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Resumo
A hospitalidade no turismo garda gran relación coa participación da comunidade receptora nas

actividades de planificación turística. O patrimonio e o turismo son dúas realidades de destinos

histórico-culturais, que diante do fenómeno de consumo cultural masivo, tornaron o primeiro

unha das principais atraccións turísticas e trouxeron consigo algúns problemas. Ademais, nun

momento de crise como a que pasamos na actualidade á raíz da COVID-19 e considerando a

importancia máis que demostrada do sector turístico para as economías en distintos países, faise

necesario analizar o papel da comunidade local no desenvolvemento local. Neste sentido, coñecer

a percepción do residente e o seu papel como responsable do desenvolvemento sustentable é

preciso para conseguir minimizar os impactos negativos do turismo e aumentar o benestar da

comunidade, en consecuencia, agregando valor á experiencia turística no núcleo receptor. Así, o

obxectivo xeral deste traballo foi analizar as percepcións dos residentes en Galicia a respecto do

turismo no Camiño de Santiago e o seu interese polo desenvolvemento desta actividade. O

traballo foi concretado por medio de investigación de campo con colecta de datos nas sete

principais cidades galegas. Os datos foron recollidos entre o 1 de febreiro de 2021 e o 10 de abril

de 2021. Foron colectados 958 respostas, porén, pola necesidade de ter unha relación coa

cidade, 159 respostas foron descartadas porque a persoa respondente non vivía nin traballaba en

ningunha das cidades territorio de estudo. De acordo cos resultados, encontrouse que o turismo

no Camiño de Santiago é maiormente percibido como positivo para a poboación galega. Iso

porque, dos impactos traballados nese estudo (16 indicadores), as medias para a percepción dos

impactos positivos foron moi altas e para os impactos negativos moi baixas. Outro resultado

destacable é que case un 87% da mostra estaría disposta a axudar a desenvolver o turismo na

súa cidade. Un outro aspecto destacable é que a percepción dos impactos (positivos e negativos)

preséntase de distinta maneira dependendo da cidade galega, polo que se fai necesario entender

esas diferenzas para actuar e mellorar a percepción da comunidade anfitrioa, quen vive os

beneficios e custos do turismo no seu cotiá.
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1. Antecedentes e estado  
actual do tema de estudo
Santiago de Compostela é un destino de turismo urbano internacional que recibe anualmente

millares de visitantes, gracias ao seu patrimonio e o Camiño de Santiago. Foi no século XXI que a

peregrinación a esta cidade se intensificou e con ela unha explosión internacional gracias á

publicidade (Pereiro, 2019). Porén, Lopez, Pazos Otón e Piñeiro Antelo (2019) afirman que a

intensa promoción turística desde 1993 resultou nun aumento continuo do número de visitantes.

No último Plan Estratéxico de Turismo de Santiago 2017-2022 (Santiago Turismo, 2018)

destacouse a posible perda de identidade provocada polo desenvolvemento dun modelo de fast
food e de souvenirs que homoxeneiza a oferta. Non só iso, no turismo de Santiago se perciben

problemas de relación entre esta actividade e a poboación local, como poden ser: emprego

inestable de baixa calidade; abandono progresivo do Casco Histórico pola falta de servizos básicos

como fibra óptica, ascensores, aparcamento; masificación nas principais zonas turísticas; e

especulación coa vivenda, que se destina a usos turísticos e non residenciais (Santiago Turismo,

2018). A cidade, conxuntamente con Roma e Xerusalén é un dos grandes destinos de

peregrinación mundial. Foi tras o descubrimento do sepulcro do apóstolo Santiago que o lugar se

transformou en destino de peregrinación para millóns de europeos durante a Idade Media. Hoxe

en día o Camiño de Santiago sigue sendo un dos produtos turísticos con máis éxito da oferta

turística galega a nivel mundial. Ademais, a celebración do ano Xacobeo afecta de forma

considerable á economía e sociedade de toda Galicia, non só de Santiago de Compostela.

Malia os problemas e impactos negativos que o turismo pode xerar a unha determinada

sociedade, estes poden ser superados se os beneficios producidos son utilizados de maneira

eficaz, é dicir, cando o seu desenvolvemento e xestión son realizados de forma planificada, a

través da implantación de políticas adecuadas que beneficien tanto as persoas turistas como a

comunidade local. Así, o turismo pode axudar a solucionar problemas de carácter urbano e social,

diversificando a economía e favorecendo a igualdade social do territorio (Clavé & Calabuig, 2005).

Por iso, analizando esta temática desde a lóxica da dialéctica, admitindo que con ese método se

permite comprender mellor os xogos de forzas vividos polo turismo nun determinado destino,

podemos comprender a relación existente entre residente e visitante, e así, conseguir que as

necesidades duns e outros sexan atendidas. Finalmente, nun momento de crise como a derivada

da pandemia da COVID-19, faise pertinente que as políticas públicas logren envolver a todos os

interesados no desenvolvemento da rexión. Porén, para iso, traballos coma este son necesarios

para lograr identificar as percepcións da comunidade local e en consecuencia integrala como

parte esencial do desenvolvemento local.

A maioría das investigacións realizadas no ámbito do turismo son concretadas tendo como

enfoque principal o consumo e o comportamento do consumidor turístico, deixando de lado, na

maioría das veces, os impactos desa actividade na vida cotiá das poboacións receptoras. Porén,

dentro dunha visión de sustentabilidade, esta é unha das vertentes que se debe considerar na

planificación turística. Daquela, consideramos interesante disecar as
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percepcións que a comunidade local tén acerca desa actividade e indagar sobre a súa intención

de apoiar a actividade turística, máis concretamente sobre o seu apoio ao turismo do Camiño de

Santiago, patrimonio cultural mundial.

