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CONCELLO DE
SANTIAGO

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE A GOBERNANZA DO TURISMO
E A IMPLANTACIÓN DA TAXA TURÍSTICA EN SANTIAGO

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O verán que remata puxo novamente en evidencia que a gobernanza do turismo é unha das cuestións que

deben ser afrontadas con urxencia en Santiago, e máis cando estamos as portas do Xacobeo de 2021, Un

número de visitantes que continúa medrando enche diariamente a zona monumental e histórica, sen que

ninguén se preocupe pola xestión dos fluxos e a concentración masiva de turistas,

A actual situación comeza a pasar factura ao benestar da cidadanía que reside nesta área da Compostela, e

que pon en risco a convivencia entre visitantes e residentes en Santiago. A gobernanza do turismo significa

implentar e impulsar políticas públicas en materia de turismo e xestión da cidade, o gobernó local e o gobernó

galega teñen que ser administracións proactivas, nesta materia, e non ficar pasivas na autocomplacencia das

boas cifras de visitantes, E necesario impulsar políticas públicas que non se centren únicamente na

promoción do destino e na preparación da cidade para recibir aos milleiros de visitantes que se agardan en

cada Ano Santo,

As administracións públicas, nomeadamente o Concello e Xunta, deben comezar a traballar e abordar

medidas de xestión dos fluxos turísticos que impidan a masifioación e a turistificación de Santiago, para evitar

consecuencias negativas tanto na convivencia entre turistas e veciñanza como no propio atractivo de

Compostela como destino, Unha xestión de fluxos que, nos últimos meses, vén sendo unha reclamación

constante de diferentes colectivos cidadáns, con máis forza por parte das persoas residentes en espazos

especialmente frecuentados polos turistas, visitantes e peregrinos/as, Por outra banda, a concentración

masiva de visitantes nun mesmo tempo e lugar fai imposible que a persoa visitante poida gozar da grandeza

de Santiago como Cidade Patrimonio da Humanidade e contemplar a beleza e particularidades do lugar.

Hai xa dous anos, en outubro de 2017, o catedrático de Economía Aplicada da USC, Luis Caramés,

presentou no Concello de Santiago un estudo sobre a implantación da taxa turística, que concluía que esta

"seria unha medida apropiada, sempre que se faga dunha maneira proporcionada, tendo en conta as

diferentes temporadas e tipos de aloxamento e utilizando ademáis tipos moderados", Tamén se apuntaba ao

necesario diálogo previo co sector, diálogo que se efectivizou no proceso de elaboración do Plan Estratéxico

do Turismo, Neste documento, presentado en febreiro de 2018, afóndase na proposta para aplicar esta taxa
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"sobre os establecementos de aloxamento, para as persoas viaxeiras que tan durmidas na cidade, pero

tamén sobre as perseas excursionistas, aqueles turistas que pasan menos de 24 horas no destino". No caso

dos excursionistas, o Plan Estratéxico falaba dunha contía de 0,40 € por persoa, e dunha recadación anual

estimada en 450.000 €, e sinalaba como actuación a impulsar "a mellora do funcionamento da dársena de

Xoán XXIII e a aplicación da taxa aos autobuses atendendo a unha mellor regulación e non duplicidade do

cobro". Como é sabido, a implantación da taxa turística sobre os aloxamentos é competencia da

administración autonómica, pero as propostas en relación aos excursionistas son competencia do Concello.

Por todo isto, e tendo en conta que o estamos xa ñas portas dun novo Xacobeo, o Grupo Municipal de

Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o seguinte

ACORDÓ:

1. Instar á Xunta de Galicia á implantación da taxa turística, atendendo as consideracións establecidas

no Plan Estratéxico de Turismo de Santiago ao respecto de establecer o grávame en función da

categoría dos establecementos e de aplicar diferentes exencións na taxa,

2, Solicitar ao órgano municipal competente a presentar unha proposta para a aplicación dunha taxa

para as persoas excursionistas e cruceiristas, tomando como base o Plan Estratéxico de Turismo de

Santiago, destinando o recadado a políticas de turismo sustentable en beneficio do propio sector,

3. Urxir a coordinación entre Xunta de Galicia e Concello de Santiago para implementar políticas

públicas efectivas para a xestión da mobilidade e dos fluxos de visitantes co obxectivo de prever e

combater os riscos de saturación e concentración excesivas de turistas e excursionistas,

4. Impulsar desde o Concello de Santiago un Foro de debate e reflexión sobre a gobernanza do turismo

na nosa cidade, no que participe o tecido asociativo vecinal, cultural e empresarial afectado, asi como

outras institucións como a Xunta de Galicia, a Universidade de Santiago de Compostela ou o

Consello da cultura galega.

Santiago de Compostela, 16 de Setembro do 2019

Marta Lotif González
GRUPO MUNICIPAL

Concelleira do Grupo IVIunicipal\ie^6mpostela Aberta

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA


