), ofrece unha definición 

do desenvolvemento sostible como un «proceso no que a explotación de 

recursos, a dirección dos investimentos, a orientación do desenvolvemento 

tecnolóxico e o cambio institucional son consecuentes tanto co futuro coma coas 

actuais necesidades». Na súa aplicación ao turismo, un fito chave é a Carta de 

Turismo Sostible, adoptada na Conferencia Mundial de Turismo Sostible 

(Lanzarote, 27 e 28 de abril de 1995), que achega dezaoito principios relativos á 

correspondencia entre explotación turística, desenvolvemento ecoloxicamente 

sostible e enriquecemento sociocultural, política transinstitucional, participación 

e recoñecemento das identidades locais, a conservación patrimonial, o estudo 

sobre as capacidades e as necesidades dunha rexión para a súa inserción no 

mercado turístico, a eficiencia enerxética e os labores de sensibilización. Algúns 

dos puntos tratados nesta carta serán retomados posteriormente, coma no 

Código Ético Mundial para o Turismo, acordada pola OMT en 1999, onde o 

binomio explotación-preservación non pode causar, en ningún caso, unha perda 

medioambiental e/ou patrimonial. 

Levando esta noción de sustentabilidade á preservación patrimonial, o 

desenvolvemento económico sostible ten a súa correspondencia en documentos 

como a Declaración de Manila sobre o Turismo Mundial (Conferencia Mundial 

do Turismo, 1980) ou a Declaración da Haia sobre Turismo (OMT, 1989), que 

chaman a atención sobre a necesidade dunha xestión turística que non poña en 

risco os recursos dun lugar nin os intereses da súa poboación, podendo 

constituír así un aliciente para a súa promoción e un punto de encontro 

beneficioso para o turismo e a cidadanía. Por outra banda, a Carta Internacional 

para a Conservación das Cidades e Áreas Urbanas Históricas (1987), emanada 

no Consello Internacional para a Conservación das Cidades Históricas 

(ICOMOS), institución que recoñeceu a cidade vella compostelá coma 

Patrimonio da Humanidade en 1985, fai fincapé non só na eficiencia dos 

recursos das cidades, senón que xa se afondaba no desafío de preservar as 

identidades e a imaxe das zonas históricas ao tempo que se adaptan á vida 

contemporánea. Santiago de Compostela insírese, así, nun debate que 

proseguiu na reunión da Organización das Cidades do Patrimonio Mundial 

(OCPM) celebrada en Évora o 20 de setembro de 1997. Adherido á xa citada 

Carta de Turismo Sostible de Lanzarote, o Chamamento de Évora a prol dun 
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desenvolvemento turístico preocupado en salvagardar a vitalidade e o carácter 

das cidades históricas, que emanou deste cumio, recoñece esta interrelación 

entre a calidade de vida dos cidadáns e a preservación do patrimonio urbano. 

No marco comunitario europeo, o punto de inflexión que adiantaba a 

sustentabilidade no turismo é a Carta Europea do Patrimonio Arquitectónico, 

acordada polo Consello de Europa en Ámsterdam a 26 de setembro de 1975. 

Nela, recoméndase aos gobernos dos estados membros «adoptar las medidas 

de orden legislativo, administrativo, financiero y educativo necesarias para la 

puesta en marcha de una política de conservación integrada del patrimonio 

arquitectónico y fomentar el interés del público hacia una política de estas 

características». Con esta base, a Carta de Aalborg ou Carta das Cidades 

Europeas cara á Sustentabilidade (1994), creada no marco do Proxecto Cidades 

Europeas Sostibles (1993), volve facer fincapé en conceptos que atinxen á 

xustiza social, á mellora da calidade de vida e da mobilidade urbana e á 

participación cidadá. 

Coma se vén dicindo, a cidade de Santiago de Compostela ten participado 

de xeito activo no debate da sustentabilidade. Póñase coma exemplo a adhesión 

de Santiago ao Grupo Cidades Patrimonio da Humanidade de España ou á xa 

citada OCPM, cuxa IV Asemblea (1999) foi celebrada na capital galega. Nesta 

última foi redactado o Manifesto de Santiago de Compostela a prol da 

cooperación na conservación activa e xestión sostible das cidades Patrimonio 

da Humanidade. 

Entre as experiencias máis recentes en sustentabilidade turística cómpre 

salientar a Carta Mundial de Turismo Sostible, asinada en Vitoria-Gasteiz polo 

Cumio Mundial de Turismo Sostible (2015). Reincídese na responsabilidade 

compartida dos diferentes axentes que interveñen no turismo, dende as 

institucións políticas e non gobernamentais á industria do turismo, pasando pola 

propia cidadanía, os consumidores do produto turístico ou o eido da 

investigación sobre o desenvolvemento e dinamización do turismo. Unha vez 

máis, as liñas principais versan arredor da incidencia positiva nas comunidades 

locais, encadrando as boas prácticas turísticas nun contexto internacional que 

aposte pola loita contra as desigualdades e a pobreza, contra a 

homoxeneización cultural e mais contra o cambio climático. 

Estas coordenadas suxiren unha liña de actuación de oferta turística que, 

ao tempo que debe garantir unha correcta preservación patrimonial e ambiental, 

sexa tamén, en consecuencia, un reclamo para o turista, é dicir, que a atracción 

de visitantes estea favorecida pola xestión eficaz e respectuosa dos produtos 

turísticos. 

Por último, posto que as competencias en materia de turismo son 

transferidas ás Comunidades Autónomas, a Lei 9/1997, de 21 de agosto, sobre 

Ordenación e Promoción do Turismo en Galicia é a base xurídica a estes efectos. 

No seu segundo artigo, 3, indícase a necesidade de «garanti-lo aproveitamento 
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racional dos recursos turísticos e procura-la súa relación harmónica con outros 

sectores produtivos, potenciando a súa conservación e mantemento e velando 

para que en todo momento  a actividade turística respecte, preserve e protexa a 

riqueza cultural e o seu patrimonio histórico-artístico, o medio ambiente e a forma 

de vida da poboación de Galicia». Nestas liñas veñen recollidas algunhas das 

cuestións abordadas polo turismo sostible, isto é, a súa relevancia para o 

desenvolvemento do país, a preservación da identidade cultural e a defensa 

medioambiental. 

En aras de darlle sentido a visita da catedral e de diversificar a visita, a 

primeira medida que propomos é a de incluíla dentro dun conxunto relixioso-

monumental que tería os seguintes puntos, seguindo o recomendado polo 

concello de Santiago. 

 

7.2.2.- DESCRIPCIÓN DA CATEDRAL, O SEU MUSEO E AS PRAZAS 

ADXACENTES. 

A catedral é o monumento máis importante da cidade. Así mesmo, as prazas 

adxacentes, inzadas de edificios civís e relixiosos, contribúen á potencialidade 

da sé compostelá. Entre estes edificios cómpre salientar San Martiño Pinario e 

San Paio de Antealtares, que, pola súa implícita transcendencia na historia da 

cidade e o seu interese, serán detallados nas fichas 2 e 3, respectivamente. 

Trazas xerais da catedral. 

A inventio do corpo do Apóstolo, arredor do 813, foi notificada por un ermitán, 

Paio, ao bispo da diocese de Iria Flavia, Teodomiro, quen, á súa vez, llo 

transmitiu ao rei Afonso II. Este mandou construír a primeira igrexa a Santiago, 

así coma o edificio de San Paio de Antealtares, cunha congregación que 

custodiase a atendese os peregrinos. Este templo quedou pequeno, así que a 

finais do X, Afonso III ordenou a construción dunha nova igrexa, consagrada no 

899, que sufriu as razzias de Almanzor no 997.  

O templo actual é, en liñas xerais, románico. Esta base románica foi, na 

súa época, un dos templos máis grandes da cristiandade, unha necesidade 

requirida pola posición de Santiago coma un dos principais centros de 

peregrinación. As obras comezaron pola cabeceira no tempo do bispo Peláez, 

en 1075, se ben se interromperon e recibiron o impulso definitivo da man do 

arcebispo Xelmírez, que fortaleceu a sé compostelá. Así e todo, a conclusión do 

templo, no corpo que dá á Praza do Obradoiro, débese ao Mestre Mateo, quen, 

coma se indica nunha inscrición do Pórtico da Gloria, recibiu de mans do rei 

Fernando II unha pensión vitalicia para a realización do encargo. Engádese, así 

mesmo, que o mestre debía edificar este sector occidental da catedral a 

fundamentis, é dicir, dende os alicerces. Para salvar o desnivel existente, Mateo 

dispuxo unha cripta por debaixo do nivel da igrexa, coñecida popularmente coma 

«catedral vella». Sobre ela, e inmediatamente posterior á entrada, aparece o 
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Pórtico da Gloria, obra chave no desenvolvemento da escultura en Occidente e 

base para o espallamento da estética mateana. Represéntanse neste conxunto 

a Cristo salvando as almas dos xustos (tímpano esquerdo), a segunda vinda 

(tímpano central) e o Xuízo Final, co peso das almas (tímpano dereito), 

mesturadas con imaxes de apóstolos e profetas, con Santiago no parteluz. 

Mentres que a cripta, a través de dúas claves con representacións do sol e a lúa, 

é unha metáfora do mundo terreal, a tribuna presenta unha clave co Año Místico, 

xa que, segundo a Apocalipse (21:23), a cidade celestial «non precisa sol e lúa 

que o alume, pois é alumada pola Gloria de Deus e é o Año a súa lámpada». 

Velaquí o sentido do Pórtico coma enlace, xa que será a vinda de Cristo a que 

dea lugar ao paso do mundo terreal ao celestial. Amais do contido simbólico do 

corpo occidental da catedral, o Mestre Mateo soluciona o conxunto rematándoo 

en dúas torres. 

Por outra banda, Xelmírez, tralas revoltas dos cidadáns en 1117, decidira 

trasladar o pazo arcebispal ao lado norte da catedral. Unha das principais 

estancias que posúe o pazo arcebispal é o salón de banquetes, de comezos do 

XIII. Xa en tempos tardogóticos e principios do Renacemento, a comezos do XVI, 

realízase un novo claustro, cuxa autoría recae en Juan de Álava. Outro 

arquitecto proveniente de Salamanca, Rodrigo Gil de Hontañón, realiza a 

fachada do Tesouro (1540), cara ás Praterías. 

A grande renovación da catedral vén no século XVII, co gallo da chegada 

ao cabido dun cóengo castelán, Vega y Verdugo (1649), que defenderá a 

necesidade de renovación do templo, pulando unha serie de obras que o 

adaptarán á «moda» do tempo. Unha das primeiras intervencións é a fachada 

da Quintana, encomendada a José de Peña de Toro, que se entende coma un 

pano pétreo que agocha os diferentes engadidos, uniformando o conxunto. 

Salientan a Porta dos Frades, a Porta Santa, só aberta en anos xacobeos, e a 

Porta Real, acceso a un corredor usado para escenografías cerimoniais. A Torre 

do Reloxo ou Berenguela, tomando coma base a torre do Rei de Francia, é 

tamén realizada contra 1675. Domingo de Andrade, pois, engade os dous corpos 

superiores, adobiados cunha ampla variedade de motivos vexetais e 

composteláns. No interior salienta o retablo maior, unha grande estrutura que 

alberga a estatua de Santiago Peregrino, onde se realiza a popular aperta. 

Ademais das representacións de anxos e reis benfeitores, o conxunto remata co 

Santiago Matamouros. 

A fachada do Obradoiro é o cumio desta xeira de intervencións na 

catedral. Tomando coma base o labor de Peña de Toro, Casas e Novoa asina 

en 1737 o proxecto segundo o cal se lles daba un novo remate ás torres, unha 

vez máis, cunha escenografía e contido ornamental que fixese destacar a 

catedral coma un poderoso templo. Casas e Novoa, ademais, continuaría a 

capela do Pilar, encomendada polo arcebispo Monroy a Domingo de Andrade 

para o seu enterramento. 
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O episodio barroco remata coa fachada de Acibecharía, comezada a 

mediados do século XVIII por Lucas Ferro Caaveiro. Porén, a aparición da Real 

Academia de San Fernando e a imposición dos novos ideais neoclásicos fai que 

o proxecto, téndose só construído o primeiro corpo, fose mudado. O segundo 

nivel leva a sinatura de Domingo Lois Monteagudo, quen, ademais, deseña a 

capela da Comuñón, disposta na beira setentrional do brazo lonxitudinal da 

catedral e cun plan centralizado. 

Museo da Catedral. 

O Museo da Catedral está conformado por unha serie de espazos expositivos 

xestionados pola Fundación Catedral. A colección permanente, no espazo do 

claustro, presenta restos arqueolóxicos, elementos da catedral románica —entre 

os que salientan os restos do coro pétreo do Mestre Mateo, desartellado no 

século XVI—, enxoval litúrxico, retablos, a colección de pintura e escultura, así 

coma os tapices do XVIII. 

O Museo da Catedral tamén ofrece visitas ás escavacións arqueolóxicas, 

ao pazo de Xelmírez ou ás cubertas da catedral. 

As prazas. 

Na Praza do Obradoiro, orientada cara a occidente, a fachada de Casas e 

Novoa, así coma as fachadas do pazo arcebispal e do claustro, conviven con 

tres edificios que representan parte da esencia da cidade. En primeiro lugar, o 

colexio de San Xerome, creado polo arcebispo Alonso de Fonseca III coma 

escola para estudantes pobres nas inmediacións de San Martiño Pinario, a súa 

portada foi trasladada ao actual espazo, sendo hoxe reitoría da universidade. En 

segundo lugar, o antigo seminario de confesores e residencia dos nenos do coro 

da catedral, isto é, o Pazo de Raxoi, trátase dun edificio mandado construír por 

dito arcebispo, Raxoi, baixo o proxecto do arquitecto neoclásico francés Charles 

Lemaur (1766); na actualidade alberga o Concello de Santiago, algunhas 

dependencias da Xunta e o Consello da Cultura Galega. Por último, o Hostal dos 

Reis Católicos, un antigo hospital para peregrinos que os monarcas decidiron 

construír (1501) trala súa viaxe a Compostela entre cuxas dependencias de máis 

valor se atopa a súa capela central. 

Pola banda da Praza das Praterías conflúen, xunto coa portada románica 

e a fachada do Tesouro, a antiga sede do Banco de España (1949), reconvertida 

en Museo das Peregrinacións e de Santiago, así coma a Casa do Cabido (1758). 

Do arquitecto Clemente Fernández Sarela, é un grande exemplo do que o 

urbanismo barroco outorgou á imaxe urbana da cidade: trátase dunha 

maxestosa fachada que, por altura e contido representativo, está chamada a ser 

a antesala dun edificio inmenso, mais este só ten cinco metros de profundidade. 

A Praza da Quintana atópase encadrada polas monumentais fachadas da 

catedral e de San Paio de Antealtares. Ademais, flanqueándoa nas beiras norte 

e sur érguense, respectivamente, a Casa da Parra e mais a Casa da Conga. Por 
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unha banda, a Casa da Parra, edificio de finais do XVII proxectado polo 

arquitecto Domingo de Andrade, recibe o seu nome da parra que medra na súa 

fachada. Por outra banda, a Casa da Conga, comezada por Andrade e rematada 

en 1730 por Casas e Novoa, era o edificio de residencia dos membros do cabido 

da catedral, os cóengos —de aí o seu nome—; hoxe alberga a sede do Colexio 

Oficial de Arquitectos de Galicia. 

Por último, a Praza da Acibecharía fúndese coa Praza da Inmaculada, 

formando un único espazo onde se enfrontan a fachada norte da catedral e a do 

mosteiro de San Martiño Pinario. Pódese ver, ademais, o alzado da capela da 

Corticela, unha igrexa construída no século X que hoxe se atopa engulida pola 

sé catedralicia. 

 

7.2.3.- NUMERO DE VISITANTES E CAPACIDADE DE CARGA 

 

O número de persoas que visitan a diario a Catedral de Santiago de Compostela 

e distinto na tempada de verán das outras partes do ano. Na tempada de verán 

as visitas a catedral de Santiago de Compostela poden chegar a preto das 

30.000 persoas por día. Nun reconto que vimos facendo en días que 

consideramos de máxima afluencia, o noso cálculo é que a entrada a catedral 

está entre os 25.000 e os 30.000 visitantes diarios.  