Mowforth e Munt (2003) destacaron hai case dúas décadas a importancia da participación da

comunidade local para o desenvolvemento dun turismo sustentable. E segundo Rasoolimanesh,

Ringle, Jaafar e Ramayah (2017), o envolvemento no proceso de desenvolvemento do turismo

pode mellorar a concienciación dos moradores sobre os sus beneficios e custos, influenciando así o

seu apoio a desenvolvr o turismo. Segundo Jaafar, Rasoolimanesh e Lonik (2015), a percepción

dos residentes a respecto dos impactos do turismo é un factor capaz de influenciar o seu

comportamento para apoiar o desenvolvemento do turismo na localidade. Ademais de identificar

as percepcións dos residentes para a mellora da calidade de vida, é importante identificar e

acompañar as súas actitudes en relación coas políticas de desenvolvemento do turismo para ser

incorporada a proxectos turísticos, ben como na identificación de oportunidades a ser explotadas,

ou na avaliación das percepcións de problemas que deben ser resolvidos (Prayag, Hosany,

Nunkoo e Alders, 2013; Stylidis, Biran, Sit e Szivas, 2014). Así mesmo, o comportamento en

relación aos turistas pode ser un factor que limita o sector, porén, unha actitude positiva pode

fomentar o seu desenvolvemento. É dicir, as actitudes da comunidade son fundamentais para o

desenvolvemento sustentable do turismo, e coñecelas pode ser un instrumento precioso para a

elaboración de proxectos neste sentido.

E de acordo con Telfer e Sharpley (2008) e Sharpley (2014), o comportamento do residente será

diferente se percibe máis impactos positivos que negativos. No primeiro caso, ele será máis

aberto a apoiar o desenvolvemento da actividade se identifica que o turismo xera máis beneficios

que custos para o lugar (Rasoolimanesh, Jaafar, Kock e Ramayah, 2015). Porén, será aveso a

participar se percibe que a actividade impacta máis negativamente no destino. Por último,

Gabriel, Soares e Godoi (2017) identificaron nos seus estudos sobre o uso do patrimonio no

turismo, que existen diferenzas entre as percepcións de individuos que residen en locais turísticos

fronte a suxeitos que viven en locais con baixo fluxo de turismo. Estes estudos tamén concluíron

que os residentes de destinos maduros non perciben o impacto do turismo (beneficios ou custos)

da mesma forma que os residentes de destinos noutras etapas do ciclo de vida.

Da mesma forma que unha parte da comunidade pode ver os impactos positivos como

oportunidades económicas, de integración social, mellora da calidade de vida, aumentando o

número de atraccións, infraestruturas e servizos. Unha parte dos membros da comunidade pode

non se interesar polos efectos do turismo, debido a unha serie de disturbios, tais como a polución

do medioambiente ou da auga e algúns efectos sociais e culturais significativos. Con todo, a

comunidade sen dúbida debería ser considerada a parte máis importante de calquera proxecto,

pois ela é a maior afectada positiva ou negativamente pola planificación e desenvolvemento do

turismo (Eshliki e Kaboudi, 2012) e dela dependerá a hospitalidade para con as persoas que

visitan o lugar.
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2. Obxectivos
O obxectivo xeral desta investigación é analizar a relación existente entre as percepcións dos

residentes en Galicia a respecto do turismo no Camiño de Santiago e o seu interese polo

desenvolvemento desta actividade.

Para lograr este obxectivo se trazaron os seguintes obxectivos específicos:

-Identificar as percepcións dos residentes nas 7 principais cidades galegas a respecto do impacto

do turismo do Camiño de Santiago.

-Identificar a intención de participación no desenvolvemento do turismo do Camiño de Santiago

dos residentes nas 7 principais cidades galegas.

-Analizar as posibles diferenzas significativas entre as percepcións dos residentes de acordo co

turismo do Camiño de Santiago.
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3. Metodoloxía
Este estudo empírico realizouse nos primeiros meses de 2021 (ao arrancar o ano Xacobeo) con

base nun cuestionario aplicado a residentes das 7 principais cidades da Galicia por onde pasa o

Camiño de Santiago: Vigo, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol e Santiago de

Compostela. O cuestionario está baseado en estudos anteriores (Williams e Lawson, 2001;

Besculides, Lee e McCormick, 2002; Kuvan e Akan, 2005; Jackson, 2008; Sharma e Dyer, 2009;

Monjardino, 2009; Vareiro, Remoaldo e Cadima, 2012; Remoaldo, Duque e Ribeiro, 2015; Vareiro,

Santos, Remoaldo e Cadima Ribeiro, 2016; Rasoolimanesh, Ringle, Jaafar e Ramayah, 2017).

Utilizouse unha escala de Likert de cinco puntos (variando de 1 'discordo completamente' a 5

'concordo completamente').

O cuestionario está dividido en tres partes: unha primeira relacionada coas percepcións dos

impactos do turismo; unha segunda, relacionada coas intencións en apoiar o turismo na cidade; e

unha terceira destínase a recoller os datos demográficos (sexo, idade, estado civil, educación,

barrio de residencia).

Os datos foron colectados entre febreiro e abril de 2021 e chegouse a 958 respostas. Deste total,

descartáronse 159 repostas por non cumprir co requisito básico para participar da mostra: vivir ou

traballar nunha das setes maiores cidades galegas por onde pasa o Camiño de Santiago. Con esa

cantidade de 799 resposta mantívose un nivel de confianza en 95% e unha marxe de erro en 4%.

Utilizouse a mostraxe non probabilística de snowball sampling para chegar ao maior número de

respostas.

Considérse que esta metodoloxía é adecuada, alén de se poder revelar máis eficaz pois 85,6% da

poboación de Galicia ten acceso á Internet (OSIMGA, 2019). Desta forma, a mostra alcanzada é

superior aos de outras investigacións a respecto da percepción dos impactos do turismo: 400

inquiridos de Faulkner e Tideswell (1997), 415 respondentes de Williams e Lawson (2001), 352 de

McDwall e Choi (2010) ou 400 respostas válidas de Vareiro, Remoaldo e Cadima (2012).

Realizouse primeiramente a análise estatística descritiva usando SPSS (versión 24.0) para

identificar a percepción do impacto do Camiño de Santiago nas sete cidades. Realizouse tamén un

estudo das medias para cada cidade territorio do estudo para identificar posibles diferenzas entres

as percepción das persoas residentes acerca do turismo do Camiño de Santiago.

Gabriel, Soares e Godoi (2017), nos seus estudos sobre o uso do patrimonio en Santiago de

Compostela, encontraron que existe diferenza entre a percepción dos individuos de acordo coa

rexión de residencia. Foi por iso que se realizou unha comparación entre os resultados das setes

cidades, considerando as percepcións positivas e negativas de residentes e as intencións de

participación da comunidade en actividades de apoio ao desenvolvemento do turismo do Camiño

de Santiago.

7
A pa rt ic ipa c ió n da co m u n id a d e an f i t r io a no de s e n v o lv e m e n t o  

tu r ístic o : pe rc e pc ió n s a re s p e c t o do Ca m iñ o de S an t iag o



4. Presentación e discusión  
dos resultados
O estudo empírico foi realizado entre febreiro e abril de 2021 con base nun cuestionario aplicado

a persoas residentes en Galicia, separándoas nas 7 principais cidades galegas (A Coruña, Ferrol,

Santiago de Compostela, Ourense, Vigo, Pontevedra e Lugo).

Realizouse unha pregunta inicial para garantir que quen non vivise ou traballase diariamente en

algunha das sete cidades non puidese responder ao cuestionario. Desta forma poderíamos medir

as percepcións de persoas dentro do perfil de estudo: residentes e usuarios habituais da cidade.

Como se pode ver na Figura 1 (Mostra do estudo), a maioría das respostas se recolleron na

cidade de A Coruña (case 30% do total de respostas). En segundo lugar vén a cidade de Ferrol

con preto de 20% e Santiago de Compostela con 12% das respostas. As cidades de Ourense e

Pontevedra foron das que se recibiron menos respostas, 1,25% e 2,4% respectivamente. Iso

acabou por xerar unha limitación no traballo, dado que, con ese nivel de respostas tan baixo, as

análises estatísticas para estas dúas cidades non foron significativas. Na cidade de Vigo recibimos

6% das respostas e pouco máis de 11% da mostra vén da cidade de Lugo.

Máis da metade das persoas que responderon o cuestionario son mulleres (65%), concretamente,

2/3 das respostas foron ofrecidas por elas, demostrando xa un certo interese en participar (ou

como mínimo, coñecer) desa investigación. A maior parte da amostra é da xeración Y ou

Millennial, persoas nascidas entre 1980 e 2000 (máis do 54,5%), seguida pola xeración X

(26,2%), persoas nadas entre 1965 e final da década de 1970. A xeración Z (xente moza de

menos de 18 anos) é a menos representada (menos do 4%). Con iso, notamos que a amostra

está maiormente formada por persoas adultas. Unha gran maioría das persoas respondentes

posúe un alto nivel de escolarización, como se percibe no 70% da mostra con estudos

universitarios ou postuniversitarios.

Con relación a situación laboral, a mostra está formada maioritariamente por persoas que se

encontran traballando na actualidade (case o 60%) e dela, a maioría é de funcionarios(as) e de

persoas traballando por conta allea, 18% e 30% respectivamente. Ademais, a mostra está

formada por persoas que teñen uns ingresos familiares mensuais maiores a 1.501 euros.

Finalmente, unha esmagadora maioría das persoas non traballa na área do turismo. Menos dun

30% das persoas respondentes traballa neste sector.
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A Coruña  

38.4%

Ferrol  

25.8%

Santiago de Compostela  

13.9%

Lugo  11.4%

Vigo  6% Ourense  

1.5%

Muller  

65.3%

Home  

33.3%

Prefiro non dicir  

1.4%

Estudando  

30.8%

Contrato por conta allea  

30%

Funcionario(a)  

18.8%

Autónomo(a)  

9.2%

En paro  

7.7%Traballo doméstico  

0.4%

De 1501€ a 2500€  

34.3%

De 1001€ a 1500€  

23%

De 2501€ a 5000€  

22%

De 501€ a 1000€  

11.5%

Máis de 5001€  

3.3%

Millennial

s  

54.6%

Xeración X  

26.2%

Baby boomers  

15.4%
3.8%

Non  

70.3%

Si  

29.7%
Estudos universitarios  

41.6%

Estudos postuniversitarios  

29%

Educación secundaria  

13.8%

Formación profesional  

12.2%

Educación básica  

2.8%
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Xubilado(a)  

3.1%

Menos de 500€  3.1%

Sen ingresos

2.8%

Pontevedra  3%

Sexo

Situación laboral

Traballa no sector  
turístico

Franxa de idade

Xeración Z

Ingresos familiares

Cidade

Figura 1:Mostra do estudo



4.1. Percepción dos impactos do 

turismo  do Camiño de Santiago

Antes de presentar e analizar os resultados obtidos a partir da análise das diferenzas entre as 7

cidades, primeiro destacaremos algúns datos xerais do estudo.

