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Este é un caderno de traballo que quere informar dunha situación da que non se fala 
moito nesta cidade: a explotación na hostalería. Está elaborado por uns cantos que 
somos vítimas e ao mesmo tempo cómplices dela. Así que queremos poñernos en 
marcha e dar unha resposta, investigar, denunciar, crear, contribuir a unha 
Compostela sen explotación. Para isto fixemos enquisas a camareiros e hosteleiros, 
revisamos informes, consultamos documentación e contamos coa achega de 
profesionais do sector. 
 
O traballo na hostalería está moi marcado pola temporalidade e os horarios 
excesivos. Se a sociedade temos un horario nouturno, de acudir a calquera hora a 
cear, isto recae sobre o traballador da hostalería. Teñen horarios terribles e iso fai 
moi difícil conciliar a vida laboral e familiar. A lexislación actual é moi permisiva coa 
temporalidade polo que a rotación é grande e a duración dos contratos pequena. 
Neste contexto a autoridade laboral (inspeccións) non consegue ser eficaz na loita 
contra a explotación e o fraude. 
 
Os que elaboramos este informe queremos unha Compostela aberta aos turistas e 
aos cidadáns, cun turismo cultural que xenere intercambio e riqueza. Queremos unha 
cidade cunha vida social sana que compatibilice o disfrute coas condicións dignas 
dos traballadores da hostalería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xa estamos en marcha e se queres podes unirte... O caderno ten estrutura de 
VER – XULGAR – ACTUAR e diríxese a ti, camareiro, hosteleiro, veciño, nai / pai 
de camareiro, amigo, turista... a vós... 
 

Que é este caderno que tes nas mans? 

 qué está  a pasar? por qué pasa? Qué facer? 

OBSERVAR                         PENSAR                     ACTUAR 
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A mal chamada 

“recuperación económica” 

veu da man principalmente 

de dous sectores: o exterior 

e o hostaleiro. Este último foi 

o sector que mais “emprego” 

a xerado. Pasáronse dos 

935.000 asalariados en 2013 

ó 1.4 millóns en 2017 seguen 

a Enquisa de Poboación 

Activa (un incremento do 

52%). 

Pero esta subida da actividade 

económica so sector hostaleiro, 

lonxe de traducirse nunha mellora 

dos traballadores do sector, 

traduciuse en maior precariedade, 

baixada dos salarios e maior 

temporalidade. As melloras nas 

macrocifras de paro explícanse 

directamente en base a unha 

maior explotación dos 

traballadores. Ó final a crise a 

pagan os máis pobres.  

Un traballador da hostalería 

ingresa de media 13.688 €/

ano; só o 60% de lo que 

ingresa de media un 

traballador español (22.806 

€/ano) 

O soldo medio na actualidade 

está incluso por debaixo do 

soldo medio antes da crise 

(13.795 €/ano). A pesar de que 

desde o 2008 rexistrouse un 

inflación do 12%.  

Isto é todavía máis grave se se 

ten en conta que os traballadores 

de hostalería son quen teñen 

dereito a menores prestacións 

sociais. Mestres que os 

beneficios sociais dun 

traballador da banca superan os 

4000 €, no sector hostaleiro non 

superan os 100€ de media. 

¿Onde está a 

recuperación 

económica no 

sector punteiro en 

España? 

O papel da hostalería na 
“recuperación económica”  
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8% 

Algunhas cifras da 
hostalaría en Compostela 
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Un negocio baseado na 
explotación 

O contrato temporal é maioritario. 
O 62,9% dos traballadores 
nunca asinou un contrato de 
máis dun ano. 

A xornada laboral dos camareiros 
de Santiago é de 9h no inverno. 
En verán pode ser de 12, 13h. 

Hai diferencias salariais dentro do 
mesmo local en postos 
semellantes. As peores 
condicións son para os 
inmigrantes. 

As horas extra non se cobran 
nunha alta porcentaxe. 7 de cada 
10 camareiros consideran que o 
habitual é non cobralas. 

2/3 dos enquisados tivo un 
salario de 900 euros ou menos ao 
mes, inferior ao convenio provincial. 
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Qué din os máis explotados? 

 

 

Normalmente a 
xente en cocina 
son innigrantes 
e aínda teñen 

peores 

A 4 € á hora non hai 
maneira de chegar a fin 
de mes por moitas horas 

que botes. 

Teño un 
contrato de 

dous horas ó 
día para burlar 
aos inspectores 

pero non hai 
día que non se 
traballe menos 

de 9 horas 

Ainda por riba temos que 
aturar algunas 

impertinencias dalgúns 
clientes. 

Normalmente a xente en 
cociña son innigrantes e 

aínda teñen peores 
condicións que os  

camareiros. 
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A 4 € á hora non hai 
maneira de chegar a fin 
de mes por moitas horas 

que botes. 
Xornal precario, horarios 
inprecedibles, sen días 
libres...así é imposble 

pensar en ter unha familia. 