Para realizar dito cómputo temos en conta varios criterios como son o reconto 

na entrada da catedral e o reconto na saída. Isto danos ademais do número total 

de visitantes, o número de persoas que poden permanecer a vez no interior, que 

rondan nos picos máximos os 2.900 visitantes no interior nos momentos de 

máxima afluencia. Isto leva a unha relación de espazo por visitante mínima para 

poder moverse. 

Tamén fixemos o cálculo coa pregunta a turistas que visitaron ou van a visitar a 

catedral nun día determinado. Tendo en conta o total de viaxeiros que se moven 

por Santiago en un día de máxima afluencia, en base as pernoitas en hoteis e 

outros establecementos regrados e non regrados e casas de familiares e amigos, 

así como de excursionistas, os cómputos son semellantes.  
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Fonte: Enquisa a visitantes 2017 

 

O lugar máis visitado de Santiago é a Catedral e o centro histórico, un 91.38%. 

Cando se lle piden os visitantes ideas para mellorar o destino, a mais indicada 

e a necesidade de regular a entrada a catedral. Isto lévanos a necesidade de 

reconsiderar as visitas a Catedral de Santiago. Segun os datos de número de 

visitantes recollido e segun a opinión dos distintos actores, pero sobre todo dos 

turistas, en Santiago de Compostela a Catedral está chegando a límites 

insostibles de capacidade de carga. 
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7.3.- REDISTRIBUCION DE FLUXOS 

Debido a que a atracción fundamental é a Catedral, propomos que se 

promocionen outros recursos (http://www.santiagoturismo.com/que-ver) e 

actividades (http://www.santiagoturismo.com/que-facer) que o Concello de 

Santiago xa ten na web (http://www.santiagoturismo.com/) 

A efectos de contribuír a propor novos recursos e actividades, no noso equipo 

de investigación propuxo aportes no turismo MICE, recursos de natureza e 

roteiros de persoeiros ilustres.  

 

  

http://www.santiagoturismo.com/que-ver
http://www.santiagoturismo.com/que-facer
http://www.santiagoturismo.com/
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7.3.3..- EVENTOS-MICE 
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7.3.3.1.- INTRODUCCIÓN. O PAPEL DO SEVENTOS E DO TURISMO MICE EN 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Santiago de Compostela é un dos destinos urbanos de turismo cultural máis importantes 

de España. Sen embargo, non hai que esquecer que esta cidade sempre estivo ligada 

a grandes eventos que lograron internacionalizar e modernizar a cidade. Así, dende 

unha coroación real en 1111 pasando pola Exposición Rexional Galega en 1909 ata o 

que podemos denominar como “o gran evento” que marcou un punto de inflexión na 

estratexia turística da cidade: o gran ano Xacobeo do ano 1993.  

O ano Xacobeo ‘93 foi o primeiro Ano Santo no que non se limitou a poñer en valor 

unicamente a cultura relixiosa da cidade senón que se apostou pola súa combinación 

con eventos culturais do máis diverso tipo (concertos, macro exposicións como Galicia 

no Tempo, concertos multitudinarios, encontros científicos e culturais....). Isto supuxo 

un impulso na promoción do destino que se reflexou no aumento do número de 

visitantes a cidade e, en consecuencia, a súa contorna.  

A expansión das actuacións culturais nas cidades estase consolidando como unha 

estratexia de desenvolvemento común a todas elas (Devesa, Báez, Figueroa e Herrero, 

2012; González e Morales, 2017). O caso da capital de Galicia tamén segue esta mesma 

liña9 e, aínda que non existen datos estatísticos ao respecto, os organizadores 

confirman un aumento10 no número de eventos e festivais culturais que se están a 

desenvolver no destino. Así, ademais das tradicionais festas como o Apóstolo, a 

Ascensión ou a tradicional Semana Santa, cada ano xorden novas propostas para 

completar a amplísima axenda de ocio que ofrece a cidade. Todo isto, asociado á 

gastronomía, os espazos culturais e a calidade das súas infraestruturas permite atraer 

eventos do máis diverso tipo (congresos, convencións, feiras, viaxes de incentivos...) 

que aportan á cidade amplas posibilidades de crecemento no eido dos eventos e, 

concretamente, do turismo MICE.  

O Turismo MICE11 é un segmento turístico que se converteu nun elemento dinamizador 

de diversos territorios que tiñan vocación turística. Como casos de éxito do turismo 

MICE a nivel mundial cabe sinalar que España se atopa entre os 5 países máis 

importantes do mundos de acordo cos estudos da ICCA (Asociación Internacional de 

Congresos e Convencións12) e que cidades como Singapur, Vancouver, Viena ou 

Barcelona están xa consolidados no ranking mundial do top ten. 

A rápida transformación do sector turístico en xeral, e do turismo MICE en particular, 

obriga ao destino a estar en permanente evolución adaptándose ás novas tendencias: 

                                                            

9 Unha breve revisión efectuada a través das súas páxinas web pon de manifesto un patrón 

común: a promoción dos seus eventos (congresos, concertos, eventos deportivos...). 

10 Neste contexto hai que entender o crecemento da oferta de actividades culturais dunha 

maneira paralela a un ascenso notable do interese por parte dos residentes e tamén dos 

visitantes cara o consumo cultural. 

11 Turismo MICE (acrónimo de Meetings, Incentives, Conferences and Events).  

12 ICCA é a asociación que fai a medición máis importante do turismo MICE a nivel mundial. 
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seguridade, emprego das novas tecnoloxías e creación de experiencias que reforcen as 

relacións humanas (Hosteltur, 2018).  

O turismo MICE preséntase como unha tipoloxía turística de alto valor engadido pero a 

celebración de calquera destes eventos non se trata dunha actividade inocua senón 

que, pola contra, implica certos custes socioeconómicos (contaminación acústica, 

desgaste das infraestruturas, masificación...) e, por suposto, tamén beneficios.  

Entre os impactos positivos do desenvolvemento de eventos nunha cidade destaca:  

axuda á desestacionalización da demanda (Jiménez, Marín e Sánchez, 2007; Flamarich 

e Duro, 2011); ao desenvolvemento social (Devesa et al., 2012; González e Morales, 

2017); á dinamización económica extra-turística13 (Flamarich e Duro, 2011; Devesa et 

al., 2012); ao desenvolvemento de infraestruturas (de comunicacións, culturais...)...e, 

por suposto, á promoción e difusión da imaxe da cidade (Devesa et al., 2012, González 

e Morales, 2017) pero tamén asociada á preservación e a posta en valor das tradicións 

e da identidade do territorio tanto por parte do visitante como do propio cidadán 

(González e Morales, 2017). 

De maneira sucinta, cada vez máis os destinos apostan polo impulso do 

desenvolvemento de eventos que, en moitas ocasións, se converten en verdadeiros 

recursos turísticos para atraer aos visitantes e que se presentan como un escaparate 

dos valores sociais e culturais.  

 

7.3.3.2.- METODOLOXÍA 

En liña coas ideas presentadas o obxectivo principal deste estudo é analizar a 

contribución social-turística dos eventos que se celebran na cidade de Santiago de 

Compostela. Para realizar este análise levouse a cabo un proceso metodolóxico a partir 

de datos secundarios que se divide en un total de 4 etapas (Véxase Figura 1) que a 

modo secuencial leva consigo a definición dunhas propostas de mellora que se 

sosteñen nos resultados e sobre a base teórica delimitada previamente.  

 

Figura 1. Proceso metodolóxico do estudio 

                                                            

13 En canto aos impactos socioeconómicos dos eventos é necesario puntualizar que os 

beneficios económicos non só repercuten no ámbito turístico senón que tamén inflúe nos 

elementos extra-turísticos (equipamento audiovisual, entretemento, postos de exposicións... ). 
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Fonte: Elaboración propia 

 

O estudo dos eventos máis significativos identificados son analizados a través da 

seguinte estrutura:  

 Mes: seguindo a clasificación da revista mensual Compostelánea. 

 Carácter: relixioso, gastronómico, lúdico, deportivo...  

 Descrición: breve descrición da historia e das principais actividades de cada 

evento. 

 Principais lugares de celebración: recollida das prazas, rúas, sedes... onde se 

desenvolven as principais actividades das celebracións. 

 Organizadores: principais organizadores de cada evento sen reflexar 

colaboradores nin patrocinadores. 

 Tipo de evento: nalgunhas ocasións pódese detectar que os eventos que ofrece 

un destino teñen unha orientación máis turística que de cara á produción de 

cultura ou transmisión da identidade. Partindo desta premisa González e 

Morales (2017) presentan unha clasificación turística dos eventos en 5 tipos 

(Véxase Figura 2) que permite avaliar a natureza dos mesmos e detectar 

posibles desviacións.  

  

1.CARACTERIZACIÓ
N DO TURISMO DE 

EVENTOS

• Análise da 
infraestrutura, 

posicionamento e 
competidores

1.INVENTARIADO E 
CLASIFICACIÓN 
TURÍSTICA DOS 

EVENTOS

•Selección dos 
principais eventos 
da cidade a través 
da páxina web de 
Santiago Turismo 
e a revista cultural 
Compostelánea.

•

•Análise dos 
eventos máis 
significativos

1.DIAGNÓSTIVO 
DOS RESULTADOS

• Realización 
dun diagnóstico 

do destino a 
través dun análise 

DAFO e CAME

1.PRESENTACIÓN 
DAS PROPOSTAS

• Definición 
das propostas de 

actividades de 
mellora a 
acometer  
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Figura 2: Clasificación turística dos eventos 

 

Fonte: González e Morales (2017) 

 

 

7.3.3.3.- RESULTADOS 

 

A celebración de eventos presenta unhas características intrínsecas que implican unha 

planificación e xestión específica que, ademais, ven asociada a unha forte competencia 

entre destinos por atraelos.  

A cidade de Santiago de Compostela é consciente do seu potencial para o 

desenvolvemento de eventos e do Turismo MICE polo que conta cunha ampla 

infraestrutura para a súa planificación, xestión e organización.  

Entre os principais xestores de eventos e Turismo MICE atópase Santiago Turismo a 

través de Santiago de Compostela Convention Bureau (SCCB) e a Concellaría de 

Acción Cultural que se dedica, especialmente, á programación cultural anual entre 

outros.  

O destino ofrece instalacións, servizos e aloxamentos14 adecuados para satisfacer as 

necesidades dos promotores de reunións así como coa capacidade para adaptarse a 

diferentes tipos de eventos. De feito, conta con instalacións específicas pero tamén 

unha serie de sedes máis singulares que aportan un valor engadido, tal e como se 

amosa na Táboa 1. Así, os eventos poden emprazarse en espazos públicos (Palacio de 

Congresos, auditorio de Galicia) ou en establecementos privados15.  

Táboa 1. Equipamentos MICE existentes en Santiago de Compostela. 

                                                            

14 Número total de hoteis 36 cun número total de habitación 2530 e cun total de 4744 prazas. 

15 Nesta táboa soamente se recollen os datos expostos na páxina web da Spain Convention 

Bureau pero existen outros hoteis que tamén acollen actos do máis diverso tipo e que non 

aparecen reflexados na táboa (Por exemplo, o NH Collection de Santiago).  

Eventos 
orientados ao 

turismo

Eventos 
parcialmente 
orientados ao 

turismo 

Eventos con 
capacidade de 

atracción 
turística

Eventos 
transformados 
polo turismo

Eventos 
turísticos
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 SALAS DE 

REUNIÓNS 

CAPACIDADE 

SALA MAX 

TEATRO 

CAPACIDADE 

MAX COCKTAIL 

SEDES DE REUNIÓNS 

Palacio De Congresos 

e Exposicións de 

Galicia  

26 2.100 3.000 

Auditorio se Galicia 3 998 1000 

Auditorio Abanca 1 700 0 

SEDES SINGULARES 

Cidade da Cultura 10 600 1000 

Universidade de 

Santiago de 

Compostela 

9 320 300 

Parador Hostal dos 

Reis Católicos 

11 300 260 

Hotel Monumento San 

Francisco 

8 350 400 

Monasterio San 

Martiño Pinario  

7 250 300 

Pazo de San Lourenzo 4 140 1000 

Hotel Relais Chateaux 

A Quinta Da Auga 

4 300 300 

Hotel Ac Palacio del 

Carmen 

5 170 200 

Pazo de Adrán  5 500 500 

Pazo do Faramello 2 200 400 

Fonte: Páxina web de Spain Convention Bureau 

 

O Santiago de Compostela Convention Bureau (SCCB) é unha entidade pública 

dependente de Turismo de Santiago que traballa para o posicionamento da cidade como 

destino referente para a celebración de eventos, especialmente de tipo congresual, así 

como no asesoramento aos interesados.  

Por un lado, unha das súas principais áreas de traballo é a promoción do destino polo 

que conta cun dossier específico dirixido, especificamente, a organizadores de eventos, 

operadores profesionais de congresos (OPC´s), axencias de incentivo, travel 
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managers... dispoñible en galego, español, inglés, portugués, francés, alemán e italiano 

e un apartado específico dentro da páxina de turismo do concello.  

Así mesmo, a planificación e xestión dos eventos implica unha alta carga de traballo que 

obriga a unha necesidade de colaboración entre diferentes entidades (administracións, 

asociacións...). Neste eido, o SCCB colabora coa  Asociación Spain Convention Bureau 

e tamén con Turismo de Galicia para levar a cabo accións conxuntas, principalmente, 

de promoción (asistencia a feiras de carácter específico, redes sociais, páxina web...).  

Por outra banda, o SCCB axuda, de maneira gratuíta, na preparación e cotización dos 

congresos, reunión e incentivos na cidade, información e reserva de aloxamento, 

contacto coa administración e empresas locais, deseño e reserva do programa de ocio 

ou as visitas previas de inspección. Por todo isto, conta cunha serie de provedores 

integrados na propia organización (Véxase Táboa 2).  

Táboa 2. Provedores de Servizos incluídos no Santiago de Compostela Convention 

Bureau 

CATEGORÍA PROVEDORES 

OPCs, Destination Managment 

Companies (DMCs,) e Axencias 

de viaxes especializadas 

Viaxes Viloria Galicia Incoming DMC 

Compostelae Eventos, CYEX 

Congresos, Five Sensations, Infinita 

Eventos, Singulae, Trevisani, 

Congresos Sant Yago, EHS Eventos, 

Futura Eventos, Nova de Congresos, 

Starplanning, Versal Comunicación 

Catering Airas Catering, Fogar do Santiso 

Viaxeiro, San Lorenzo Catering 

Gourmet, Catering Almírez, Ruta 

Jacobea 

Autobuses/minibuses Autocares Bustelo, Empresa Freire, 

Lázara, Autocares Rías Baixas, 

Empresa Seoane, MONBUS 

Aluguer de coches con condutor Autos Rayma, Farocars 

Azafatas AZASA, Azafatas & Eventos Galicia; 

Estila Azafatas 

Audiovisuais e aluguer de 

material para eventos 

Audiovisuais MCN, IMAXSON, Quatro 

Print, TESEC 

Fonte: Elaboración propia a partir da páxina web do SCCB 

 

De acordo coa SCCB entre os seus principais competidores destacarían cidades 

próximas como A Coruña, Oviedo ou Gijón, cidades Patrimonio da Humanidade como 

Salamanca ou destinos medianos como Valencia ou Málaga.  
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Sen embargo, a pesar da existencia desta institución, un dos principais problemas que 

existen é a falta de datos estatísticos sobre o turismo de eventos e MICE na cidade xa 

que nin a propia SCCB manexa información relativa ao número de eventos que se 

celebran nin ao número de participantes. Nos últimos meses, dende xaneiro do 201816, 

intentan recollerse todos17 estes datos mais, tal e como nos confirman, non están 

recollidos todos os que se desenvolven na cidade. Non obstante, tívose acceso a un 

total de 29 congresos que se celebrarán de Abril-Decembro do 2018 publicados na web 

de Santiago Turismo. Da análise dos mesmos despréndense os seguintes resultados: 

máis do 50% están vinculados á actividade universitaria da cidade (16 de 29), case o 

70% teñen unha duración de entre 2-3 días, cerca do 40% están vinculados co ámbito 

da medicina e, ademais, a maior parte deles desenvólvense na temporada alta da 

cidade (Abril-Outubro).  

En canto á programación cultural e de festas é competencia da Concellaría de Acción 

Cultural que, dende o Auditorio de Galicia, coordina e xestiona actividades como 

Compostela Rock, Infantil & Familiar, Íntimo & Acústico, Sons, Falabaratos, Teatro & 

Danza, Cineuropa, Curtocircuíto, Todo Lírica… Así mesmo, xestiona os equipamentos 

culturais municipais, tales como o propio Auditorio de Galicia, o Teatro Principal ou a 

Zona C, e ten baixo a súa dependencia a Banda Municipal de Música. 