A Figura 2 presenta os resultados para as 16 afirmacións e as respostas aos itens de impactos

percibidos no turismo. Para todos os itens, a escala Likert variou de 1 "discordo completamente"

a 5 "concordo completamente". Os datos dispoñibles revelan que, en xeral, os residentes das 7

principais cidades da Galicia concordaron que o turismo do Camiño de Santiago xera impactos

positivos na súa cidade. Con relación aos impactos negativos non mostraron moita preocupación,

a non ser que o turismo do Camiño de Santiago aumenta os prezos na cidade.

Da declaración “O turismo é bo para a cidade” podemos concluír que 71,7% dos entrevistados

expresaron unha opinión positiva sobre o turismo, concordando que o turismo do Camiño de

Santiago era bo para a súa cidade. Só 10,1% expresaron discordancia con esa afirmación.

Ademais, das 15 variables utilizadas, esa afirmativa foi a que obtivo a media máis alta (3,98). Iso

indica que os suxeitos da enquisa recoñecen a importancia do turismo do Camiño de Santiago

para Galicia.

Se verificamos as medias extremas para beneficios e custos do turismo do Camiño de Santiago,

no primeiro caso, vemos que o beneficio mellor valorado é o efecto que o turismo ten en crear

postos de traballo (O turismo do Camiño de Santiago crea postos de traballo para as persoas

residentes), por outro lado, a media baixa dos beneficios indica que esa comunidade anfitrioa non

percibe que a súa calidade de vida mellora co turismo do Camiño. Isto é, o beneficio menos

valorado polas persoas respondentes é o relacionado coa afirmación “O turismo do Camiño de

Santiago mellora a calidade de vida das persoas residentes”. Pasando a analizar as medias dos

custos percibidos, identificamos que o maior custo é que “O turismo do Camiño de Santiago

aumenta os prezos na cidade”, por outro lado, no extremo oposto, as persoas participantes non

perciben que exista relación do turismo do Camiño co aumento da criminalidade nas cidades

galegas.

Cando se preguntou se o turismo xera beneficio para a persoa respondente, percíbese que esa

afirmación é a que ten unha menor puntuación de todos os beneficios do turismo. Iso nos leva a

crer que mesmo sen ter un beneficio directo do turismo, nosa mostra entende que esa actividade

é importante para a poboación da Galicia. A porcentaxe de persoas que discordaron ou discordan

completamente que o turismo as axudou foi de case 43%. Desta maneira, pódese concluír que a

mostra percibe que a industria do turismo é unha oportunidade para mellorar o desenvolvemento

da súa cidade, mais ao mesmo tempo teñen menos seguro de que irán beneficiarse

persoalmente.
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Aumenta os prezos na  
cidade

28.1%

Aumenta a polución na  
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Figura 2: Percepcións sobre impactos: O turismo...
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A Coruña Vigo

Realizada a primeira presentación dos resultados para toda Galicia, pasamos agora a presentar as

percepcións dos impactos de acordo coa cidade de referencia. Porén, cabe destacar que das 7

cidades, dúas delas (Ourense e Pontevedra) non poderán participar das comparacións porque as

respostas foron insuficientes. Neste sentido, con ese nivel de respostas tan baixo, as análises

estatísticas non xeran resultados significativos.

Primeiramente cabe destacar que das 12 afirmacións relacionadas cos impactos positivos, só para

a afirmación “O turismo do Camiño de Santiago é beneficioso para min” hai concordancia total. É

dicir, as respostas en todas as cidades analisadas concinciden con esa afirmación. Tamén é

destacable que das 5 cidades con as cales se pode realizar as comparativas, Santiago de

Compostela é a que ten unha percepción máis distinta en 5 ocasións acerca dos beneficios do

turismo.

Aínda que existe unha gran concordancia coa afirmación “O turismo do Camiño de Santiago crea

postos de traballo para as persoas residentes”, Vigo é a cidade galega onde se percibe ese menor

poder xerador de emprego, pola contra, todas as outras 4 cidades coinciden en entender que o

turismo ten un efecto moi positivo neste sentido.

A Coruña é a cidade galega onde máis se percibe que a actividade turística pode fomentar a

conservación e restauración de edificios históricos. Pola contra, as respostas chegadas de

Santiago de Compostela coinciden menos con esa afirmación. Aínda tratando de patrimonio, para

a afirmación “O turismo do Camiño de Santiago colabora na preservación de valores, costumes e

tradicións locais”, as persoas da mostra que residen en Santiago de Compostela non están tan de

acordo como as persoas residentes en A Coruña, Ferrol, Lugo ou Vigo. Así, pode que o feito de

ser unha cidade patrimonial que recibe máis turistas que calquera das outras catro cidades

condicione esa percepción. Da mesma forma, novamente Santiago de Compostela é a cidade que

menos concorda que o turismo do Camiño axude a crear novos servizos para as persoas

residentes na cidade (Gráfico 1).

Gráfico 1. Beneficios do turismo do Camiño de Santiago
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A percepción de residentes da cidade Vigo sobre o beneficio do turismo en permitir o contacto

con persoas de culturas diferentes é a máis baixa das cinco cidades analizadas. Pola contra, A

Coruña é a cidade galega onde se percibe unha maior posibilidade de ter contactos con persoas

de diferentes culturas grazas a actividade turística. Se se miran as diferenzas significativas, só

Vigo se diferencia das outras cidades.

Cando se para a verificar os resultados para a afirmación “O turismo do Camiño de Santiago

estimula a cultura e a artesanía locais”, percíbese que con A Coruña pasa xusto o contrario que

na pregunta anterior. É dicir, nesta afirmación A Coruña é a cidade onde máis se percibe que o

turismo ten a capacidade de mellorar a cultura da cidade. Pola contra, en Santiago de Compostela

é onde menos se ve ese beneficio do turismo, a capacidade da actividade turística en mellorar os

aspectos culturais na cidade.

Finalmente, para as afirmacións “O turismo do Camiño de Santiago mellora os servizos de

hostelería na cidade” e “O turismo do Camiño de Santiago mellora a calidade de vida das persoas

residentes” (Gráfico 2), Santiago de Compostela é a cidade onde as respostas menos coinciden

con esa afirmación, é dicir, onde a media é máis baixa. Ademais, a diferenza da media de

Santiago para as outras cidades é estatisticamente significativa. Para a primeira afirmación

relacionando turismo coa mellora da hostelería da cidade, é A Coruña que ten unha mellor

percepción para ese beneficio. Xa para a segunda afirmación, relacionada coa mellora da calidade

de vida na cidade, é en Vigo onde se percibe ese beneficio do turismo. Máis unha vez, pode que

esa diferenza entre Vigo e Santiago se deba a cantidade de turistas do Camiño de Santiago en

cada unha delas. É dicir, na cidade de Vigo existe moi pouca carga de turistas cando comparada

co destino final desa rota de peregrinación.
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Gráfico 2. Beneficios do turismo do Camiño de Santiago



Como xa se destacou anteriormente, das 12 afirmacións relacionadas cos impactos positivos, só

para a afirmación “O turismo do Camiño de Santiago é beneficioso para min” hai concordancia

total entre as cidades analizadas. As percepcións en todas elas é igual, é dicir, en ningunha das

cidades ese beneficio do turismo é percibido polos respondentes. A media máis alta para esa

afirmación quedou en 2,6. Porén, cando indagados se o turismo do Camiño de Santiago era

beneficioso para a cidade, todas elas están de acordo on esa cuestión (a media máis baixa foi de

3,53 na cidde de Santiago de Compostela). Cabe destacar tamén que a percepcion nesa cidade se

diferencia estatisticamente das percepcions nas outras cidades da enquisa. A Coruña e Ferrol son

as cidades onde máis se perciben un beneficio do turismo dp Caimño de Santiago para a cidade.

Dando secuencia ao estudo e verificando os resultados da afirmación “O turismo do Camiño de

Santiago ten un impacto económico importante”, nas cinco cidades as percepcións son positivas,

con medias superiores a 3,25. Para esa afirmación tamén se percibe unha diferenza significativa

da media da cidade de Ferrol coas outras catro cidades galegas. Concretamente, é en Ferrol onde

se percibe un menor impacfo económico decorrente do turismo do Camiño de Santiago.

Por último, a percepción de residentes das cidades galegas analizadas nese estudio fronte a se o

investimento municipal en promoción turística é beneficioso para a cidade é moi positivo.

Destacando que a percepción na cidade de A Coruña é a que máis concorda coa afirmativa.
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Gráfico 3. Beneficios que xeran apoio ao desenvolvemento



No que se refire a percepción dos custos xerados polo turismo do Camiño de Santiago, o impacto

negativo que máis se percibe nas respostas é que esta actividade aumenta os prezos na cidade.

En calquera das cinco cidades galegas ela obtivo a media máis alta. Porén, son os residentes de

Santiago de Compostela que teñen a media máis alta e ademais estatisticamente diferente. Todas

as outras cidades perciben ese custo da mesma maneira.

Para os outros tres impactos negativos analizados nesa investigación (Gráfico 4): O turismo do

Camiño de Santiago aumenta a polución na cidade; (...) aumenta a criminalidade na cidade; e

(...) altera os hábitos de vida das persoas residentes, é na cidade de Ferrol onde se percibe unha

diferenza estatisticamente significativa con relación ás outras 4 cidades.

Para estas tres afirmacións, os respondentes de Ferrol son os que menos concordan con eses

impactos. Con todo, é Santiago de Compostela que ten as medias mías altas para estes tres

custos xerados pola actividade turística.

Finalmente, coñecidas as percepcións dos impactos do turismo do Camiño de Santiago nas

principais cidades galegas (beneficios e custos desta actividade), podemos concluír que as

persoas residentes na Galicia perciben que esa actividade xera máis beneficios que custos no

territorio. Daquela, no próximo apartado se presentará a segunda parte do estudo, que buscaba

identificar as intencións de participación da comunicadade no desenvolvemento do turismo na

rexión.
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4.2. Intención de participación da  

comunidade

Despois de contestar a primeira sesión do cuestionario sobre a percepción dos impactos do

turismo do Camiño de Santiago, realizábase unha pregunta para identificar a intención de axudar

no desenvolvemento da actividade turística. Concretamente preguntábase: “Se tivese a

oportunidade, estaría disposto(a) a colaborar no desenvolvemento turístico da cidade?”. Das

respostas, só 12,4% da mostra indicou que non tiña interese en axudar a desenvolver o turismo

na rexión. Pola contra, case 90% da mostra estaba interesada en realizar algunha actividade para

axudar a desenvolver a actividade turística no Camiño de Santiago (Figura 3).

Das dez afirmacións que se relacionaban coas actividades que estarían dispostas a realizar para

axudar ao turismo na Galicia, as medias máis altas foron para “Informar sobre os lugares que

visitar” e “Suxerir propostas para mellorar a actividade turística na cidade”. Desta maneira,

identificamos que a persoa residente na Galicia por un lado preza pola experiencia turística das

persoas visitantes, dado que están disposta a axudar entrando en contacto directamente co

visitante para informar sobre lugares que visitar. E tamén, por outro lado, está disposta a

participar da xestión do turismo, ofrecendo propostas para mellorar esta actividade (Gráfico 5).

Gráfico 5. Intención en participar no desenvolvemento do  turismo
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Figura 3: Intención de participación da comunidade



A media máis baixa é a relacionada coa afirmación que dicía que estaría disposto(a) a “Convidar a

turistas a visitar a miña casa”, seguida de “Investir en actividades empresariais vinculadas co

turismo”. Mesmo os impactos do turismo do Camiño de Santiago sendo visto como positivos e

ademais, sabendo que un dos beneficios ben valorado era que o turismo do Camiño permitía o

contacto con persoas de culturas diferentes, as respondentes non teñen interese en convidar o

turista a coñecer a súa intimidade da morada.

Con relación a segunda media máis baixa, relacionada con investir na actividade turística, ese

resultado mostra tamén que mesmo considerando unha actividade importante para a rexión e que

xera un impacto económico importante para o lugar, ao residente non lle interesa facer inversión

nesta actividade. Ese é un aspecto destacable, dado que se demostra que o turismo en si é unha

actividade ben considerada polos residentes, aínda que del non dependan financeiramente.

Dando secuencia ao estudo, realizamos o teste ANOVA e encontramos que non existen diferenzas

significativas entre as percepcións nas cinco cidades de estudo: A Coruña, Ferrol, Santiago de

Compostela, Vigo e Lugo. Desta maneira, pódese afirmar que todas as persoas da mostra do

estudo que responderon estar dispostas a colaborar no desenvolvemento do turismo actúan da

mesma maneira (Figura 3).

Polo tanto, considerar estas intencións de participación da comunidade anfitrioa no

desenvolvemento do turismo do Camiño de Santiago sería algo proveitoso para maximizar as

percepcións dos beneficios positivos e minimizar a dos impactos negativos. Así, cabe ás persoas

responsables polo desenvolvemento desta actividade (Consellos, Deputacións, Xunta de Galicia)

involucrar a comunidade local (asociacións de veciños, amigos do camiño…) nas decisións

relacionadas coa actividade.
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5. Conclusións
Este estudo buscou identificar a percepción das persoas residentes na Galicia (segmentando o

territorio nas setes principais cidades) sobre os impactos do turismo do Camiño de Santiago.

Ademais, buscouse tamén coñecer as intencións destes suxeitos en participar de accións que

colaborasen ao desenvolvemento do turismo na súa cidade. Por un lado, concluise que se percibe

que o turismo do Camiño de Santiago xera máis beneficios que curtos para a comunidade local.

Por outro lado, concluise tamén que a comunidade receptora está disposta a realizar algunhas

actividades para axudar ao turismo na rexión.

A comparativa entre as cidades marca unha contribución teórica relevante para o estudo dos

impactos do turismo en unha ruta patrimonio da humanidade porque, fronte ao goce dun mesmo

atractivo turístico (o Camiño de Santiago), existen distintas maneiras de percibir a importancia do

turismo segundo a cidade. Neste sentido, é de destacar que estes resultados reciben maior

interese por se tratar dunha abordaxe innovadora realizada nunha ruta patrimonio da

humanidade, que non impacta da mesma maneira en cidades tan distintas, mesmo dentro dun

mesmo territorio.

Dende unha perspectiva de contribucións prácticas deste estudo, destacamos que as autoridades

responsables pola xestión turística poden involucrar a población local nas decisións relacionadas

co sector. Así será cada vez máis posible maximizar os impactos positivos e minimizar os custos

do turismo para a comunidade anfitrioa. Finalmente, merece destaque resaltar que esta

investigación realizouse nun momento de crise mundial derivada da pandemia da COVID-19, o

que prexudicou inmensamente o funcionamento do sector turístico, un dos grandes motores

económicos da rexión. Neste sentido, pode que os resultados tan positivos para a percepción do

turismo ou mesmo a altísima intención da comunidade local estean sobrevaloradas. Daquela,

recoméndase seguir investigando nesta mesma temática en un futuro, cando a pandemia xa

pasara e os seus impactos non condicionen as respostas das persoas.

Unha limitación do estudo encóntrase en non poder medir a percepción dos impactos do turismo

do Camiño de Santiago e as intencións de participación da comunidade receptora en Ourense e

Pontevedra devido á escasa cantidade de respostas nestas dúas cidades. Aínda que contamos

cunha mostra de 799 respondentes. Esta limitación non permitiu realizar comparacións entre as

sete principais cidades galegas fronte o turismo do Camiño de Santiago. Desta forma,

entendemos que faise necesario seguir avanzando en buscar respostas ao cuestionario nestas

dúas cidades para lograr mellorar a mostra.
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Feb Mar Abr Mai Xul A determinar

Adaptación do cuestionario a Microsoft Forms XXX

Aplicación do cuestionario XXX XXX XXX

Análises dos resultados XXX

Entrega da memoria científico técnica final XXX

Envío do vídeo promocional cos resultados XXX

Conferencista convidado en Universidade  
Federal do Estado do Rio de Janeiro

XXX

Preparación do artigos para as Revistas  
Journal of Tourism and Cultural Change e  
Tourism Geographies

XXX XXX

Envío de artigo á Revista Sustainability XXX

Participación de actividades da Cátedra do  
Camiño de Santiago e as Peregrinacións 
2020- 2021

XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Participación de congresos XXX

Presentación na Feira Expositiva da  
Investigación sobre O Camiño de Santiago e 
as  Peregrinacións - Xacobeo 2021

XXX
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6. Cronograma final
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7. Plan de difusión
Para a difusión dos resultados utilizaremos os medios tradicionais de publicacións académicas e

ademais medios de acercar estes resultados ás persoas interesadas. O Investigador Principal do

proxecto ofreceu conferencia en dúas universidades brasileiras (UECE e UFERJ) en abril de 2021.

Ademais, existe a posibilidade de ofrecer webinar en outros mestrados onde o IP normalmente é

convidado.

