
POR UNHA UNIDADE DE ACCIÓN NA HOSTALARÍA GALEGA 

 

A actual situación de crise que está a sufrir o sector da hostalaría galega, provocada pola pandemia 
da COVID-19, deixou en evidencia a fragmentación e debilidade organizativa do sector. 

Actualmente, impera un sistema de organizacións con un marcado carácter presidencialista, onde a 
participación por parte das empresas asociadas é escasa ou nula en moitas ocasións. Son 
organizacións, moitas delas cunha grande estrutura, que unicamente teñen como obxectivo a 
prestación de servizos xurídicos, laborais, contables e nalgunhas ocasións de formación 
subvencionada polas administracións que nin tan sequera é acorde ás necesidades do propio sector. 

Basicamente, existen estruturas organizativas nas principais cidades, carecendo delas nunha 
inmensa parte de vilas que ben puideran aglutinar o conxunto do sector na súa comarca. Téndese, 
nestes casos, a integrarse nas Asociación empresariais destas vilas, carecendo dunha representación 
acorde ao seu peso real na economía, xa que, nestas organizacións empresariais soen ter un peso 
moi específico as empresas de carácter industrial. Desta maneira a defensa do sector , é 
practicamente nula, incluso ante a administración municipal onde se deciden ou se puideran 
impulsar accións directamente relacionadas cos intereses da hostalaría. 

Concluímos pola tanto, desta pequena análise, a necesidade de organizarnos para a xestión, defensa 
e coordinación dos intereses comúns do sector.  

Esta necesidade de organizarse colectivamente a nivel galego, é, se cabe, máis urxente na actual 
circunstancia, onde o sector está ao límite da súa capacidade e ao borde da quebra económica. 
Despois de case un ano de continuas limitacións para poder desenvolver a nosa actividade, con 
empresas cunha imposibilidade aínda maior, como é o caso do aloxamento ou negocios cunha 
superficie pequena, que a súa actividade se concentraba practicamente no servizo da barra. 
Mención especial merece a hostalaría nocturna, que ten imposibilitada a súa actividade ao longo 
destes 11 meses. 

Precisamos dunha unidade para elaborar alternativas á actual situación e poñer en valor as que xa 
hai elaboradas.  

Unha unidade que sirva de representación do sector, ampla e plural, ante as administracións 
encargadas da xestión desta situación, nomeadamente ante a Xunta de Galicia, administración 
responsable das actuais limitacións que nos levaron a esta situación, que non ten a día de hoxe, un 
plan que permita a supervivencia das empresas e os postos de traballo que xeran,   

Debemos retomar, poñer no centro do debate e actualizar o Plan de Rescate presentado no mes de 
Novembro e esixir que esa sexa a guía de actuación por parte das Administracións. Temos que facer 
un grande esforzo informativo, en aclarar, que as mal chamadas axudas non son a solución ao 
problema do sector, son un punto máis da nosa proposta. Esta desinformación é conscientemente 
posta en valor pola Xunta de Galicia para intentar agochar a nefasta xestión e falta de iniciativa que 
ten a respecto deste tema.  

Instamos, unha vez máis, á Xunta de Galicia,  a actuar no marco das súas competencias e liderar 
xunto co sector, ante as administracións competentes as medidas do Plan de rescate proposto. 

 

 



CONCLUÍMOS as organizacións e empresas de hostalaría e aloxamento abaixo asinantes,  que é 
urxente a creación dunha PLATAFORMA EN DEFENSA DA HOSTALARÍA GALEGA, que pretende ser 
un instrumento áxil e eficaz para xestionar o actual momento e á que se poden sumar empresas 
doutros sectores directamente ligadas aos intereses da hostalaría, por ser productoras, provedoras 
ou distribuidoras dos nosos negocios.  

Así mesmo, esta organización serviría de base para a creación dunha Federación de Hostalaría 
Galega, que aglutine a empresas con actividades económicas que prestan servizos ligados ao 
aloxamento e ao servizo de comidas e bebidas. Queremos resaltar que a creación destes 
instrumentos non vén motivada por ningún interese partidario nin ideolóxico. 

Marcamos un prazo non superior a tres meses para a Asemblea Constituínte da Federación de 
Hostalaria Galega, como instrumento legal de ámbito galego, co único obxectivo da xestión, defensa 
e coordinación dos intereses comúns do sector, en calquera ámbito onde estes estean presentes, 
incluso no estatal ou internacional. 

Este instrumento debe estar asentado nas premisas básicas da democracia e a transparencia. A 
honestidade, rigor, coherencia e a solidariedade deben guiar a nosa actuación, priorizando o 
beneficio colectivo sobre individual, sen menosprezo dos distintos servizos que esta Federación 
poida prestar aos intereses particulares dos seus membros, así como o respecto a todas as opinións, 
garante da pluralidade do propio sector. 

 

Galicia, xaneiro de 2021 

 

ASOCIACIÓN HOSTALARÍA COMPOSTELA 

HOEMPO (Asociación de Hostaleiros de 
Pontevedra, Poio e Marín) 

SHOSTALARÍA A CORUÑA 

ASOCIACIÓN DE BARES, PUBS E DISCOTECAS 
DE COMPOSTELA 

ASOCIACIÓN APEMER VIGO  

HOSTELEIROS DE SANTA COMBA 
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HOSTELEIROS DE OURENSE 

ASOCIACIÓN DE HOSTALEIROS DO 
CARBALLIÑO 

HOSTELEIROS DE VIMIANZO 

HOSTELEREIROS DE A ESTRADA 

ASOCIACIÓN DE HOSTELEIROS DE CARBALLO 

HOSTELEIROS DE RIBEIRA 

ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA E INICIATIVAS 
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HOSTELEIROS DE ORDES 

HOSTELEIROS DE BOIRO 

NOIA EN MARCHA 

HOSTELEIROS DA POBRA DO CARAMIÑAL 

HOSTELEIROS DE CALDAS DE REIS 

HOSTELEIROS DE CANGAS 

HOSTELEIROS DE TUI 

HOSTELEIROS DA MARIÑA DE LUGO 

ASOCIACIÓN DE HOSTALARÍA DE MOAÑA  