Neste caso, do mesmo modo que ocorre co Turismo MICE, unha das principais 

dificultades coas que se atopou este estudio é a inexistencia dun inventariado detallado 

das actividades que se levan a cabo na cidade así como do número de participantes 

nas mesmas aínda que púidose ter acceso a maioría delas grazas a revista mensual 

denominada “Compostelánea” editada pola Concellería de Acción cultural en 

colaboración con Turismo de Santiago. Sen dúbida, esta publicación é un caso de éxito 

da colaboración entre as diferentes entidades xa que nela recóllense todas as propostas 

de cultura, ocio e turismo por mes.  

Así, este estudio tomou como referencia aquelas actividades resaltadas nas portadas 

dos diferentes números da revista Compostelánea18 (concretamente 15) para proceder 

ao seu análise sen esquecer a importante programación musical, infantil e familiar, as 

propostas de mediación cultural, o programa didáctico, o teatro e danza ou as diferentes 

exposicións que ofrece unha cidade referente como Santiago de Compostela.  

                                                            

16 Esta nova atende á presentación realizada do novo portal de congresos: 

http://www.santiagoturismo.com/novas/turismo-de-santiago-estrea-unha-axenda-on-line-cos-

congresos-e-eventos-que-se-celebran-na-cidade 

17 Para a inclusión na axenda web dos congresos séguense uns criterios establecidos pola Spain 

Convention Bureau: ter un mínimo de 50 participantes, unha duración mínima de 6 horas, 

celebrarse no termo municipal de Santiago, estar confirmado e ser un evento público. Así, na 

axenda exclúense os eventos culturais, deportivos, galas, feiras… Nos tivemos acceso aos 

eventos próximos (Abril-Decembro) mais non permite ter acceso á hemeroteca.  

18 A primeira revista tivo lugar en xuño do ano 2016 ata a actualidade aínda que existen números 

aos que non se pudo ter acceso.  
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Táboa 3: Principais celebracións en Santiago de Compostela 

 

MES FESTA CARÁCTER DURACIÓN DESCRICIÓN PRINCIPAIS 

LUGARES DE 

CELEBRACIÓN 

ORGANIZADORE

S 

TIPO DE EVENTO 

Xaneiro Cabalgata 

dos Reis 

Magos 

Relixioso 5 de xaneiro  Desfile realizado polas carrozas dos Reis 

Magos e o do Carteiro Real 

Saída da estación 

do tren ata a Praza 

do Obradoiro 

Concello de 

Santiago  

Eventos con 

capacidade de 

atracción turística 

Febreiro Carnavais 

Xenerais da 

Ulla 

Lúdico-

Cultural 

28 de 

xaneiro ao 3 

de marzo 

Entroido rural tradicional declarado Festa de 

Interese Turístico en 2013 e que se leva a 

cabo en toda a comarca do Ulla. No caso da 

cidade destaca tamén a queima do Meco o 

mércores de cinza e o desfile central do 

martes de entroido. 

Inmediacións de 

Santiago de 

Compostela e 

Casco Antigo  

Concello de 

Santiago de 

Compostela, de 

Boqueixón, A 

Estrada, Silleda, 

Touro, Vedra, Vila 

de Cruces 

Eventos orientados ao 

turismo 

Marzo Romaría de 

San Lázaro: 

Festa 

Gastronómic

a da Uña 

Relixioso-

Gastronómi

co 

16-19 marzo Trátase da exaltación gastronómica máis 

antigas de Galicia. É unha romaría na que se 

honra cunha misa e procesión a San Lázaro 

e na que se une a poxa dos pes de porco 

como ofrenda ao santo. A continuación, 

degústanse as pezoñas do porco cos bertóns 

de col.  

Barrio de San 

Lázaro 

Asociación 

Cultural e de 

Festexos de San 

Lázaro 

Eventos parcialmente 

orientados ao turismo 

Semana 

Santa 

Relixioso 22 de marzo-

2 abril 

Santiago de Compostela é unha cidade santa 

e, polo tanto, unha das principais 

celebracións é a Semana Santa. Durante 

toda a semana celébranse actividades 

relixiosas pero tamén culturais. 

Casco antigo e 

barrios de 

Santiago  

Concello de 

Santiago en 

colaboración co 

Cabido e coas 13 

confrarías  

Eventos con 

capacidade de 

atracción turística 

Abril Feira da 

Primavera  

Lúdico-

comercial 

30 de abril Iniciativa que procura o desenvolvemento 

económico do barrio de San Pedro e que ten 

aos comercios como principais protagonistas. 

Barrio de San 

Pedro 

Asociación 

Cultural do Barrio 

de San Pedro e a 

Evento con 

capacidade de 

atracción turística 



 

280 
 

Así, os comercios a pe de rúa daban a 

benvida á primavera. No ano 2017, despois 

de 10 anos, decidiuse facer un parón.  

Asociación 

Veciñal A 

Xuntanza 

Maio Festas da 

Ascensión 

Relixioso-

cultural 

9-13 de maio 

(sexto xoves 

despois da 

Pascua de 

Resurrecció

n) 

É a segunda festa máis importante da cidade. 

A xente de Santiago asocia a festa da 

Ascensión co inicio da primavera, con paseos 

e bailes na Alameda e en Santa Susana, con 

barracas e coa feira (Compostelánea, nº10) 

Alameda 

(Carballeira de 

Santa Susana) e 

Amio 

Concello de 

Santiago 

Eventos parcialmente 

orientados ao turismo 

Xuño San Xoán Relixioso-

cultural 

23 xuño Cacharelas veciñais para recibir o verán e 

unha actividade específica  Mercado 

tradicional, obradoiros, exhibicións, 

contacontos, música, tren polas cacharelas... 

Barrios e Praza de 

Mazarelos 

Turismo de 

Santiago e 

colaboran  o 

Concello de 

Boqueixón e  

Asociación do 

Castro da 

Fervenza de 

Callobre (A 

Estrada) na 

representación da 

chegada do 

“Lume Sagrado” 

Eventos parcialmente 

orientados ao turismo 

Xullo Festas do 

Apóstolo 

Relixioso-

cultural-

identitario 

15-31 de 

xullo 

É a festa por excelencia da cidade xa que 

forma parte da súa historia e da súa 

identidade. Sinálase como unha expresión de 

sentimento e identidade comunitarios así 

como de orgullo da cidade e logro colectivo 

(Compostelánea, nº 0). 

Casco antigo e 

Alameda 

Concello de 

Santiago de 

Compostela e 

Cabildo 

Eventos parcialmente 

orientados ao turismo 

Agosto Feito a Man Musical Todo o mes É un festival musical que se desenvolve nas 

rúas de Santiago co obxectivo de xerar 

sinerxías entre os espazos singulares da 

cidade de Compostela e a creación musical. 

Casco antigo A.C. Cidade Vella Eventos orientados ao 

turismo 
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Música en 

Compostela 

Musical Todo o mes Celébrase na cidade dende 1957. Conta cun 

amplo programa de actividades para 

profesionais e estudantes de música de todo 

o mundo. Ademais, celébranse concertos en 

espazos singulares (interiores e exteriores) 

de entrada gratuíta.  

Casco antigo Universidade Eventos parcialmente 

orientados ao turismo 

Setembro Ciclo de Lied Musical 3 días  Ciclo de recitais A temática central varía cada 

ano e da lugar a conferencias especializadas 

sobre o xénero. 

Teatro principal Asociación de 

Amigos da Ópera 

de Santiago de 

Compostela 

Eventos parcialmente 

orientados ao turismo 

Outubro Festival 

Internacional 

de 

Curtametrax

es 

Curtocircuíto 

Audiovisual 7 días O concurso exhibe e premia na súa semana 

oficial as curtametraxes das categorías 

'Radar', 'Explora', 'Penínsulas' e 'Planeta GZ'. 

O programa complétase con master classes, 

concertos e encontros con cineastas, 

ademais de proxeccións nas rúas durante o 

verán. 

Teatro principal, 

Edificio ABANCA, 

CGAC, NUMAX... 

Concello de 

Santiago 

Eventos con 

capacidade de 

atracción turística 

Novembr

o 

Santiago é 

Tapas 

Gastronómi

co-identiario 

15 días Esta iniciativa intenta promover a 

gastronomía local a través dun concurso de 

tapas nos que, principalmente, se empregan 

produtos galegos con denominación de orixe 

ou indicacións xeográficas protexidas. 

Existen diferente rutas de tapas que discorren 

a través dos itinerarios do Camiño de 

Santiago.  

Toda a cidade.    Asociación 

Hostalería 

Compostela e 

Concello de 

Santiago 

Evento turístico 

Cineeuropa Audiovisual 20 días Desde o ano 1988 Compostela vive a súa 

peculiar cita cinéfila. 'Cineuropa' é cine en 

estado puro. É probablemente o certame de 

maior duración temporal do circuíto: durante 

todo o mes de novembro pásase revista ao 

mellor cine da tempada, desde os premios de 

Cannes, Berlín, Venecia ou San Sebastián, 

Teatro principal, 

Salón Teatro, 

Multicines 

Compostela, 

Cinema NUMAX, 

CGAC, Sede 

Afundación e 

Concello de 

Santiago 

Eventos parcialmente 

orientados ao turismo 
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ata o pequeno cine alternativo, reunindo aos 

grandes nomes, aos novos realizadores, ao 

xénero documental e á proxección de copias 

especialmente restauradas para este festival 

non competitivo, alleo aos intereses 

económicos, pensado exclusivamente para o 

desfrute do espectador. 

Auditorio de 

Galicia.  

Decembr

o 

Especial de 

Nadal 

Relixioso 1 mes Ademais de todas as tradicións destas datas 

a cidade tamén conta cun importante 

programa de actividades destacando os 

Beléns nos centros socioculturais e igrexas 

da cidade, o festival de Corais de Santiago, a 

pista de patinaxe sobre xeo, a Ofrenda ao 

Apóstolo o día 30 ou a carreira da San 

Silvestre entre outras actividades enfocadas 

para os máis cativos.  

Toda a cidade Concello de 

Santiago 

Eventos parcialmente 

orientados ao turismo 

FONTE: Elaboración propia a partires dos distintos números da revista Compostelánea 
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Os resultados amosan que os principais festivais culturais da cidade son as Festas do 

Apóstolo (25 de xullo), as Festas da Ascensión (sexto xoves despois da Pascua de 

Resurrección ) ou a tradicional Semana Santa (que será declarada proximamente Festa 

de Interese Turístico de Galicia). Tal e como se pode apreciar, todas elas contan cunha 

base de carácter relixioso e están intimamente ligadas á identidade e á memoria da 

cidade. De feito, a concepción da identidade compostelán pódese dicir que tamén se foi 

creando a través das mencionadas celebracións que poñen de manifesto a estreita 

vinculación que existe na cidade entre o compoñente espiritual e a cultura inmaterial.  

Por tanto, na cidade de Santiago de Compostela debe de continuarse co impulso de 

eventos concibidos en todo momento como ferramentas que, xunto con outras 

actividades, permitan a posta en valor e a transmisión dos valores intrínsecos 

mencionados.   

Nesta liña, os resultados obtidos a través das enquisas aos residentes amosan que 

participan nos eventos da cidade pero, especialmente, nos de carácter musical 

(concertos, festivais tradicionais...) e nos diferentes actos culturais. Sen embargo, 

participan en menor medida naqueles que se presentan como puramente relixiosos, a 

pesar do exposto anteriormente, de que as festas están relacionadas co relixioso, os 

enquisados participan mais na parte profana da festa.  

Así mesmo, os eventos teñen un papel relevante no desenvolvemento turístico pero 

tamén implican unha repercusión social significativa posto que, ademais do traballo 

realizado polo Concello (administración local) se detecta a participación de diferentes 

asociacións locais (Asociación de Amigos da Ópera de Santiago de Compostela, 

Asociación de Comerciantes da Cidade Vella, Asociación de Hostalería…) así como 

unha colaboración con outros concellos próximos19.  

Non obstante, o traballo de campo permitiu comprobar que soamente un 18,5% dos 

residentes enquisados se implican activamente na organización dun evento aínda que 

case o 45% se mostran dispostos a facelo se teñen a oportunidade. No caso do 

empresariado a cifra é algo maior, pero moi pouco, xa que o 20,8% si que participa e o 

46,2% están dispostos a colaborar. Ademais, aínda que tampouco existen datos reais 

sobre a participación do voluntariado nas diferentes actividades da programación 

cultural da cidade, os organizadores confirman que, efectivamente, en determinados 

eventos (cabalgata de reis, eventos deportivos…) teñen un papel relevante.  

Sen dúbida, Santiago de Compostela é unha cidade que apoia a música e o cine e conta 

con diversos festivais e eventos de carácter nacional e internacional que se celebran no 

Teatro Principal, en salas privadas ou, simplemente, nas rúas da cidade. Ademais, conta 

cunha programación mensual da Real Filharmónica de Galicia así como cos diferentes 

concertos ao longo do ano da Banda Municipal de Música.  

A pesar de non ter datos dos participantes dende o concello sinálase a alta repercusión 

cultural e turística así como a económica. Por exemplo, no caso das Festas da 

                                                            

19 Por exemplo, no desenvolvemento dos Carnavais Xenerais da Ulla o Concello de Santiago 

colabora co Concello de Boqueixón, A Estrada, Silleda, Touro, Vedra e Vila de Cruces. 
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Ascensión contabilizan ata preto de 60.000 participantes. Así mesmo, en eventos 

deportivos como SantYago20 10k atrae a máis de 2.000 visitantes.  

Por tanto, tras a investigación realizada constátase que o 27% dos eventos 

seleccionados clasificáronse como eventos con capacidade de atracción turística, o 

53% son eventos parcialmente orientados ao turismo, o 13% eventos orientados ao 

turismo e o 7% son eventos puramente turísticos.  

Abundando nesta mesma cuestión, o turismo evoluciona cada vez máis a un turismo 

máis social no que os visitantes se ven máis atraídos polos eventos cun alto contido en 

autenticidade (González e Morales, 2017) e no que é preciso que os eventos se oferten 

de maneira simultánea para os residentes e os visitante. Neste caso de estudo púidose 

observar que a maioría dos eventos poñen en valor a identidade e o patrimonio (material 

e inmaterial) da cidade xa que o 73% reproducen valores da identidade local e o 27% 

móstrase como unha reformulación da cultura local. Ademais, todos eles están 

enfocados tanto a residentes como a visitantes.  

Unha das carencias do Turismo MICE e de eventos da cidade é a pouca capacidade 

desestacionalizadora xa que os principais eventos teñen lugar en temporada alta 

(principalmente: meses de maio, xuño, primeira quincena de xullo e setembro e outubro) 

coincidindo co desenvolvemento do turismo senior e do turismo de cruceiros que visitan 

a cidade, principalmente, nos meses de maio e outubro. Por tanto, isto supón un 

problema operativo tanto para os establecementos e sedes que teñen moitas peticións 

para os meses de alta ocupación así como para o propio destino xa que se produce 

unha conxestión no casco histórico en determinados días e a determinadas horas que 

pode provocar certo rexeitamento por parte dos residentes de cara ao turismo e dos 

propios visitantes de cara ao destino.  

Nesta liña, o 64% do empresariado enquisado son partidarios de fomentar actividades 

alternativas e, xunto cos residentes, propoñen que para desconxestionar á cidade se 

fomenten máis os congresos e actos culturais. Ademais, tal e como apuntan se deberían 

de desenvolver, especialmente, nas aforas da cidade como, por exemplo, na Cidade da 

Cultura, no campus universitario, o monte do Gozo...   

En definitiva, os resultado obrigan a unha reflexión sobre os posibles cambios no modelo 

de planificación e xestión que se deben de realizar para impulsar o Turismo MICE e de 

eventos na cidade en datas de temporada baixa e en zonas alternativas o centro da 

cidade.  