Será enviado ata o 29 de maio un artigo cos primeiros resultados da investigación a unha Call for

Papers da revista Sustainability e estase traballando nun segundo artigo que será enviado a unha

revista de turismo cultural ou de xeografía, ambas de alto nivel de impacto. Enviouse nota de

imprensa co resultado da investigación e se publicarán os resultados en redes sociais académicas

e persoais do equipo investigador.

Envarase este resultado ás asociacións de veciños, Federación Española de Asociaciones de

Amigos del Camino de Santiago, Deputacións e Concellos das 7 principais cidades de Galicia, para

que teñan coñecemento e que saiban que poden contar co apoio da comunidade local no deseño

de estratexias para o desenvolvemento do turismo do Camiño de Santiago.
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Compostela por ceder o espazo para a gravación dos resultados desa investigación publicados no

video institucional disponibilizado na páxina da Cátedra do Camiño de Santiago e das

Peregrinacións.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5aGzDz6kHAy_02UcwBgMqiW4panN_0canZGI6tyKIQ7zM9w/formResponse 1/3

O turismo no Camiño de Santiago
Benquerido señor ou señora.  

O patrimonio e o turismo son dúas realidades dos destinos histórico-culturais como é 

Galicia.  

Tamén, nun momento de crise como a que pasamos na actualidade a raíz da COVID-19, 

gustaríanos saber cal é a opinión e as perspectivas de residentes de Galicia, xa que é 

principalmente sobre vostedes que recaen os bene�cios e prexuízos de calquera 

política de desenvolvemento rexional.  

Este cuestionario é parte dunha investigación �nanciada pola Cátedra do Camiño de 

Santiago e das Peregrinacións. Con ela búscase coñecer cal é a súa percepción sobre o 

impacto do Camiño de Santiago na súa cidade.  

Como poderá veri�car, o cuestionario é simple e curto, e non tardará máis ca seis 

minutos en enchelo.  

En cumprimento da normativa europea e española sobre protección de datos persoais, 

así como do código deontolóxico que asiste á investigación social, informamos que os 

datos que se recollan para o estudo serán armacenados garantindo o seu anonimato e 

con�dencialidade e só serán utilizados con �ns estatísticos, NUNCA SERÁN TRATADOS 

DE FORMA INDIVIDUAL.   

Para calquera dúbida ao respecto, contactar con: jakson.soares@udc.gal 

Desde xa agradecémoslle a súa dispoñibilidade e participación. 

Un cordial saúdo. 

Grupo de Investigación GTES: Turismo, Economía e Sustentabilidade 

*Obrigatorio
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Páxina 1 de 7

Nunca envíes contrasinais a través de Formularios de Google.

Google non creou nin subscribe este contido. Informar dun uso inadecuado - Condicións de servizo -
Política de privacidade

1. Onde resides? *

Santiago de Compostela

2. Se respondeu outra, onde vives?

ddd

Seguinte

 Formularios
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https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Sección 1 de 7, a súa relación coa cidade

Páxina 2 de 7

Nunca envíes contrasinais a través de Formularios de Google.

Google non creou nin subscribe este contido. Informar dun uso inadecuado - Condicións de servizo -
Política de privacidade

O turismo no Camiño de Santiago
*Obrigatorio

2. En que barrio ou zona reside? *

A túa resposta

3. Traballa ou traballou nalgunha das seguintes actividades? *

Escoller

Volver Seguinte

 Formularios

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSc5aGzDz6kHAy_02UcwBgMqiW4panN_0canZGI6tyKIQ7zM9w/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5aGzDz6kHAy_02UcwBgMqiW4panN_0canZGI6tyKIQ7zM9w/viewform
https://policies.google.com/terms
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Sección 2 de 7, o seu contacto co turista do Camiño de Santiago

Elixa unha das cinco alternativas considerando o seu contacto con turistas en dúas ocasións, no 

traballo e no seu tempo libre.

O turismo no Camiño de Santiago
*Obrigatorio

4. Acostumo a ter contacto con turistas... *

Nunca
Poucas

veces
Ás veces

Con

frecuencia

Con moita

frecuencia

No meu

traballo

No meu

tempo de

lecer

No meu

traballo

No meu

tempo de

lecer
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Negativo

1 2 3 4 5

Positivo

Páxina 3 de 7

Nunca envíes contrasinais a través de Formularios de Google.

Google non creou nin subscribe este contido. Informar dun uso inadecuado - Condicións de servizo -
Política de privacidade

5. O contacto co turista altera os meus hábitos... *

Nunca
Poucas

veces
Ás veces

Con

frecuencia

Con moita

frecuencia

No meu

traballo

No meu

tempo de

lecer

No meu

traballo

No meu

tempo de

lecer

6. En xeral, como cuali�caría o seu contacto con turistas? Canto máis cerca

de 1 o contacto é negativo e canto máis cerca de 5 o contacto é positivo. *

Volver Seguinte

 Formularios

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSc5aGzDz6kHAy_02UcwBgMqiW4panN_0canZGI6tyKIQ7zM9w/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5aGzDz6kHAy_02UcwBgMqiW4panN_0canZGI6tyKIQ7zM9w/viewform
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Sección 4 de 7, opinión dos residentes

Indique o seu grao de acordo coas seguintes frases relativas ao turismo no Camiño de Santiago, 

sendo 1 nada de acordo e 5 completamente de acordo. No caso de non ter unha opinión formada, 

marque a casilla "sen opinión"

O turismo no Camiño de Santiago
*Obrigatorio
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7. O Turismo do Camiño de Santiago... *