“Costa atopar locais na 
zona vella que garantan 

unhas condicións laborais 
dignas. Costa atopalos... A 
mín non me tocaron nos 30 
anos que levo de camareiro” 

pretendían que 
cotizase por solo 20 
horas semanales y 
como ayudante de 
cocina, cuando la 
realidad era muy 

distinta: ¡trabajaba 
casi 60 y era el jefe! 

Todo sin horas 
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O reparto de servicio a domicilio é outro exemplo da 

precarización do sector hostaleiro en Compostela 

As novas empresas de 

encarga de comida a 

través de apps como 

JUSTEAT ou DELIVEROO 

baseadas nunha falsa 

economía colaborativa non 

r e c o ñ e c e  a o s 

t ranspor t i s t as  como 

traballadores propios.  

Cobran menos de 3,5€ por 

reparto. Eles poñen a moto, o 

seguro e o mantemento. O 

salario mensual traballando 

arreo non chega para vivir. 

A Inspección de Traballo de Valencia determinou que os 
conductores de Deliveroo non son autónomos, xa que a 
empresa fixa os seus horarios. Esixiu recoñecer aos 
traballadores a condición de persoal e o pago de máis de 
150.000€ en concepto de atrasos nas cotizacións. 

Non so os camareiros…, tamén os 

repartidores 
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… y las Kellys 

A pesar de ser un dos 

sectores menos afectados 

pola crise, o sector 

hostaleiro reduciu ata 

extremos inéditos os 

salarios de moitos dos seus 

traballadores con 

remuneracións de ata tres 

As limpadoras, as Kellys, 

adoitan ter uns 15 minutos por 

habitación e baño, e suponse 

que polo menos teñen que facer 

ao redor de 40-42 habitacións 

ao día como media, arrastrando 

polos corredores carriños de ata 

100 quilos de peso o que lles 

provoca unha alta sinistralidade 

por enfermidades músculo- 

esqueléticas e secuelas de 

enfermidade mental como o 

stress e a ansiedade. .As Kellys 

tiveron que autoorganizarse 

polos seus propios medios. 
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A precariedade  
na hostalería  

na prensa 
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Especuladores inmobiliarios 
O metro cadrado do aluguer no 
casco vello de Santiago é variable 
pero ronda os 15-20 euros. Un local 
de 300 metros cadrados ten un 
aluguer de 3000 euros. De 500 
metros cadrados, 6000 euros ao 
mes. De 60 metros cadrados nas 
proximidades da Catedral, 2500 

Chéganse a pagar máis de 40€/m2 por un local comercial no 
casco vello de Compostela. Isto fai dificil ter un negocio 

rendible con traballadores en condicións dignas.  

Empresarios hostaleros 
Hai 4 familias con tradición hosteleira en Santiago, que teñen 
varios locais, e que explotan aos seus traballadores. 
 
 
Blblablabla …. 

Quén son os responsables?  

Consumidores 
Os clientes non coñecemos esta 

situación, non preguntamos, non 

demandamos condicións laborais dignas. 
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Inspectores de traballo 

Concello 

 

“Non hai suficientes inspectores de traballo e os que hai 

están totalmente saturados”  - Juan Zas, CCOO Galicia -  

  

“O inspector entra ao asalto, pide a identificación de todos, 

toma as súas notas, pide o libro de visitas e sae. Non miran a 

situación precaria. Só van a atrapar a alguén que non ten 

contrato e se alguén traballa as 8h, aínda que só estea 

contratada por 1h, non van sabelo. E iso é moi habitual”  -

empregado de hostaería- 

 

O Concello está máis preocupado de sacar tallada cunha "taxa 

turística" que de actuar sobre un  modelo baseado na explotación 

dos traballadores. O último plan estratéxico de turismo en 

Compostela nin sequera nomea o problema da precariedade no 

sector .  

La reforma laboral  
 

Un   dos eixos da reforma laboral do 2012 foi a preferencia polo convenio de 
empresa. Foi unha decisión estratéxica para rebaixar salarios e erosionar 
convenios colectivos.  As empresas multiservizos aproveitáronse desta medida 
política. Neste sector supuxo máis precariedade e unha baixada de salarios que 
ronda o 20-30%  

Quén son os responsables?  
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Únete á campaña de apoio 
á unha hostalería 
sen explotación 
en Compostela 

Visita a nosa web: 

Xxxxx.com 

 

Denuncia a túa situación 

Informa de casos de precariedad 

Acción no violenta contra a explotación 

Axuda a difundir a denuncia,  

etc... 

¿Podemos regular os horarios da hostalería como xa 

se fai noutros lugares? ¿Podemos esixir que non se 

dean licencias a terrazas cando o empresario ten 

débedas coa seguridade social ou facenda? ¿Ten 

sentido que un Concello interveña en facilitar 

alugueres en condicións decentes? ¿Que opinas? 

¿Tes propostas? Vente. 



14 

 



15 

 