 

  

                                                            

20 Xornadas deportivas como o SantYago 10k (Abril) que discorre de noite pola zona vella e atrae 

a máis de 2.000 participantes está incluída no I Circuíto de Carreiras Cidades Patrimonio da 

Humanidade. Tamén se desenvolve na cidade a carreira de San Silvestre organizada polo 

Concello de Santiago e a Federación  Galega de Atletismo. 
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7.3.2.- ROTEIROS: AMPLIACIÓN E NOVOS ROTEIROS 

 

7.3.2.1.- AMPLIACIÓN DE ROTEIROS EXISTENTES: NATUREZA 
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7.3.2.1.1.- INTRODUCIÓN 

Inda que Santiago de Compostela se coñece fundamentalmente como destino de 

turismo relixioso e cultural, si analizamos as visitas dos turistas os distintos lugares, 

podemos ver que a natureza é un importante recurso turístico en Santiago de 

Compostela. 

Segun os datos da enquisa feita por nos os visitantes no 2017, despois da Catedral que 

foi visitada “nesta viaxe” polo 91,38% dos entrevistados, a visita a parques e a Alameda 

acada o 28,27% dos entrevistados, as actividades deportivas, rutas de sendeirismo ou 

similares acada o 11,76% e noutros lugares visitados entre eles tamén se indica o 

Mercado de Abastos, o cal pode verse como edificación, pero tamén como mercado de 

produtos frescos. 

Isto lévanos a diferenciar dentro da natureza o que son paisaxes culturais indicados pola 

UNESCO como os parques e xardíns,21 (categoría I), pero tamén da categoría II.2: 

paisaxes vivos que conservan a función social activa na sociedade contemporánea, 

vinculada a tradicional coa na que persigue o modelo evolutivo. Ademais, Santiago 

conta con roteiros de sendeirismo pola natureza, e un mercado con gran valor 

monumental, pero sobre todo funcional como lugar de venta dos produtos comestibles 

da natureza que adoitan todo tipo de sensacións para os turistas.. 

Santiago de Compostela é unha cidade pequena e que conta con importantes áreas 

verdes que rodean a cidade vella e o ensanche.  

 

Paisaxe con evolución orgánica viva 

No que respecta as paisaxes culturais, a cidade sitúase entre dúas pequenas montañas, 

o Monte Pedroso e o Monte Viso, alén doutros outeiros na zona norte e por toda a 

cidade, con caída natural de norte a sur, e bañados polos ríos Sar e Sarela que rodean 

o corpo central da cidade. Camiños, muíños, ruínas de fábricas tradicionais, bosques, 

paseos fluviais, hortas urbanas, e parques crean un contorno de grande riqueza que se 

pode visitar a pé en percorridos de 1 a 3 h de duración, e sen perder de vista as torres 

da Catedral.  

 

Parques e xardíns 

A dotación en parques e xardíns atinxe os 15 m2 por habitante, superior á media 

europea. A zona histórica da cidade está blindada por un cinto verde composto por 

parques e xardíns de diferentes épocas e conformación histórica, que protexen a 

paisaxe da cidade e, en especial, da súa zona histórica. Isto veu xerar unha rede de 

parques entre os cales se pode artellar un itinerario que os percorra. 

Os parques e Xardíns que se están ofertando a través da páxina web de turismo do 

Concello de Santiago (http://www.santiagoturismo.com/parques-e-xardins) dan boa 

                                                            

21 “Los paisajes culturales se dividen en tres categorías principales: (i) El más fácil de identificar 

es el paisaje claramente definido, concebido y creado intencionalmente por el hombre. 

Comprende los paisajes de jardines y parques creados por razones estéticas” (UNESCO, 2005: 

132) 

http://www.santiagoturismo.com/parques-e-xardins
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proba delo. Asimesmo o referente a sendeirismo, deporte e saúde 

(http://www.santiagoturismo.com/natureza-deporte-saude). 

Sen embargo, consideramos que se poden engadir certas melloras sobre as 

posibilidades do Monte Deus e do Monte Viso. Tamén na ruta o Gaias-Cidade da 

Cultura. 

 

7.3.2.1.2.- COMPLEMENTO O QUE XA SE OFERTA 

 

MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN DA NATUREZA 

A cidade conta co Centro de Interpretación de Parques e Xardíns, localizado no Parque 

de Belvís, fora da zona turística, polo que ten un escaso papel na información ao turismo. 

 O mesmo ocorre co Centro de Interpretación Ambiental de Compostela (CIAC), nunha 

zona aínda máis apartada deste mesmo parque.  Alén disto, os contidos do CIAC non 

están encamiñados ao turista, e contan con escasos contidos sobre o patrimonio natural 

galego. Este tipo de contidos presenta interese tanto para a cidadanía de Compostela, 

como para o turista, polo que constitúe un elemento a mellorar.  

Outros compoñente fundamental e a observación das estrelas. Teñamos en conta a 

importancia deste tema para cidade de Santiago, campo de estrelas. A cidade da 

Cultura (Monte Gaiás) acolle observatorios das estrelas, pero non reúne as condicións 

idóneas que si podería reunir a cara oculta (desde a cidade) do Monte Pedroso. A 

xeneralización da contaminación lumínica por toda a xeografía europea, fai que Galiza 

conte con algún dos mellores lugares de observación na actualidade, situados ben en 

diversos puntos da Costa da Morte ou no límite sur oriental (Pena Trevinca). Porén, a 

promoción desta modalidade de turismo debería comezar pola familiarización da 

cidadanía local e visitante con esta práctica e saber, a través dun observatorio local 

activo durante os días do ano que o estado da atmosfera o permite. Compostela, a 

través da USC, conta co Observatorio Astronómico Ramón María Aller que ven facendo 

actividades de divulgación desta práctica  (programa Todocosmos). O observatorio de 

Vila de Cruces atópase en estado de abandono, ficando como o máis próximo o propio 

Ramón María Aller en Lalín. Si temos en conta o que está a acontecer co astroturismo 

noutras partes do mundo, pódese propor os turistas de Santiago que se despracen a 

outras zonas de Galicia para observar as estrelas. Poñamos o caso por exemplo de 

Pinto en Chile, onde cada noite moitos turistas se desprazan a lugares de máis de unha 

hora de traxecto para observar as estrelas. 

 

MONTE DEUS, VISO E PEDROSO 

No ámbito do medio natural, e dentro do termo municipal, a oferta turística relaciona 20 

parques na cidade, aos que se chega a pé desde o centro en menos de media hora. 

Nove destes parques son a súa vez miradoiros de interese. Nesta oferta deberíase 

incluír os miradoiros do Monte Deus e do Monte Viso, actualmente ausentes.  

Os miradoiros miran para a catedral e outros elementos do patrimonio construído, mais 

ningún deles mira para a estrelas, a pesar do significado que a Vía Láctea e o Campo 

da Estrela ten para esta cidade 

http://www.santiagoturismo.com/natureza-deporte-saude
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Algúns dos elementos naturais da importancia do Monte Pedroso e o Monte Viso 

atópanse escasamente ou nada xestionados en relación á oferta turística, ao tempo que 

precisan de melloras de conservación urxente. A recuperación e mellora da área 

coñecida como Selva Negra, na aba do Pedroso debe continuar no presente, en 

particular para atallar a expansión de especies exóticas como a acacia e o eucalipto. A 

incorporación destas áreas, e do conxunto do Pedroso, á oferta de expansión turística 

debe ir aparellada de actuación de protección e mellora.  O Monte Viso atópase 

separado do Monte Gaiás (Cidade da Cultura) pola autoestrada A9, mais xa conta con 

pasarelas, de tal forma que atinxir o cumio do Viso desde o Gaiás é cuestión duns 

poucos minutos a pé.  

A recuperación e posta en valor das marxes fluviais foi obxecto dun importante esforzo 

nos últimos 15 anos, en xeral acertado; porén, as últimas actuacións no Sar mostraron 

unha intrusión total no espazo fluvial, ao facer seguir os paseos fluviais todo o percorrido 

e meandros do río sen afastarse del. Unha actuación máis sustentábel sería aquela que 

preservara parte dos tramos afastados da presenza humana, algo que previamente 

facilitan os mencionados meandros. Este enfoque permitiría unha mensaxe de reserva 

e protección de determinados espazos, limitando a artificialización das marxes fluviais 

ao estritamente necesario, e facendo as actuacións máis económicas. Pola mesma 

razón, deberían manterse illas de vexetación natural non intervida, xa que a limpeza en 

toda a superficie do que vulgarmente se coñece como “maleza” só pode levar a un 

empobrecemento do espazo en si.  

Referíndonos en específico a Cidade da Cultura e o Bosque de Galicia, e desde a óptica 

da sustentabilidade que implique desprazamento a pé ou en bicicleta, así como a 

construción dun bosque autóctono e tradicional, temos que sinalar certas deficiencias.22 

Dentro desta ruta que vai desde o obradoiro á Cidade da Cultura, o último tramo é o 

Bosque de Galicia, de moi recente creación (aínda en obras), no que ademais da 

plantación de árbores se deseñaron e construíron camiños que permiten salvar a pé a 

distancia entre Sar e o cumio do Monte Gaiás. O acceso por estrada e beirarrúa presenta 

ao longo de preto de un quilómetro unha pendente moi acusada que desanima a súa 

subida en bicicleta, ao tempo que tamén resulta esforzado subilo a pé.  

Facilitar un acceso suave e atractivo para camiñantes e ciclistas ben puido ter sido un 

obxectivo dos camiños recentemente creados nas obras de acondicionamento do 

Bosque de Galicia. Porén, podemos constatar in situ que non foi así. O camiño que 

cruza o bosque non o fai en zig-zag con pendentes suaves, senón cunha sucesión de 

tramos case horizontais e outros demasiados longos que conservan as maiores 

pendentes orixinais. A subida segue sendo un sacrificio para persoas con pouca 

mobilidade, e mantén toda a dificultade orixinal para quen queira facela en bicicleta. Non 

sería complicado neste espazo acadar non só a solución de rexenerar un bosque, senón 

de xerar tamén unha solución ao desprazamento e acceso á cidade baseada na 

natureza e na sustentabilidade do turismo e do lecer. Incluso do día a dia dos 

traballadores e traballadoras da cultura e do turismo.  

                                                            

22 Ruta ao Gaiás - Cidade da Cultura http://www.santiagoturismo.com/rutas/bosque-de-galicia 

http://www.santiagoturismo.com/rutas/bosque-de-galicia
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Perdeuse a primeira oportunidade, pero a situación é reversible e corrixible. De aí a 

proposta de adaptar os camiños de subida e acceso á Cidade da Cultura a través do 

Bosque de Galicia para que faciliten o acceso tanto a pé como en bicicleta.  

O servizo de autobús ten unha frecuencia de unha viaxe por hora, e aínda inferior 

durante a fin de semana (http://www.cidadedacultura.gal/es/info/conexiones-en-bus-

con-santiago). De aí que o uso do coche particular se converta no sistema maioritario e 

case único para acceder ao Gaiás. A adopción de medidas de sustentabilidade no 

transporte son urxentes.  

Imaxes do recen creado (futuro) Bosque de Galicia e dos camiños que o percorren. As 

pendentes non se poden apreciar nas imaxes, pero si cando se percorren os camiños. 

O uso da bicicleta non se tivo en conta no seu deseño, como tampouco se tivo en conta 

na estrada principal de acceso.  

Outro aspecto a resaltar é a plantación que se fixo no Bosque de Galicia. Na imaxe pode 

verse como se fixo plantación en liña, cando isto é típico dunha plantación industrial, 

pero nunca dun bosque tradicional. 

 

 

http://www.cidadedacultura.gal/es/info/conexiones-en-bus-con-santiago
http://www.cidadedacultura.gal/es/info/conexiones-en-bus-con-santiago
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IMAXES MONTE VISO:  

Tiradas de: 

http://www.trevorhuxham.com/2015/03/monte-do-viso-santiago-de-compostela.html 

Ollo: poden ter dereitos de autor!!! 

http://www.trevorhuxham.com/2015/03/monte-do-viso-santiago-de-compostela.html
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Subida ao Monte Viso desde a Cidade da Cultura 

 

Vistas do Pico Sacro, desde o Monte Viso 
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Vista da Cidade e a Catedral desde o Monte Viso 

 

 

Foto M. Soto: Monte Viso á esquerda e Cidade da Cultura á Dereita, ao fondo.  

 

Imaxes do Monte Deus 
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De internet: 

 

Vistas da Catedral desde o Miradoiro do Monte de Deus 
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Foto M. Soto: A cidade desde O miradoiro de Monte de Deus, e ao fondo as montañas, 

entre Compostela e as Rías.  

 

Máis imaxes en: 

http://capitaldegalicia.blogspot.com.es/2011/04/panoramica-monte-de-deus.html 

 

CREACION DUN PARQUE-HORTA 

O gran interese dos turistas polos produtos naturais e frescos pode verse en Santiago 

reflexado no mercado de abastos. No entorno de Santiago tería cabida a creación dun 

parque onde-horta onde o turista puidese ver como se cultivan ditos produtos e apreciar 

os seus sabores, colores, aromas... 

Un modelo deste tipo de parque-horta que nos propomos é o de Noain en Navarra. 

(http://www.noain.es/es/el-valle/parque-de-los-sentidos/), denominado tamén parque 

dos sentidos. Anexo o parque está o centro Lorenea, para interpretación da Xardinería 

e a Horticultura ecolóxica. 

Neste recurso turístico poden participar tamén os empresarios, en especial os 

restaurantes de Santiago que ofertan a maioría dos seus produtos frescos. Deste xeito 

o turista podía apreciar todo proceso.  

Apoiamos así a creación dunha horta gastronómica, tomando como referencia o Parque 

dos Sentidos de Noáin (Navarra), dotado dun amplo espazo de horta de auto 

recolección, e incluíndo un servizo gastronómico vexetariano complementario. Tamén 

se apoia a proposta na modalidade de compra e cociña na praza de abastos de 

Compostela. Ao desfrute do parque súmase como interese potencial o contacto directo 

coa terra e os alimentos naturais, e a difusión e posta en valor dunha alimentación 

ecolóxica, natural e vegana, por conseguinte máis sustentábel. Fican zonas próximas 

http://capitaldegalicia.blogspot.com.es/2011/04/panoramica-monte-de-deus.html
http://www.noain.es/es/el-valle/parque-de-los-sentidos/
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ao Sar ou Sarela que poden acoller un espazo deste tipo, con suficiente proximidade á 

cidade. 

 

ÁREA DE SANTIAGO OU TERRAS DE COMPOSTELA 

Máis aló do termo municipal, podemos considerar outros dous niveis xeográficos en 

relación co alcance da planificación turística. Deles, o máis próximo, coñecido como 

Área de Santiago (ou Terras de Compostela), e delimitada polos dous grandes ríos 

galegos, o Tambre e Ulla, que incrementan a diversidade natural e a oferta turística, 

desde os bosques de ribeira, as praias fluviais, até os areais da ría de Arousa e de 

Muros-Noia. O Ulla define diversas comarcas caracterizadas por un clima máis 

mediterráneo e que inclúe unha importante área vitivinícola (Rías Baixas Ribeira do Ulla) 

moi próxima á Compostela. O Tambre define comarcas puramente atlánticas e moi 

diferenciadas das do Ulla, como son a Ruta dos Muíños, Chaián, Ponte Alvar, Tapia, 

Ponte Maceira, ou Ponte Nafonso, por citar algúns.  

A oferta turística neste capítulo está dominada polos Sendeiros ou Rutas. As 20 rutas 

ofrecidas son unha simples selección das que ofrecen os concellos respectivos, de aí 

que o seu tratamento sexa desigual, e se careza dunha oferta de servizos mínimos e 

organización común de actividades guiadas. Non se pode considerar como unha oferta 

turística desde Compostela, senón unha mera colección informativa. Ademais, non se 

inclúen rutas ao norte e oeste de Compostela, sexa na bacía do Sar ou nas marxes do 

Tambre. Das 20 rutas, só dúas están na bacía do Tambre (Ordes e O Pino). O 

tratamento da información é deficiente, das 20 rutas, 3 non aparecen no mapa, a 

información só está en español, o que contrasta coas fontes orixinais dos concellos (en 

galego). 

Esta oferta informativa na “Área de Santiago” complétase coa información sobre áreas 

recreativas e praias fluviais, e xa no litoral sobre 11 praias mariñas.  
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As 20 rutas ofrecidas por www.santiagoturismo.com, todas elas ao sur da N550. 

 

A oferta e información sobre as praias mariñas non reúne criterios de sustentabilidade, 

xa que so unha delas se indica accesible en tren desde Compostela, suxeríndose nos 

restantes casos o uso do automóbil particular. A oferta de praias aparece dispersa por 

todo o litoral de Arousa e Muros-Noia, o que non favorece o uso de transportes 

colectivos en autobús que poidan dar servizo a esta demanda desde Compostela.   