1 2 3 4 5
Sen

opinión

... é bo para a

cidade

... é

bene�cioso

para min

... crea postos

de traballo

para as

persoas

residentes

... aumenta os

prezos na

cidade

... aumenta a

polución na

cidade

... aumenta a

criminalidade

na cidade

... fomenta a

conservación

e restauración

de edi�cios

históricos

... colabora na

preservación

de valores,

costumes e

tradicións

locais

... axuda a

crear novos

servizos para

as persoas

... é bo para a

cidade

... é

bene�cioso

para min

... crea postos

de traballo

para as

persoas

residentes

... aumenta os

prezos na

cidade

... aumenta a

polución na

cidade

... aumenta a

criminalidade

na cidade

... fomenta a

conservación

e restauración

de edi�cios

históricos

... colabora na

preservación

de valores,

costumes e

tradicións

locais

... axuda a

crear novos

servizos para

as persoas
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as persoas

residentes

... permite o

contacto con

persoas de

culturas

diferentes

... estimula a

cultura e a

artesanía

locais

... mellora os

servizos de

hostelería na

cidade

... mellora a

calidade de

vida das

persoas

residentes

... altera os

hábitos de

vida das

persoas

residentes

... ten un

impacto

económico

importante

... o

investimento

municipal en

promoción

turística é

bene�cioso

as persoas

residentes

... permite o

contacto con

persoas de

culturas

diferentes

... estimula a

cultura e a

artesanía

locais

... mellora os

servizos de

hostelería na

cidade

... mellora a

calidade de

vida das

persoas

residentes

... altera os

hábitos de

vida das

persoas

residentes

... ten un

impacto

económico

importante

... o

investimento

municipal en

promoción

turística é

bene�cioso
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Páxina 4 de 7

Nunca envíes contrasinais a través de Formularios de Google.

Google non creou nin subscribe este contido. Informar dun uso inadecuado - Condicións de servizo -
Política de privacidade

8. Cal é a súa opinión respecto á introdución dunha taxa turística na

cidade, sendo 1 nada de acordo coa medida e 5 completamente de

acordo. No caso de non ter unha opinión formada, marque "sen opinión" *

1 2 3 4 5
Sen

opinión

Melloraría o impacto

económico do

turismo na cidade

Fomentaría a

desestacionalización

do turismo na cidade

Sería positiva para a

cidade

Sería positiva para

min

Melloraría o impacto

económico do

turismo na cidade

Fomentaría a

desestacionalización

do turismo na cidade

Sería positiva para a

cidade

Sería positiva para

min

Volver Seguinte

 Formularios

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSc5aGzDz6kHAy_02UcwBgMqiW4panN_0canZGI6tyKIQ7zM9w/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5aGzDz6kHAy_02UcwBgMqiW4panN_0canZGI6tyKIQ7zM9w/viewform
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Sección 5 de 7, sobre a súa colaboración co turismo na cidade

Si

Non

Depende

Páxina 5 de 7

Nunca envíes contrasinais a través de Formularios de Google.

Google non creou nin subscribe este contido. Informar dun uso inadecuado - Condicións de servizo -
Política de privacidade

O turismo no Camiño de Santiago
*Obrigatorio

9. Se tivese a opo�unidade, estaría disposto(a) a colaborar no

desenvolvemento turístico da cidade? *

Volver Seguinte

 Formularios

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSc5aGzDz6kHAy_02UcwBgMqiW4panN_0canZGI6tyKIQ7zM9w/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5aGzDz6kHAy_02UcwBgMqiW4panN_0canZGI6tyKIQ7zM9w/viewform
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Sección 6 de 7, colaborando co turismo da cidade

Se respondiches a�rmativamente a anterior pregunta, indique o seu grao de disposición a 

colaborar no desenvolvemento turístico da cidade coas seguintes actividades, sendo 1 nunca e 5 

con moita frecuencia

O turismo no Camiño de Santiago
*Obrigatorio
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10. Estou disposto(a) ... *

1 2 3 4 5

… suxerir

propostas para

mellorar a

actividade

turística na

cidade

… participar

activamente na

elaboración de

propostas de

plani�cación

turística

… participar en

accións de

formación

sobre turismo

… colaborar á

integración de

turistas nas

iniciativas

locais, como

festas,

festivais…

… informar

sobre os

lugares que

visitar

… convidar a

turistas a

visitar a miña

casa

… convidar a

turistas a

participar nas

miñas

… suxerir

propostas para

mellorar a

actividade

turística na

cidade

… participar

activamente na

elaboración de

propostas de

plani�cación

turística

… participar en

accións de

formación

sobre turismo

… colaborar á

integración de

turistas nas

iniciativas

locais, como

festas,

festivais…

… informar

sobre os

lugares que

visitar

… convidar a

turistas a

visitar a miña

casa

… convidar a

turistas a

participar nas

miñas

actividades
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actividades

diarias

… acompañar a

turistas a

coñecer puntos

de interese da

cidade

… participar na

organización

de actividades

para turistas

… investir en

actividades

empresariais

vinculadas co

turismo

actividades

diarias

… acompañar a

turistas a

coñecer puntos

de interese da

cidade

… participar na

organización

de actividades

para turistas

… investir en

actividades

empresariais

vinculadas co

turismo

Volver Seguinte

 Formularios
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Para rematar, datos sociodemográ�cos

Cubra as seguintes cuestións precisas para facer unha análise estatística por perfís 

sociodemográ�cos dos resultados

O turismo no Camiño de Santiago
*Obrigatorio

11. Sexo *

Escoller

12. Idade *

Escoller

13. Nivel de estudos *

Escoller
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Moitas grazas pola sua colaboración.
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14. Situación actual *

Escoller

14.1. Se marcou a opción outra, cal é esa outra situación laboral?

A túa resposta

15. Cales son os ingresos netos mensuais do seu fogar? *

Escoller

16. Estado civil

*

Escoller

16.1. Se marcou a opción outra, cal é ese outro estado civil?

A túa resposta

Volver Enviar