 

 

  

http://www.santiagoturismo.com/
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7.3.2.2..- NOVOS ROTEIROS: PERSOEIROS ILUSTRES 
 
Entre os roteiros novos propostos, tentamos de facer unha análise de 

persoeiros de Santiago de Compostela que poden resultar importantes desde a 

perspectiva cultural e deste xeito servir como rutas turísticas que desperten a 

curiosidade do turista. Neste apartado incluimos os seguintes roteiros: 

- Roteiro “Ciencia e Universidade” 

- Roteiro “Artes e Letras” 

- Roteiro “Santiago: cidade do Apóstolo” 

- Roteiro “Pensamento e acción” 

- Roteiro “Mulleres, as pioneiras” 

- Roteiro “Rosalía e os rianxeiros” 

 

A representación destes roteiros pode verse en 

https://planificacionymonitorizacionturistica.com/roteiro/, onde os lectores poden 

contribuir a súa remodelación o complementación si o desexan deixándonos 

unha proposta en “Contactar”, mensaxe. 
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8.- RETOS ESTRATÉXICOS PARA CADA AMBITO 

 

ECONÓMICOS 

- Rentabilidade das empresas 

- Estratexias de futuro das empresas 

- Postos de traballo 

- Incremento das estancias 

- Calidade 

- Combate do low cost 

 

AMBIENTALES 

- Reducir a pegada ecolóxica (carbono, hídrica, residuos) 

- Economía circular 

- Concienciación ecolóxica turistas 

- Certificación ecolóxica 

 

SOCIALES 

- Satisfacción da poboación 

- Satisfacción dos visitantes 

- Responsabilidade social corporativa 

- Empoderamento de xénero  

- Combate pobreza: turismo para todos  

 

CULTURALES 

- Recuperar 

- Conservar 

- Autenticidade 

- Identidade 

 

INFRAESTRUTURALES 

- Xentrificación 

- Accesibilidade 

- Saturación 

 

PROMOCION E IMAXE 

- Comunicación inorgánica 

- Imaxe destino sustentable 
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- Fidelización 

 

XESTION E GOBERNANZA 

- Corresponsabilidade 

- Articulación pública/privada/civil 

- Calidade do destino e satisfacción/fidelización do visitante 

- Resposabilidade social  

 

XESTIÓN MEDIÁTICA 

- Veracidade 

- Non contaminación 

- Comunicación conxunta dos actores 

 

REDISTRIBUCION DE FLUXOS 

- Servir como elemento de desestacionalización 

- Servir como elemento de desconcentración espacial 

- Manter a autenticidade 
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SUSTENTABILIDADE ECONOMICA 

DEBILIDADES CORREXIR 

Os empresarios mostraron pouca 

actividade relacionada coa 

sustentabilidade 

Facer actividades para animar os 

empresarios a preocuparse mais pola 

sustentabilidade 

Baixa duración media das estancias Elevar a duración media propondo os 

turistas actividades atractivas. 

Teñamos en conta que o grupo máis 

importante e o motivado pola cultura 

Baixo emprego directo no turismo Elevar o emprego directo no sector, 

propondo actividades que empreguen 

xente con elevada formación que 

preste novos servicios os turistas 

AMEAZAS AFRONTAR 

Rápido crecemento das plataformas 

de internet e das vivendas de uso 

turístico concentrada no casco 

histórico 

Ordenamento da oferta turística e 

regulación das vivendas de uso 

turístico no casco histórico 

Expansión do fenómeno de turismo 

“low cost” 

Reforzamento da opción pola 

calidade 

Nas situacións de crisis 

increméntanse os emprendedores 

por necesidade fronte os de 

oportunidade 

Intentar atraer todo tipo de 

emprendedores, pero si e posible 

mais os de oportunidade. 

FORTALEZAS MANTER 

Elevada aportación do turismo o PIB 

de Santiago 

Manter esa aportación e mellorala na 

medida das posibilidades 

Inda en épocas de crise, unha 

elevada porcentaxe de empresarios 

melloraron os ingresos, ademais 

teñen plans estratéxicos de futuro 

Seguir elevando os ingresos e 

traballar para que todos os 

empresarios teñan plans de futuro 

OPORTUNIDADES EXPLOTAR 

Mercado crecente tanto no turismo 

nacional como especialmente no 

internacional 

Aproveitamento do mercado crecente 

tendo en conta as condicións 

privilexiadas do entorno cultural, 

social e medioambiental 

Tendencia decrecente na 

estacionalidade 

Aproveitamento das novas 

tendencias en temporada baixa. 
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Os empregados son responsables 

coa rentabilidade e a estratexia das 

empresas.  

Dar oportunidades para formarse os 

empregados e que que fagan 

propostas e actividades que 

favorezan as empresas 
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

DEBILIDADES CORREXIR 

- Falta de datos para indicadores concretos 

sobre a pegada ecolóxica. 

- Implantación dun sistema de 

auditoría periódico nas 

empresas que se mostren 

voluntarias e na poboación 

para comparar como indica o 

ETIS  

- Falla de programas de certificación 

ecolóxica 

- Crear un programa para os 

empresarios de Santiago, 

adaptado as súas 

circunstancias. Inda que 

cecais sexa mais axeitado 

crear un programa para todo 

Galicia 

- Os turistas perciben carencias no 

compromiso das organizacións públicas e 

nas empresas coa xestión ambiental e de 

residuos 

- Necesidade de establecer 

ese compromiso, de levalo a 

práctica e de transmitirllo os 

turistas 

- Unha elevada porcentaxe de empresarios 

non teñen enerxías renovables e non lles 

gustaría 

- Informar e concienciar os 

empresarios sobre as 

enerxías renovables e logo 

establecer programas para 

levalas a práctica 

- Unha elevada porcentaxe de empresarios 

non participan na conservación da paisaxe 

local e non lles gustaría 

- Informar e concienciar os 

empresarios sobre a paisaxe 

local e logo establecer 

programas para participar 

nestas práctica 

- Baixo nivel de comunicación cos 

empresarios dos restaurantes nos temas 

da sustentabilidade (non hai reunións 

periódicas, non se fai referencia na 

promoción, non se traballa con outros 

empresarios) 

- Incrementar a comunicación 

destes temas cos 

empresarios da hostaleira de 

Santiago 

AMEAZAS AFRONTAR 

- Incremento de medios de transporte 

contaminante 

- Premiar o acceso a cidade e 

a mobilidade dentro desta 

con medios de transporte 

non contaminante (Roteiros a 
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pe, transporte público, bici, 

transporte non contaminante) 

FORTALEZAS MANTER 

A percepción dos turistas e que a contorna e 

os establecementos turísticos están limpos 

Seguir mantendo a limpeza 

para que siga esa visión dos 

turistas 

- Santiago está nun enclave rural no que 

resulta fácil a compra de produtos 

ecolóxicos e de Km. 0 

- O apoio o medio rural para 

que siga a producir artigos 

ecolóxicos 

- Os empresarios din que están introducindo 

equipamentos eficientes na iluminación de 

baixo consumo 

- Manuais de ecoaditoría para 

seguir mellorando 

- So un 30% dos empresarios manifestan 

introducir innovacións no aforro da auga, 

pero gustaríalle a un 47%. 

- Aproveitar este interese e 

axudalos a introducir esta 

mellora 

- Un 57% dos empresarios din que están 

introducindo a separación de residuos 

xerados, e gustaríalle a maiores a un 17% 

- Aproveitar este interese e 

axudalos a introducir esta 

mellora 

- A poboación non percibe grandes 

problemas medioambientais, pero si 

percibe algúns relacionados co ruído, o 

tráfico e o lixo-reciclaxe. 

- Establecer melloras para que 

a poboación non incremente 

a percepción do problema. 

- A maioría dos produtos que utilizan os 

restaurantes son produto frescos 

- Seguir incrementando o 

consumo de produtos frescos 

e facer disto un atractivo 

turístico 

OPORTUNIDADES EXPLOTAR 

- Cos programas de economía circular 

resulta posible apostar pola discriminación 

positiva das empresas turísticas 

comprometidas 

- Traballar coas consellerías 

encargadas da economía 

circular para introducir o 

turismo como sector 

prioritario 

- Os obxectivos do cambio climático poden 

levar a estratexias profundas do sector 

turístico de Santiago de Compostela 

- Uso de enerxías renovábeis, 

o aforro enerxético e a 

bioconstrución, incluíndo a 

climatización pasiva 
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SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

 

DEBILIDADES CORREXIR 

A satisfacción mais baixa dos 

cidadáns co turismo é no inverno, 

cando hai poucos turistas, e a máis 

alta no verán, cando hai moitos 

turistas 

Incrementar o turismo no inverno 

Incongruencia na función relixiosa e 

turística da Catedral: é un lugar de 

culto, e a maioría das visitas teñen 

fins turísticos non relixiosos 

Prestar atención as visitas e 

organización da Catedral que pode 

levar a perder o sentido orixinario 

como lugar de culto 

Os caudadiños consideran que os 

beneficios do turismo en Santiago 

son maiores que os costes, pero 

pensan que non está suficientemente 

planificado para dar emprego a 

poboación local 

Planificar o turismo para que entre os 

beneficios se atope un incremento de 

emprego para poboación local 

Nas zonas de Santiago onde teñen 

mais contacto cos turistas (Catedral e 

casco histórico) consideran que o 

turismo eleva menos a calidade de 

vida que nas zonas onde teñen 

menos contacto cos turistas 

Prestar atención a este feito para que 

non se produzan situacións que a 

longo prazo leven a brotes de 

turismofobia 

A imaxe que se está a transmitir de 

Santiago basease fundamentalmente 

no aspecto relixioso e cultural, 

esquecendo o ecolóxico 

Incrementar a conciencia ecolóxica 

na cidade e transmitila na imaxe que 

se proxecta de Santiago 

Pouca participación dos cidadáns na 

organización de eventos e desexo de 

participar 

Establecer plataformas para que os 

caudadiños participen mais na 

organización de eventos 

Unha porcentaxe importante de 

cidadáns de Santiago non pode facer 

viaxe turístico por falta de medios 

económicos e de tempo libre. 

Problema que afecta en maior 

medida os caudadiños que viven nas 

zonas mais turísticas da cidade 

Establecer políticas ade axuda para 

os que non poden viaxar, e 

estruturais para cambiar a situación 

laboral-familiar e que non teñan 

problemas económicos e de tempo 

libre para poder desfrutar da viaxe 

turística. 

Un 10% dos visitantes teñen 

problemas de mobilidade, e entre 

Que toda persoa con discapacidade 

teña servicios axeitados, convertendo 
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eles o 39% observa problemas para 

persoas con discapacidade, sobre 

todo nos lugares de interese turístico 

Santiago nunha cidade amigable 

para todos 

Baixo porcentaxe de empresas con 

programas de Responsabilidade 

Social 

Concienciar os empresarios e facer 

que participen en programas de 

Responsabilidade Social 

AMEAZAS AFRONTAR 

O incremento dos prezos causado 

polo turismo e superior o incremento 

dos salarios o que pode conlevar 

perda de poder adquisitivo 

Controlar o incremento dos prezos na 

cidade causados polo turismo que 

poden conlevar perda de poder 

adquisitivo para os cidadáns 

Os caudadiños que viven no entorno 

da Catedral e no resto do casco 

histórico consideran en elevado 

porcentaxe que xa hai demasiados 

hoteis, vivendas de uso turístico, 

albergues... na zona 

Que non se incremente o número de 

prazas de aloxamento turístico na 

zona da Catedral e casco histórico 

Os cidadáns non perciben como 

problema grave o límite da 

capacidade de carga de restaurantes, 

prazas, rúas, catedral, acceso. Pero 

os turistas perciben que existe un 

problema, sobre todo no acceso a 

Catedral 

Establecer medidas correctoras para 

o acceso sobre todo a catedral. 

Redistribución de fluxos espaciais e 

temporais 

Unha pequena porcentaxe de turistas 

percibe perigo de seguridade 

Estudar coa policía os enclaves de 

pouca seguridade e solventar o 

problema 

Baixo porcentaxe de empresas que 

participa en programas de 

accesibilidade para visitantes 

Incrementar o número de empresas 

que participan en programas de 

accesibilidade para visitantes 

  

FORTALEZAS MANTER 

Os cidadáns consideran que o 

turismo beneficia a cidade de 

Santiago, pero as persoas concretas 

en menor medida 

Seguir mantendo o turismo para 

cidade, e intentar que tamén 

beneficio os cidadáns concretos 

Os lugares turísticos tamén 

contribúen o benestar dos cidadáns, 

que os visitan, de xeito especial 

parques e Alameda. 

Ampliar e conservar estes parques 

pensando nos turistas e no uso dos 

cidadáns o mesmo tempo 
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Os cidadáns compostelanos reciben 

a familiares e amigos, moitas veces 

son invitados as súas casas 

Seguir mantendo o espírito acolledor 

dos santiagueses cos seus familiares 

e amigos 

Establécense moitos lazos entre os 

cidadáns e os visitantes 

Seguir mantendo esta conexión, 

proba de que é un destino turístico de 

euforia según Doxey 

A convivencia cos turistas e valorada 

positivamente (7,8/10), sendo baixo a 

opinión sobre incivismo (3,9/10). 

Facilitar a convivencia, e solventar os 

poucos problemas de incivismo para 

que non se produza rechazo. 

Un amplo porcentaxe de cidadáns 

ten contacto cos turistas como 

informantes 

Facilitar a formación dos caudinos 

para informar os turistas e facelos 

partícipes como anfitrións 

A metade dos visitantes declaran que 

esta viaxe e a mais importante que 

fan nese ano 

Manter este orde de importancia e a 

ser posible incrementalo, nunha 

sociedade onde cada vez maior 

porcentaxe fai varias viaxes o ano 

Elevado sentimento de contacto coa 

poboación de Santiago 

Programas dirixidos a poboación par 

afacer deste feito un atractivo de 

Santiago 

As enquisadas que ocupaban postos 

de dirección e que nos responderon a 

enquisan eran en maior medida 

mulleres que homes. Sen embargo, 

tememos que esta non sexa 

representativa do que acontece en 

xeral coas mulleres e os postos de 

dirección. 

Si fose así, estaríamos nunha boa 

situación de empoderamento da 

muller. Sen embargo dubidamos 

deste dato e propomos un estudo 

específico sobre o tema. 

OPORTUNIDADES EXPLOTAR 

Aproveitar os recursos que existen 

para acondicionamento e promoción 

ecolóxica, así como a conciencia dos 

visitantes 

Levar a cabo accións de 

acondicionamento e de 

concienciación ecolóxica para 

planificar o turismo de Santiago 

Aproveitar os plans de calidade para 

que se incremente a porcentaxe de 

turistas que consideran que existe 

boa relación calidade-prezo 

Incrementar a calidade e 

posteriormente certificala, para ter un 

turismo de calidade e que considere 

adecuada a relación calidade-prezo 

Por en valor recursos e actividades 

existentes para que se incremente a 

porcentaxe, xa elevada, de visitantes 

que declaran que se viron cumpridas 

as expectativas 

Novos recursos e actividades, e 

mellorar os existentes, nun sector 

onde cada ano hai que dar algo novo, 

o turista sempre espera encontrar 

algo inesperado 
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Moitos turistas non teñen opinión 

sobre as rutas para visitas en 

Santiago 

Propor novas rutas e ordenar os 

recursos e servicios existentes 
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SUSTENTABILIDADE CULTURAL 

 

DEBILIDADES CORREXIR 

Solo un cuarto dos empresarios 

levaron a cabo actividades de 

innovación en sustentabilidade e 

outros tantos ten pensado 

introducilas nos próximos 4 anos. 

Ampliar a cultura da innovación para 

sustentabilidade 

Solo un de cada cinco empresarios 

estarían dispostos a participar con 

outras empresas nunha organización 

que potencie a sustentabilidade 

Ampliar a cultura colaborativa para 

acadar un capital social sobre a 

sustentabilidade 

AMEAZAS AFRONTAR 

Despersonalización dos comercios 

tradicionais en favor dos comercios 

de cadea e das franquicias 

Afrontar os ataques das cadeas e 

das franquicias para conservar o 

comercio tradicional que lle da 

identidade a Santiago 

Proceso de macdonalización das 

comidas en Santiago 

Parar ese proceso de 

macdonalización en favor de comidas 

locais 

FORTALEZAS MANTER 

Unha elevada porcentaxe de eventos 

celebrados céntranse na cultura e no 

patrimonio tradicional/local 

Manter esa porcentaxe e na medida 

do posible incrementalo remodelando 

eventos ou propondo outros novos 

O turismo promove a cultura e os 

produtos locais 

Seguir mantendo es promoción, 

vixilantes dos posibles efectos da 

globalización 

O turismo ten efecto positivo sobre o 

patrimonio (monumental, relixioso-

espiritual, tradicións) 

Manter ese efecto e melloralo 

O principal motivo polo que os 

turistas visitan Santiago son o cultural 

e o relixiosos.  Tamén é importante o 

de novas experiencias 

Manter ese motivo e ampliar o elenco 

de atractivos -propomos ampliar 

roteiros e instaurar outros novospara 

darlle identidade. Intentar completalo 

con turismo experiencial, por 

exemplo relacionado coa natureza, 

coa restauración, etc. 
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OPORTUNIDADES EXPLOTAR 

Empresarios de restaurantes os que 

lle gustaría participar  en 

experiencias como a sublimotion 

Facer experiencias como a 

sublimotion con turistas 

Unha elevada porcentaxe de 

propietarios de restaurantes mostran 

interese por recoller a cultura local 

Aproveitar ese interese para parar o 

proceso de macdonalización e 

progresar nunha cociña local e 

tradicional que lle de identidade o 

destino. 

 

SUSTENTABILIDADE INFRAESTRUTURAL 

DEBILIDADES CORREXIR 

Gran dependencia do desprazamento 

en avión que está ligado a 

subvencións de liñas de baixo custo 

Diversificar os medios de transporte, 

dando mais importancia a outros 

medios como pode ser o tren 

Separación do aeroporto, a estación 

de tren, a estación de autobuses 

Unificar autobuses e tren, e 

establecer boa comunicación co 

aeroporto 

Hai persoas con discapacidades que 

teñen problemas de accesibilidade, 

sobre todo nos lugares de interese 

turístico (mais que nos restaurantes, 

e hoteis) 

Traballar na accesibilidade dos 

lugares de interese turístico. 

Demasiadas colas para visitar os 

principais lugares de interese turístico 

Regular a entrada os lugares de 

interese turístico e redistribuír fluxos 

de visitantes 

Na zona da Catedral, arredores e 

resto do casco histórico xa hai unha 

porcentaxe moi elevada de 

residentes que consideran que no 

seu barrio hai demasiados hoteis, 

albergues, vivendas de uso turístico 

Limitar o número de prazas na zona 

do centro e abrilas no ensanche e 

arredores. 

Debido o uso turístico dos espazos, 

os residentes consideran que hai 

dificultades de estacionamento dos 

vehículos particulares, de 

accesibilidade de persoas con 

mobilidade reducida 

Traballar en estacionamentos para 

residentes. Pensar na mobilidade dos 

residentes e non solo dos turistas. 

AMEAZAS AFRONTAR 
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Outros aeroportos como o de Porto 

compiten con Santiago 

Traballar na explotación das grandes 

capacidades que ofrece o aeroporto 

de Santiago para ter mais tráfico con 

outras zonas do mundo 

Vivendas de uso turístico non 

regradas que fan competencia 

desleal os negocios regrados 

Combater as plataformas que 

anuncian vivendas non regradas e 

sancionalas de ser o caso 

FORTALEZAS MANTER 

Boa conexión por autoestradas co 

resto das capitais de Galicia 

Ter observados os posibles tramos 

de saturación para melloralos. En 

Santiago acaba de acometerse a 

remodelación no seu entorno da 

autopista principal 

O ser unha cidade pequena, no 

destino móvense a pe case o 70% 

dos turistas, o que evita a 

contaminación que están a ter outras 

cidades 

Lograr que os turistas que non se 

moven a pe o fagan con medios non 

contaminantes, para elo resulta 

necesario un plan de transportes non 

contaminantes para os turistas. 

OPORTUNIDADES EXPLOTAR 

Estase a traballar na liña de alta 

velocidade con Madrid, o que suporía 

cambios no acceso 

Traballar co goberno central para que 

remate a liña de alta velocidade 

Estase a traballar na unificación da 

estación de tren e autobuses 

Presionar desde turismo para 

acelerar o proceso e que se faga un 

uso funcional co aeroporto e co resto 

de zonas de posible desprazamento 

de turistas. 

 

 

SUSTENTABILIDADE PROMOCIONAL E DA IMAXE 

 

DEBILIDADES CORREXIR 

Excesiva dependencia da Catedral 

como monumento que nubra todos 

os outros recursos turísticos. Tanto si 

temos en conta as imaxes que saen 

en Google cando pomos Santiago de 

Compostela, como o que visitan os 

Intentar buscar outros recursos 

turísticos que sirvan de alternativa 

para que non se centro todo na 

Catedral 
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turistas, a Catedral é o atractivo 

fundamental. 

Pouca presenza da sustentabilidade 

nas páxinas web das empresas 

turísticas 

Promocionar a necesidade de 

introducir a sustentabilidade nas web 

das empresas 

AMEAZAS AFRONTAR 

As novas formas de economía 

colaborativa que teñen formas de 

promocionarse e de vender que se 

escapan dos antigos modos de 

proceder e do control administrativo 

para facer un negocio moitas veces 

ilegal 

A existencia de canais de promoción 

e venta de economía colaborativa 

ilegal para sancionar cando arrendan 

vivendas non declaradas 

Certas noticias que empezan a 

aparecer nos medios sobre a mala 

relación da poboación coas 

empresas e cos turistas 

Reunir os distintos actores para 

poñerse de acordo en emitir as 

mensaxes que acorden os distintos 

actores de xeito coordinado 

FORTALEZAS MANTER 

Case a totalidade dos visitantes 

recomendarían a familiares e amigos 

que visiten Santiago 

Nunha sociedade onde o buzz 

marketing e o marketing viral teñen 

un poder inmenso, que practicamente 

a totalidade dos visitantes estean 

dispostos a recomendar Santiago e o 

principal elemento de marketing. Hai 

que traballar cos turista para que o 

93% de visitantes dispostos a 

recomendar Santiago se incremente 

achegándose o 100% 

Unha importante historia de Santiago 

e do seu turismo e presenza en 

Feiras con un imaxe que se pode 

aproveitar para promocionar outros 

recursos diferentes 

Manter esa presenza nas feiras de 

turismo para promocionar outros 

recursos alternativos os clásicos da 

Catedral que sirvan para seguir 

medrando sen provocar conxestión 

Unha grande porcentaxe de 

visitantes que teñen a cultura como 

motivo principal da visita. Ademais os 

empresarios consideran que se debe 

de dar mais importancia na 

promoción a Santiago como destino 

cultural, artístico e universitario 

Manter esa motivación para ofrecer 

amplitude de recursos culturais que 

inda non se explotan. Neste senso 

ofrecemos certos roteiros que 

complementan as xa existentes 
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Santiago é a viaxe principal dese ano 

para metade dos turistas que nos 

visitan 

Manter esa importancia para 

promocionar un turismo de calidade 

que deixe grandes beneficios. 

A satisfacción dos visitantes en xeral 

é elevada en tódolos ámbitos, si ben 

pode mellorase sobre todo no que 

atane a relación calidade-prezo e a 

variedade de experiencias que ofrece 

o destino 

Traballar en manter a satisfacción e 

intentar mellorar a relación calidade 

prezo e as actividades de novas 

experiencias 

OPORTUNIDADES EXPLOTAR 

O Camiño de Santiago como unha 

das rutas culturais mais importantes 

do mundo 

Santiago de Compostela ten que 

planificar o seu turismo a carón do 

Camiño de Santiago, ambos 

compleméntanse. Arredor do Camiño 

existen múltiples organizacións e 

actores que deben colaborar con 

Santiago na promoción e a imaxe. 

As novas redes de comunicación on 

line para promocionar Santiago e a 

imaxe que se da de Santiago 

Colaborar coas redes existentes para 

que se emita una imaxe de Santiago 

sustentable 

A boa disposición que teñen os 

residentes para cos turistas. 

Séntense ben acollidos polos 

lugareños o 92% dos visitantes 

Conservar a amabilidade dos 

lugareños e para elo intentar que 

vexan o turismo como algo que lles 

favorece a todos. 

O 83,3% dos entrevistados 

manifestan o seu interese en volver a 

Santiago fora da tempada de verán 

Intentar atraer mais turismo fora da 

tempada de verán para que non se 

produza masificación 
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SUSTENTABILIDADE DE XESTON 

 

DAFO CAME 

DEBILIDADES CORREXIR 

Descoñecemento polos empresarios 

de organizacións moi importantes do 

turismo de Santiago como o 

Convention Bureau 

Comunicación das institucións 

públicas cos empresarios para 

aproveitar sinerxías que interesan a 

ambas 

Baixa participación dos empresarios 

en actividades conxuntas que levan a 

un baixo capital social 

Establecer canles para unha maior 

participación conxunta dos 

empresarios 

Baixa participación dos veciños na 

planificación turística da cidade 

Establecer canles para unha maior 

participación dos veciños na 

planificación turística da cidade 

Un 24,3% dos visitantes non se 

mostra satisfeito coa variedade de 

actividades e experiencias que ofrece 

o destino 

Ofrecer novas actividades e 

experiencias os turistas, para elo si 

se planifican de xeito adecuado 

Santiago ten moitas oportunidades 

de por en valor elementos que inda 

non son recursos turísticos 

Maior emprego a tempo parcial das 

mulleres 

Establecer políticas de igualdade de 

xénero 

Baixo número de establecementos 

que participan en programas de 

accesibilidade para visitantes con 

mobilidade reducida 

Incrementar a participación dos 

empresarios en programas de 

accesibilidade para persoas con 

mobilidade reducida 

AMEAZAS AFRONTAR 

Posible contaminación de problemas 

de xestión doutras cidades españolas 

que levan a situacións de 

desentendemento entre institucións e 

turismofobia. 

Traballar coa poboación e coas 

institucións para que a imaxe do 

turismo de Santiago, a aceptación 

dos turistas polos anfitrións que 

entenden as vantaxes do turismo, e a 

calidade que se lle presta os turistas 

siga sendo positiva e non existan 

problemas a pesar das posibles 

contaminacións mediáticas. 

A insistencia en que se diversifique a 

oferta para descentralizar o turismo, 

Traballar ben as propostas de 

diversificación para que non se perda 
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que pode levar a unha perda da 

autenticidade 

a autenticidade de Santiago de 

Compostela 

FORTALEZAS MANTER 

No turismo de Santiago están 

implicadas organizacións de distinto 

ámbito (local, rexional, nacional), 

todas elas aportando fondos, o que 

conleva unha gran fortaleza 

Traballar para que exista bon 

entendemento entre as distintas 

organizacións, de xeito que non se 

impoñan intereses exclusivos dunha 

delas sobre as demais e que as 

fortalezas se convertan en 

debilidades 

As declaracións de Santiago e do 

Camiño de Santiago como 

Patrimonio da Humanidade 

Seguir traballando na proposta do 

ICOMOS de que se inclúan mais 

lugares baixo o Camiño de Santiago 

e acadar distincións para eles. 

A organización de múltiples 

actividades vinculadas a connotación 

relixiosa, cultural e espiritual de 

Santiago para atraer os turistas 

Seguir mantendo esas actividades, 

inda que nestes intres xa se pide 

diversificar, que non se perda o feito 

que a levou a ser patrimonio da 

humanidade 

OPORTUNIDADES EXPLOTAR 

O compoñente relixioso de Santiago 

de Compostela debe de seguir sendo 

o motor do turismo da cidade. 

Debemos de aproveitar este factor 

conservando a súa autenticidade 

para que persista no futuro. 

O compoñente relixioso debe de ser 

conservado no sentido profundo la 

igrexa católica. As outras institucións, 

empresas e turistas debe de 

comportarse de acordo coas normas 

da igrexa para que perviva a 

identidade de Santiago que será un 

atractivo imperecedoiro. 

Santiago ten moitos elementos 

culturais e de natureza que poden ser 

convertidos en recursos turísticos e 

con elo ampliar a súa oferta e 

desconxestionar a zona da Catedral 

Outros compoñentes culturais e da 

natureza que poidan desconxestionar 

o turismo da zona da catedral, 

xestionando así mellor os fluxos de 

visitantes. 

Outros moitos lugares queren 

seguirse sumando o Camiño de 

Santiago e acadar distincións 

Apoio a todos eses lugares sempre 

que cumpran os requisitos axeitados 

a ruta e sexan significativos pola 

autenticidade relixiosa e cultural do 

Camiño 
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SUSTENTABILIDADE MEDIÁTICA 

 

DEBILIDADES CORREXIR 

Medios de comunicación que 

empezaron a lanzar noticias de 

problemas no turismo de Santiago de 

Compostela, comparando con 

Barcelona, Venecia, etc. 

Dialogar cos medios para por de 

manifesto a non existencia de  

problemas que se poidan comparar 

con cidades como Barcelona, 

Venecia, etc. 

AMEAZAS AFRONTAR 

Posibilidade de que certos grupos 

xestores do turismo mundial o ver 

tales noticias se comporten con 

Santiago como si realmente houbese 

problemas 

Dialogar cos grupos nos lugares de 

encontro (feiras e similares) para que 

non se fagan esa idea de Santiago 

FORTALEZAS MANTER 

Boa relación entre turistas e 

residentes que fan estar a Santiago 

nunha fase que Doxey diría de 

euforia 

Manter esta relación entre residentes 

e visitantes 

OPORTUNIDADES EXPLOTAR 

Os turistas din que farán promoción 

positiva de Santiago, recomendando 

a visita a familiares e amigos 

Esas redes de turistas que se 

encargan de facer a promoción de 

Santiago recomendando a familiares 

e amigos, nunha sociedade onde ese 

método é o mais efectivo para 

decidirse a visitar un destino 

  



 

321 
 

REDISTRIBUCIÓN DE FLUXOS 

Da análise feita mantemos que existe certa conxestión da Catedral en 

momentos puntuais, que convén diversificar e redistribuír fluxos. Nesa 

redistribución, ademais dos xa ofrecidos polo concello, propomos certas 

posibilidades para MICE-eventos e turismo de natureza. 

 

TURISMO MICE-EVENTOS 

DEBILIDADES CORREXIR 

Celebración maioritaria dos 

congresos nos meses de tempada 

turística alta.  

Promover a  celebración de máis 

congresos entre os meses de 

novembro a abril.  

Falta de información no inventariado 

dos eventos de Turismo Mice e do 

número de participantes. 

Mellorar o inventariado do turismo 

MICE da páxina web da SCCB.  

Escaso desenvolvemento e 

coñecemento da cidade como 

destino MICE, especialmente, no 

mercado internacional. 

Elaborar un Plan Estratéxico de 

Turismo MICE para Santiago de 

Compostela.  

Escaso coñecemento dos 

empresarios do principal centro 

organizador dos congresos 

Comunicarse cos empresarios para 

que dar a coñecer as organización da 

cidade encargadas dos congresos 

AMEAZAS AFRONTAR 

Cambios no perfil do turista que 

demanda unha maior calidade no 

servizo e un maior emprego das 

novas tecnoloxías.  

Incrementar a calidade do produto 

turístico e apostar por unha 

transformación tecnolóxica do 

destino. 

Mercados emerxentes competitivos.  Incentivar a competencia en 

diferenciación do destino ante a 

competencia en prezo.  

Redución de asistencia a eventos 

MICE en detrimento da asistencia 

virtual. 

Ofertar atractivos sociais dos 

congresos relacionados co turismo 

de Santiago complementarios os 

congresos para que se siga asistindo 

FORTALEZAS MANTER 

Amplia diversidade de infraestruturas 

(hoteleiras, restauración, transporte, 

sedes, servizos audiovisuais… ). 

Apostar pola conservación e 

innovación das infraestruturas. 
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Privilexiada localización xeográfica 

do destino como Capital de Galicia.  

Promocionar as características 

intrínsecas da cidade como elemento 

diferenciador 

Están relacionados con temas 

propios de Santiago como é a 

Universidade que participa na súa 

organización 

Seguir mantendo o vínculo con 

organizacións propias de Santiago 

como é a Universidade 

Interese dos empresarios por 

participar na organización 

Establecer estruturas organizativas 

para comunicarse cos empresarios 

OPORTUNIDADES EXPLOTAR 

Tendencia en alza do turismo MICE e 

Santiago como destino emerxente no 

turismo MICE. 

Aproveitar o aumento do turismo 

MICE para posicionarse como 

destino neste segmento.   

Reforzo da imaxe da marca turística 

e diversificación turística do destino. 

Promocionar e comercializar os 

servizos e recursos turísticos que o 

destino ofrece para o 

desenvolvemento do turismo MICE e 

o complemento de actividades 

turísticas únicas 

 

 

TURISMO DE NATUREZA 

 

DAFO CAME 

DEBILIDADES CORREXIR 

Oferta demasiado centrada na 

Alameda 

Promocionar outros espazos verdes 

alternativos que xa existen 

Elevado número de recursos naturais 

sen converter en recursos turísticos 

que poden estarse a remodelar sen 

seguir parámetros de sustentabilidade 

Estudar os recursos naturais que 

rodean Santiago e establecer un plan 

que combine o uso turístico con 

outros posibles usos dos propietarios 

Falta de un modelo de horta onde os 

turistas poidan ver como se cultivan os 

produtos de natureza e frescos que 

consumen nos restaurantes. 

Creación dunha horta dos sentidos 

similar a de Noain (Navarra) 

AMEAZAS AFRONTAR 

Climatoloxía adversa en certas épocas 

do ano, pero normalmente non afecta 
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no verán que é cando temos a máxima 

concentración 

A masificación do turismo en Santiago 

pode levar a un problema de 

conservación de parques e zonas de 

bosque. 

Establecer indicacións sobre o 

comportamento da poboación e dos 

turistas nas zonas de natureza 

As labores de limpeza e plantación que 

se están a facer seguen criterios 

industriais e non de sustentabilidade 

das especies 

Abrir unha comunicación entre os 

especialistas para ditaminar aspectos 

como son: 

- Os roteiros nas zonas naturais 

- As labores de limpeza da maleza 

que dana as especies 

- As labores de plantación arbórea 

seguindo métodos inapropiados 

para o propósito dos montes 

adicados a conservación de 

especies tradicionais. 

Falla de vías que favorezan o 

desprazamento a pe ou en bicicleta 

polas zonas verdes 

Creación de vias axeitados o desfrute 

da natureza sen contaminar 

FORTALEZAS MANTER 

Existencia de moitos parques e 

roteiros ben coidados na cidade 

Manter ditos parques e roteiros 

Existencia de elevada variedade de 

elementos naturais que son recursos 

turísticos en potencia 

Establecer un plan sobre os recursos 

naturais existentes e as necesidades 

de di intervención para converter en 

recursos turísticos mantendo a 

sustentabilidade 

OPORTUNIDADES EXPLOTAR 

Na área de Santiago (Terras de 

Compostela) temos unha ampla 

variedade de recursos moi atractivos 

para os turistas 

Explotar eses recurso en 

coordinación dos distintos concellos 

con Santiago que é o centro que 

servirá de emisor 

Políticas doutros ámbitos distintos do 

turismo pero que poden estar 

favorecendo o turismo 

Aproveitar ditas políticas para levar a 

cabo actuacións que poidan 

favorecer o turismo 

Centros de interpretación da natureza 

e observatorios xa existentes que se 

poden acondicionar para o turismo 

Establecer contacto coas institucións 

oportunas para reconverter tales 

centros e así aproveitar sinerxías 
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10.- PLAN DE MONITORIZACIÓN 

En negro os da 
Comisión Europea 
considerados 
obligatorios. En azul 
os da CE 
considerados 
opcionais. En verde 
os complementarios 
para rutas culturales. 
En vermello os 
engadidos por nos. 
No apartado de 
promoción e imaxe 
sustentable, algúns 
están tomados da 
OMT e outros 
introducidos por nos        
Cando propomos un 
indicador e non temos 
datos para valorar 
unha cifra, optamos 
por propor a 
evolución-tendencia o 
longo dos anos 
próximos        

   

Fonte de datos para 
Santiago Compostela 

Santiago 
de 
compostela    
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Porcentaxe de 
empresas e 
establecementos 
turísticos no lugar de 
destino que utilizan 
unha certificación 
voluntaria/etiquetado 
de medio 
ambiente/calidade/sus
tentabilidade ou 
responsabilidade 
social das empresas 

 

En 
2007, os 
produtos 
turístico
s 
certifica
dos en 
Europa 
estimáro
nse 
entre 
6000 e 
10.000; 
e 
globalm

http://www.calidadturistic
a.es/index.aspx 

En 2018, 
Santiago 
de 
compostela 
ten 19 
empresas 
certificadas 
de un total 
de 266 de 
Galicia e 
1607 de 
España.    
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ente 
había só 
menos 
de 
15,000 
empresa
s e 
produtos 
certifica
dos 

Porcentaxe de turistas 
e visitantes dun día 
que se senten 
satisfeitos coa súa 
experiencia xeral no 
destino 

Número 
total de 
visitante
s que 
respond
en como 
satisfeit
os coa 
experien
cia total 
÷ 
número 
total de 
visitante
s 
enquisa
dos * 
100 =% 
de 
visitante
s 
satisfeit
os coa 
experien
cia 
global 

Bruxelas 
- 
95,68% 
dos 
visitante
s 
satisfeit
os coa 
experien
cia 
global 
(2012). 
Irlanda 
do 
Norte: 
99% dos 
visitante
s 
satisfeit
os coa 
experien
cia 
global 
(2003)  

Enquisa visitantes 2017 
Santiago 2017 

87,1 (Un 
12% non 
está de 
acordo nin 
en 
desacordo)    

Porcentaxe de 
visitantes que se 
repiten ou regresan a 
un destino (dentro dun 
prazo de cinco anos). 
(Nos preguntámoslle 
si volvería a visitar 
Santiago) 

Número 
total de 
entrevist
ados de 
repetició
n / 
retorno 
nos 
últimos 
5 anos ÷ 
número 
total de 
visitante
s 
enquisa
dos nos 
últimos 
5 anos * 
100 =% 
de 
visitante
s de 
repetició
n / de 

Non 
temos 

Enquisa visitantes 2017 
Santiago 2017 

Un 84% 
Volvería a 
visitar 
Santiago    
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retorno 
nos 
últimos 
5 anos 

Porcentaxe de 
visitantes que pensan 
recomendar o destino 
a familiares ou amigos % 

Analizar 
a 
tendenci
a o 
longo 
dos 
anos 

Enquisa visitantes 2017 
Santiago 2017 

93%    

Porcentaxe de 
empresarios que 
participan na 
planificación turístia % 

Analizar 
a 
tendenci
a o 
longo 
dos 
anos 

Enquisa empresarios 
2018 1,9%    

Porcentaxe de 
empresario que 
participan na 
organización de 
eventos % 

Analizar 
a 
tendenci
a o 
longo 
dos 
anos Enquisa empresario 2018 21,2%    

Porcentaxe de 
empresarios os que 
lle gustaría participar 
na organización de 
eventos % 

Analizar 
a 
tendenci
a o 
longo 
dos 
anos 

Enquisa empresarios 
2018 42,3%    

Porcentaxe de 
residentes que 
participa na 
organización de 
eventos % 

Analizar 
a 
tendenci
a o 
longo 
dos 
anos Enquisa residentes 2018 18,5%    

Porcentaxe de 
residentes que 
desexan participar na 
organización de 
eventos % 

Analizar 
a 
tendenci
a o 
longo 
dos 
anos Enquisa residentes 2018 44,2%    

Existen estructuras 
organizativas para 
que participen os 
distintos actores 
(administracións de 
distinto nivel de 
competencias, actores 
públicos-privados, 
etc.) Si-non 

Analizar 
a 
situació
n 

Exitencia de 
organizacións creadas 
formalmente Si    

Participan os distintos 
actores con 
corresponsabilidade Si-non 

Analizar 
a 
situació
n 

Toma de acordos con 
aportación conxunta Si    
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¿Está o teu destino 
incluído nunha ruta 
cultural certificada 
polo Consello de 
Europa? Si-non Non hai Dato de certificación Sí    
Se é así, ¿hai unha 
política para darlle 
visibilidade a esta ruta 
cultural? Si-non Non hai Dato visibilidade Si    
Se é así, ¿a 
comunidade local 
participa desta 
política? Si-non Non hai Enquisa residentes Non    
¿Organízanse no seu 
destino eventos 
culturais ou turísticos 
vinculados á ruta 
cultural? Si-non Non hai Dato eventos Si    
¿O logotipo da ruta 
cultural do Consello 
de Europa está 
presente nos 
documentos ou é 
visible nas oficinas de 
turismo? Si-non Non hai Dato visibilidade Si    
Porcentaxe das 
ofertas turísticas 
dispoñibles no seu 
destino que destacan 
o tema da ruta cultural %   Non temos    
SUSTENTABILIDAD
E ECONÓMICA        

Número de pernoitas 
por mes 

  IGE (2018) 

2017/Xanei
ro 24031; 
2017/Febre
iro 30220; 
2017/Marz
o 39383; 
2017/Abril 
66163; 
2017/Maio 
90891; 
2017/Xuño 
96584; 
2017/Xullo 
95036; 
2017/Agost
o 117655; 
2017/Sete
mbro 
108009; 
2017/Outub
ro 97318; 
2017/Nove
mbro 
52520; 
2017/Dece
mbro 
34818.    
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Número de visitas de 
un día de duración por 
mes 

(Temos 
o dato 
por ano)   

(2017) 
Métodos 
mais 
amplos: 
2.199.646 
excursionis
tas; 
métodos 
mais 
restrictivos: 
592.504    

Aporte relativo do 
turismo á economía 
do destino turístico en 
cuestión (porcentaxe 
do produto interior 
bruto) 

% 

En 
2011, o 
aporte 
directo 
do 
turismo 
ao PIB 
europeo 
foi de 
2,9% e 
a 
contribu
ción 
total 
(directa 
+ 
indirecto 
+ 
ingreso 
inducido
) foi do 
7,9%. A 
contribu
ción 
directa 
variou 
do 1,6% 
en 
Lituania 
e 
Alemañ
a ata o 
14,5% 
en 
Malta; 
mentres 
que a 
contribu
ción 
total 
variou 
do 4,2% 
en 
Lituania 
ata o 
27,7% 
en Malta 

Atlas Socioeconómico de 
Galicia (2009) / IGE 
(2017) 

2009, Atlas 
Socioeconó
mico de 
Galicia 
15,8% / 
2017, 10,6 
efectos 
directos, 
27.6% se 
computamo
s os 
efectos 
indirectos e 
inducidos    
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Gasto diario por 
turista que pernoita  

€ 

En 
Europa, 
o gasto 
medio 
diario 
por 
turista 
foi de € 
64 para 
todas as 
viaxes 
de 
vacació
ns en 
2011 Enquisa visitantes 2017 

Menos de 
50 
€=24,5%; 
50-
100€=44%; 
101-
200€=21,6
%; 201-
300€=7,8%
; mais de 
300€=2,1% 
(incluindo 
aloxamento
, transporte 
dentro do 
destino, 
alimentos e 
bebidas, 
compras e 
gasto de 
entretenem
ento)    

Gasto diario dos 
visitantes que realizan 
visitas de un día de 
duración 

€ 

No 
Reino 
Unido, o 
gasto 
diario 
medio 
por 
visitante 
do 
mesmo 
día, 
incluínd
o as 
visitas 
onde 
non se 
gastou 
diñeiro, 
foi de 34 
€ (42,84 
€) no 
2011 Enquisa visitantes 2017 

Menos de 
25€=17,2%
; 25-
50€=47,4%
; 51-
100€=28,9
%; 101-
200€=3,9%
; máis de 
200€=2.6%    

Duración media da 
estancia dos turistas 
(noites) 

Noites 

En 
Europa, 
a 
duración 
media 
da 
estancia 
foi de 
5,4 
noites 
para 
todas as 
viaxes 
de 
vacació IGE 2017 1,8    
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ns en 
2011 

Índice de ocupación 
en aloxamentos 
comerciais por mes e 
media do exercicio 

%   IGE 2017 

2017/Xanei
ro 23,2; 
2017/Febre
iro 27,7; 
2017/Marz
o 32; 
2017/Abril 
50,7; 
2017/Maio 
62,1; 
2017/Xuño 
69,4; 
2017/Xullo 
64,9; 
2017/Agost
o 81,2; 
2017/Sete
mbro 74,6; 
2017/Outub
ro 66,7; 
2017/Nove
mbro 42,7; 
2017/Dece
mbro 30.      

O emprego directo do 
sector turístico como 
porcentaxe do 
emprego total do 
destino 

Número 
total de 
resident
es 
empreg
ados 
directam
ente 
polo 
turismo 
÷ 
tamaño 
total da 
forza 
laboral 
de 
destino 
* 100 
=% dos 
resident
es 
locais 
directam
ente 
empreg
ados 
polo 
turismo 

En 
Europa, 
o 
empreg
o do 
turismo 
directo 
foi do 
3,3% do 
empreg
o total 
en 2011, 
que 
oscila 
entre o 
1,6% en 
Lituania 
eo 
15,7% 
en Malta 

Exceltur 2017 para 
emprego no turimo e IGE 
para emprego total 9,6%    
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Porcentaxe de postos 
de traballo no sector 
turístico que son 
estacionais 

Número 
total de 
empreg
os 
turístico
s 
estacion
ais ÷ 
número 
total de 
empreg
os 
turístico
s * 100 
=% de 
empreg
os 
turístico
s que 
son 
estacion
ais. 
Tomam
os o 
mes con 
mais 
empreg
ados- o 
mes con 
menos 
para 
calcular 
os 
empreg
ados 
estacion
ais 

En 
2007, o 
24% dos 
empreg
ados de 
hoteis e 
restaura
ntes e o 
30% 
empreg
ados en 
aloxame
ntos 
turístico
s tiveron 
un 
empreg
o 
estacion
al en 
Europa  33,5%    

Porcentaxe de 
alimentos, bebidas, 
produtos e servizos 
producidos localmente 
que son adquiridos 
polas empresas 
turísticas de destino 

%   

Non temos. 
Preguntam
os na 
enquisa a 
empresario
s pero non 
funcionou 
ben a 
pregunta    

Emprendedor por 
oportunidade % Non hai Enquisa a empresarios 50,9%    

Mellorou os 
resultados nos últimos 
anos % Non hai Enquisa a empresarios 

Si=37,7; 
non=32,1; 
Ns/nc=30,2
%    

Ten estratexia de 
futuro % Non hai Enquisa a empresarios 

Si=54,7; 
non=15,1; 
ns/nc=30,2
%    

Os empregados son 
responsables coa 
rendibilidade e a 
estratexia % Non hai Enquisa a empresarios 

Si=66; 
non=9,4; 
ns/nc=24,5
%    
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SUSTENTABILIDAD
E AMBIENTAL        

Porcentaxe de turistas 
e visitantes dun día 
que utilizan os 
distintos modos de 
transporte para chegar 
ao seu destino 

% 

En 
2005, a 
distribuc
ión de 
diferente
s modos 
de 
transpor
te para 
viaxes 
en 
Europa 
foi Avión 
= 
25,1%, 
Vehículo 
privado 
e 
alugado 
= 
57,2%, 
Autobus
es = 
7,2%, 
Tren = 
7,9%, 
Outros = 
2,7% Datos CETUR 2017 

No 2017 en 
Santiago 
os datos 
son: Avión 
49%, 
Vehículo 
propio 
22,8%, A 
pe 11,2%, 
Tren 6,6%, 
Autobús 
6,9%, 
Bicicleta 
2,2%, 
Outros 
0,7%, 
Automóvil 
aluguer 
0,6%.    

Porcentaxe de turistas 
e visitantes dun día 
que utilizan servizos 
de transporte locais, 
de mobilidade branda 
ou públicos para 
desprazarse ao 
destino 

  Enquisa visitantes 2017 

A pe 
69,2%, 
transporte 
público 
local 
15,8%, 
bicicleta 
1,2%, 
outros 
29,5%    

Distancia media 
(quilómetros) 
percorrida polos 
turistas e visitantes 
dun día desde o seu 
domicilio ata o destino    Non temos    
Pegada de carbono 
media dos turistas e 
visitantes dun día que 
viaxan desde o seu 
domicilio ata o destino    Non temos    
Porcentaxe de 
empresas turísticas 
que participan en 
programas de 
mitigación do cambio 
climático, tales como 
compensación de 
emisións de dióxido de 
carbono, sistemas de    

VER AS 
DDUAS 
FILAS 
SEGUINTE
S    
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baixo consumo de 
enerxía, etc., e en 
respostas e medidas 
de «adaptación» 

Porcentaxe de 
empresas que 
participan en 
iluminación de baixo 
consumo %  Enquisa empresas 

71,7%. + 
Gustaríalle 
a un 9,4%    

Porcentaxe de 
empresas que 
participan en enerxías 
renovables %  Enquisa empresas 

0%. 
Gustaríalle 
a un 20,8%    

Porcentaxe de 
aloxamentos turísticos 
e de infraestrutura de 
atracción situados en 
«zonas vulnerables»    

NON O 
CONSIDE
RAMOS    

Xeración de residuos 
por cada pernoita dun 
turista en comparación 
coa xeración de 
residuos por persoa 
da poboación xeral 
(quilogramos)    Non temos    
Porcentaxe de 
empresas turísticas 
que separan os 
distintos tipos de 
residuos % Non hai  

56%. + 
Gustaríalle 
a un 17%    

Porcentaxe do total de 
residuos reciclados 
por turista en 
comparación co 
volume total de 
residuos reciclados 
por habitante ao ano    Non temos    
Porcentaxe de augas 
residuais do propio 
destino tratadas para 
polo menos un nivel 
secundario antes da 
vertedura    Non temos    
Consumo de auga por 
cada pernoita dun 
turista en comparación 
co consumo de auga 
por cada noite dun 
residente    Non temos    
Porcentaxe de 
empresas turísticas 
que adoptan medidas 
para reducir o 
consumo de auga %  Enquisa empresas 

30%. + 
Gustaríalle 
a un 7,5%    

Porcentaxe de 
empresas turísticas    Non temos    
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que utilizan auga 
reciclada 

Consumo de enerxía 
por cada pernoita dun 
turista en comparación 
co consumo de 
enerxía da poboación 
xeral por cada noite 
dun residente    Non temos    
Porcentaxe de 
empresas turísticas 
que adoptan medidas 
para reducir o 
consumo de enerxía    

Ver 
apartados 
anteriores    

Porcentaxe do importe 
anual da enerxía 
consumida 
procedente de fontes 
renovables 
(megavatios por hora) 
en comparación co 
consumo total de 
enerxía a nivel de 
destino por ano    Non temos    
Porcentaxe de 
empresas locais do 
sector turístico que 
apoian activamente a 
protección, 
conservación e 
xestión da 
biodiversidade e da 
paisaxe locais %   

VER AS 
DUAS 
SEGUINTE
S    

Porcentaxe de 
empresas locais do 
sector turístico que 
apoian activamente a 
protección, 
conservación e 
xestión da 
biodiversidade %  Enquisa empresas 

18,9%. + 
Gustaría a 
un 9,4%    

Porcentaxe de 
empresas locais do 
sector turístico que 
apoian activamente a 
protección, 
conservación e 
xestión da paisaxe 
locais %  Enquisa empresas 

3,8%. + 
Gustaríalle 
a un 13,2%    

Porcentaxe de 
empresas que 
participan en 
programas de 
reciclaxe %  Enquisa empresas 

64,2%. + 
Gustaríalle 
a un 17%    

Porcentaxe de 
empresas que 
participan en 
programas de 
educación ambiental %  Enquisa empresas 

17%. + 
Gustaríalle 
a un11,3%    
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Porcentaxe d 
eempreas as que lle 
gustaría participar 
nunha organización 
que potencie a 
sustentabilidade %  Enquisa empresas 20,8%    
Porcentaxe de 
produtos frescos 
utilizados nos 
restaurantes %  Enquisa a restaurantes 68,2%    
SUSTENTABILIDAD
E SOCIAL        

Número de turistas ou 
visitantes por cada 
100 habitantes 

Número 
total de 
turistas 
* 
duración 
media 
da 
estadía / 
total de 
resident
es * 
365/100 

En 
Europa, 
a 
intensid
ade 
turística 
media 
foi de 
446,3 
turistas 
por cada 
100 
habitant
es en 
2009. 

No 2017, 1459522 
pernoitas+excursionisas 
(método 
amplo=2.199646; método 
restrictivo=592504) 

(2017) 
Metodo 
amplo=10, 
método 
máis 
restrictivo=
5.8    

Residentes satisfeitos 
co turismo que recibe 
o destino (por mes / 
tempada) 

Recome
ndan 
medilo 
en % de 
satisfeit
o-
insatisfe
ito. Na 
nosa 
investig
ación, 
moitos 
turistas 
non 
estaban 
nin 
satisfeit
os, nen 
insatisfe
itos, por 
este 
motivo 
decidim
os 
pregunt
a de 
0=nada 
satisfeit
o a 10= 
totalmen
te 
satisfeit
o Non hai Enquisa a residentes 

verán 8,02; 
primareira 
6,95; 
inverno 6,1; 
outono 
6,45    
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Número de camas 
dispoñibles en 
establecementos de 
aloxamento comercial 
por 100 habitantes 

Número 
total de 
camas 
en 
aloxame
nto 
comerci
al ÷ 
número 
total de 
resident
es * 100 
= 
Número 
de 
camas 
dispoñib
les por 
cada 
100 
habitant
es 

5.7 
habitaci
óns 
dispoñib
les para 
cada 
100 
habitant
es en 
Europa 
(2009). 
Prazas 
totais 
dispoñib
les nas 
14 
rexións 
europea
s con 
maior 
número 
de 
prazas 
turística
s por 
100 
habitant
es = 
51,1 
prazas 
(2005).   

13,2 
(camas)    

Porcentaxe de turistas 
que presentan unha 
reclamación ante a 
policía    

Solicitada, 
non temos    

Porcentaxe de homes 
e mulleres 
empregados no sector 
do turismo 

Número 
total de 
homes 
empreg
ados no 
turismo 
÷ 
número 
total de 
empreg
ados 
turístico
s * 100 
=% dos 
homes 
empreg
ados 
polo 
turismo. 
Número 
total de 
mulleres 
ocupada
s no 
turismo 

Entre os 
países 
europeo
s nos 
que hai 
datos 
dispoñib
les, 
dúas de 
cada 
tres 
persoas 
empreg
adas no 
sector 
da 
aloxame
nto 
turístico 
eran 
mulleres
. A 
Romaní
a ten un 
72% de  Non temos    
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÷ 
número 
total de 
empreg
ados 
turístico
s * 100 
=% das 
mulleres 
empreg
adas 
polo 
turismo 

empreg
o das 
mulleres 
no 
turismo. 
Malta 
(38%) e 
Italia 
(49%) 
son os 
únicos 
países 
onde a 
muller 
non 
ocupou 
a maior 
parte 
dos 
postos 
de 
traballo 
no 
sector 
de 
aloxame
ntos 
turístico
s 
(2007). 

Porcentaje de 
empresas turísticas 
cuya dirección general 
está en manos de una 
mujer 

Número 
total de 
empres
as 
turística
s cun 
director 
xeral de 
muller ÷ 
número 
total de 
empres
as 
turística
s * 100 
=% de 
empres
as 
turística
s onde o 
director 
xeral é 
muller 

El 22% 
de los 
puestos 
clave en 
turismo 
están en 
manos 
de 
mujeres 
(2010) 

Tomamos os datos da 
enquisa das empresas 
que responderon. 
Coincide, probablemente, 
que responden mais as 
mulleres que os homes, o 
que xustifica a elevada 
cifra. O dato hai que 
tomalo de xeito 
provisional 58,5???    

Porcentaxe de 
establecementos de 
aloxamento comercial 
que participan nos 
programas oficiais de 
accesibilidade 

% 

Polo 
menos 
un 5% 
recomen
dado 
por 
ENAT 

Enquisa a empresarios 
2018 13,2%    
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Porcentaxe de 
establecementos de 
aloxamento comercial 
que participan en 
esquemas de 
información 
accesibles 
recoñecidos % 

Non hai 

 Non temos    
Porcentaxe de 
transporte público 
accesible para 
persoas con 
discapacidade e con 
necesidades 
específicas de 
accesibilidade % Non hai  Non temos    
Porcentaxe de 
atraccións turísticas 
accesibles para 
persoas con 
discapacidade ou que 
participan en 
programas oficiais de 
información sobre 
accesibilidade % Non hai  Non temos    
Percepción dos 
perxuicios-beneficios 
que o turismo aporta 
para cidade 0-10  Enquisa residentes 8,5    
Percepción dos 
perxuicios-beneficios 
que o turismo aporta 
para o enquisado 0-10  Enquisa residentes 6,3    

Existen recursos 
turísticos que son 
ampliamente 
utilizados para disfrute 
dos residentes 

% Non hai Enquisa residentes 

Parques e 
Alameda 
99,1; 
Festas 
90,3; 
Catedral 
con fins 
turísticos 
77,1; 
Cidade da 
Cultura 
75,5    

Percepción da 
planificación do 
turismo para dar 
emprego a poboación 
local 0-10 Non hai Enquisa residentes 6,5    
Percepción de que o 
turismo incrementa os 
prezos mais que os 
salarios % Non hai Enquisa residentes 70%    
Contacto residentes 
con turistas % Non hai Enquisa residentes 65%    
Dos que ten contacto 
cos turistas,  
información os turistas % Non hai Enquisa residentes 77,8%    
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como motivo principal 
do contacto 

Cualificación da 
convivencia cos 
turistas 0-10 Non hai Enquisa residentes 7,8    

Porcentaxe de 
residentes que 
considera que no seu 
barrio hai demasiados 
hoteles e vivendas de 
uso turístico 

% Non hai Enquisa residentes 

Zona 
Catedral 
48,6, resto 
casco 
histórico 
64,4, 
ensanche e 
zonas 
novas 10, 
lugares 
periféricos 
6,8    

Estase a transmitir 
unha imaxe de 
Santiago como cidade 
ecolóxica en canto a 
residuos, consumo 
enerxético, auga 0-10 Non hai Enquisa residentes 5,23    
Porcentace de 
ciudadanos que non 
fai viaxe turítica 
anualmente 0-10 

UE, 
media 
26% Enquisa residentes 24%    

Porcentaxe de 
visitantes que viron 
compridas as 
expectativas 

% Non hai Enquisa a visitantes 

84,5%. Un 
12,6% non 
está de 
acordo nin 
en 
desacordo    

Existencia de 
percepción de perigo 
ou e pouca 
seguridade % Non hai Enquisa a visitantes 7,2%    
Porcentaxe de turistas 
que se sentiron en 
contacto coa 
poboación e a cultura 
local % Non hai Enquisa a visitantes 79,4%    
Porcentaxe de 
visitantes que 
considera que hai 
demasiadas colas 
para visitar os 
principais lugares de 
interese % Non hai Enquisa a visitantes 82,5%    
Porcentaxe de 
empresas que 
declaran apoiar o 
desenvolvemento da 
comunidade % Non hai 

Enquisa a empresarios 
2018 22,2%    

SUSTENTABILIDAD
E CULTURAL        
Porcentaxe de 
residentes satisfeitos 
co impacto do turismo % Non hai Enquisa residentes 59,2%    



 

340 
 

na identidade do 
destino 

Porcentaxe de 
eventos realizados no 
destino que se 
centran na cultura e 
no patrimonio 
tradicional / local % Non hai Analise temática eventos 60%    
Consideración dos 
residentes de que o 
turismo promociona a 
cultura local 0-10 Non hai Enquisa residentes 7,3    
Consideración dos 
residentes de que o 
turismo promociona 
os produtos locais 0-10 Non hai Enquisa a residentes 7,6    
Efectos do turismo 
sobre o patrimonio 
monumental de 
Santiago 0-10 Non hai Enquisa a residentes 6,7    
Efectos do turismo 
sobre o patrimonio 
relixioso/espiritual 0-10 Non hai Enquisa a residentes 6,6    
Efectos do turismo 
sobre as festas e 
tradicións 0-10 Non hai Enquisa a residentes 6,3    
Despersonalización 
dos comercios 
tradicionais en favor 
dos comercios de 
cadea e franquicias 0-10 Non hai Enquisa a residentes 7,0    
Motivo cultural como 
motivo principal da 
visita % Non hai Enquisa visitants 36,9%    
Cultura innovadora na 
sustentabilidade: 
introducción de 
innovacións en 
sustentabilidade nos 
últimos 4 anos % Non hai 

Enquisa a empresarios 
2018 28,3%    

Cultura innovadora na 
sustentabilidade: Ten 
pensado introducir 
nos próxims 4 anos 
innovacións que 
influian positivamente 
na sustentabilidade % Non hai 

Enquisa a empresarios 
2018 24,5%    

Proceso de 
macdonalización das 
comidas en Santiago % Non hai 

Enquisa a empresarios 
2018 65,4%    

SUSTENTABILIDAD
E 
INFRAESTRUTURAL        
Percepción da 
poboacion sobre o 
límite da capaciadade 
de carga de acceso 0-10 Non hai  5%    



 

341 
 

Percepción da 
poboacion sobre o 
límite da capaciadade 
de carga do principal 
recurso turístico 0-10 Non hai  5,6%    
Percepción da 
poboacion sobre o 
límite da capaciadade 
de carga do paseo 
polas rúas 0-10 Non hai  5,5%    
Percepción da 
poboacion sobre o 
límite da capaciadade 
de carga das prazas 
públicas 0-10 Non hai  4,7%    
Percepción da 
poboacion sobre o 
límite da capaciadade 
de carga dos 
restaurantes 0-10 Non hai  4,9%    
PROMOCIÓN E 
IMAXE 
SUSTENTABLE        
Porcentaxe de turistas 
que volveron % Non hai Enquisa a visitantes 40%    
Porcentaxe de turistas 
que volverían a visitar 
o destino % Non hai Enquisa a visitantes 84%    
Porcentaxe de turistas 
que recomendarían o 
destino % Non hai Enquisa a visitantes 93%    
Porcentaxe de 
visitantes que elixen 
ese destino como 
viaxe principal % Non hai Enquisa a visitantes 48,1%    
Presenza nas 
principales feiras 
turísticas Si-non Non hai Constatación feito Si    

Porcentaxe de 
presuposto asinado a 
promoción turística 

€total e 
x 
resident
e Non hai Datos concello 

Total 
axustado a 
inflacción 
3.341.000€
; por 
residente 
34,64€    

Presenza do tema 
ambiental na 
información de 
hoteles e restaurantes    Non temos    
Porcentaxe de turistas 
motivados por temas 
ambientales ou 
paisaxísticos % Non hai Enquisa a visitantes 4,5%    
Porcentaxe de 
persoas que visitan o 
destino porque llo 
comentaron amigos 
ou familiares % Non hai Enquisa a visitantes 45,6%    

Porcentaxe de turistas 
que foron ben % Non hai Enquisa a visitantes 92,1%    
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acollidos polos 
lugareños 

Transmisión da imaxe 
como destino 
ecolóxico 0-10 Non hai 

Enquisa a empresarios 
2018 1,9    

As empresas na 
promoción por internet 
influen a palabra 
sustentabilidade % Non hai 

Enquisa a empresarios 
2018 9,4%    

As empresas na 
promoción por internet 
incluen algunha imaxe 
que fai referencia a 
sustentabilidade % Non hai 

Enquisa a empresarios 
2018 3,8%    

SUSTENTABILIADA
DE MEDIÁTICA        

Masificación turística 
Si-non Non hai Analise dos xornais 

Sen 
resolver    

Licencias hoteis 
Si-non Non hai Analise dos xornais 

Sen 
resolver    

Taxa turística 
Si-non Non hai Analise dos xornais 

Sen 
resolver    

Pisos turísticos ilegais 
Si-non Non hai Analise dos xornais 

Sen 
resolver    

Xentrificación 
Si-non Non hai Analise dos xornais 

Sen 
resolver    

Modelo turístico 
Si-non Non hai Analise dos xornais 

Sen 
resolver    

SUSTENTABILIDAD
E E 
REDISTRIBUCION 
DE FLUXOS        
Dígame unha idea 
para redistribución 
temporal de fluxos 
turísticos en Santiago 
(que veñan mais 
escalonados o longo 
do ano)        
Dígame unha idea 
para redistribución 
espacial de fluxos 
turísticos en Santiago 
(que non se 
concentren tanto na 
catedral e a súa 
améndoa)        
Dígame un roteiro 
e/ou actividade 
turística que non se 
oferta en Santiago e 
que sería posible 
ofertar (explique co 
máximo detalle)        
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