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Despois da introdución realizada, que dá conta da situación da actividade hostaleira dende un 

punto de vista cuantitativo, preséntanse os principais resultados obtidos da aplicación da 

metodoloxía cualitativa ao referido sector (clasificado no CNAE do ano 1993 segundo o código 

55). Deste xeito, recóllense aquí as distintas posicións sociais do empresariado que está a 

traballar en hoteis, moteis, hostais e/ou pensións con comedor e doutras empresas 

sustentadas na restauración, dentro do ámbito territorial do Pacto do Salnés. 
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Nestas entidades resulta de suma importancia o entorno no que se enmarcan as súas 

instalacións, tanto dende un punto de vista paisaxístico como patrimonial, xa que entenden que 

o cliente quere pasar unha estadía o máis agradable posible e que estes recursos axudan a 

súa satisfacción persoal e tranquilidade.  

Respecto ás áreas nas que se divide o traballo, en todas as empresas existe un 

departamento de restauración (composto por cociña, cafetería e servizo de camareiros/as), e 

un de administración e xestión. Ao tempo, a meirande parte delas ten hospedaxe, o que 

repercute na existencia dun departamento de limpeza de pisos e de recepción. Salientar que, 

de maneira excepcional, aqueles hoteis de maior tamaño teñen áreas de traballo destinados á 

comercialización e difusión da súa imaxe, de mantemento e coordinación dos centros de 

talaso, ou incluso unha área que se fai cargo do economato.  

O número de persoas contratadas polas empresas é variable, oscila entre as cinco e as 

noventa persoas, e soe ser xente contratada de maneira indefinida que leva certo tempo 

traballando na organización dentro da departamento de restauración. Nalgunhas ocasións, as 

empresas externalizan servizos determinados, como acontece coa lavandaría ou a limpeza de 

pisos, e é frecuente que, en tempada alta, boten man de persoal laboral temporal que xa 

traballou con elas anteriormente. Por outra banda, as entidades de menor tamaño comentan 

que comezan a notar os efectos da actual crise económica, e que algunhas delas víronse 

obrigadas a despedir a parte do seu persoal habitual. 

No tocante á publicidade e difusión da imaxe que realizan estas empresas, mencionar que 

esta se centra, en maior medida, na divulgación dos servizos de aloxamento. 

Fundamentalmente, a publicidade materialízase en colaboracións con publicacións ou 

campañas que se fan para o conxunto do sector hostaleiro, na visibilidade das empresas en 

páxinas web, guías telefónicas, e na difusión a través de cuñas de radio ou anuncios en prensa 

en determinados momentos temporais (coincidindo cos eventos ou festas populares). Así 

mesmo, a metade das empresas entrevistadas sinala que teñen a “Q de Calidade Turística 

Española”, que se administra a aqueles establecementos que cumpren cunha serie de 

características que aportan prestixio, contribúen a diferenciar segundo uns criterios de calidade 

establecidos a priori, dotando de fiabilidade (utilízanse mecanismos para avaliar o cumprimento 

dos requisitos), e rigorosidade (para acadala hai que superar unhas probas establecidas) ás 

empresas; mentres se está a levar a cabo unha actividade promocional.  

Por outra banda, no referente ás novas tecnoloxías, estas empresas utilizan de maneira cotiá 

programas informáticos para xestionar o servizo de hospedaxe e a facturación da restauración 

(cobro de comandas). Paralelamente, algunhas delas dispón dun servizo de reservas online e 

en recepción fan uso do lector de documentos14, instrumentos estes que lle permiten unha 

                                                            
14 Trátase dun equipo informático que permite a lectura dos datos de DNI ou pasaporte, os cales son escaneados e se 
almacenan automaticamente no software do hotel. Ao tempo que a información é remitida ao programa do hotel, o 
lector ten un software autónomo que permite enviar os datos á policía ou garda civil, así como a un servidor de rexistro 
de morosos. 
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“Pues yo el sector lo veo en retroceso en la ocupación y cada vez será más, porque los destinos crecen en muchos 
sitios, los destinos están creciendo, y nosotros nos mantenemos en un destino cada vez más difícil de llegar a él. 
Entonces eso ya sabe usted que, usted se va, usted se saca, se saca un viaje, quiere viajar a un lugar, usted busca 
la mejor oferta y la mayor rapidez”. 

Home,  xerente 

“Eu creo que necesitabamos outra regulación distinta, pero é que é complicado, supoño que si alguén tivera a 
solución xa a estaría aplicando (…) Claro, o sea para empresas pequenas dis ti, “bueno, pois vamos a ter, pois eu 
que sei, dous turnos de traballo”, tes que doblar personal. Si doblas personal a empresa non o soporta, 
economicamente falando, entonces había que buscar un punto intermedio de unhas facilidades extras ao sector da 
hostelería por ser o máis castigado, porque aparte o estatuto dos traballadores é o peor, non sei se o haberá peor 
xa co da hostelería, porque non hai forma de regulalo, porque nunca atopan unha solución intermedia, nunca… 
Outros sectores, o sector do metal sabe o que quere, vai a folga cada dous por tres, vaino conseguindo, tódolos 
sectores, hostelería é que non…” 

Muller,  administración e recepción 
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“Pois fai pouco decidimos ter, por ejemplo, xamón na carta e houbo dous camareiros que fixeron un 
cursillo de cortar xamón, houbo outro curso de… Novas tecnoloxías na cociña e houbo un cociñeiro que si 
o quiso facer, pero son xa específicos. Aí atrás compramos un horno novo de estos rápidos de inducción, 
de non sei que, e houbo dous chavales que tamén o foron facer, basicamente para aprender a funcionar 
co horno neste caso, para aproveitalo máis, nada máis. 

Muller, administración e recepción 
 
“Si, as coshiñeiras si, todas elas. Pero, cursos moi, moi… (…) Moi básicos, de poucas horas eh… (…) Si 
que teño un fillo, si que fixo hostelería e estuvo, estuvo aí en Pontevedra, fixo dous anos de cociña e fixo 
un ano de servicios, o sea, ten tres anos (…) A muller tamén ahora estase preparando en outra cousa”. 
 

Home, xerente 

A estacionalidade e a dedicación horaria deste sector dificulta a organización da formación 

dentro da xornada laboral. Algunhas empresas argumentan que é máis axeitado que se 

impartan en horario de traballo, pero que na práctica a rotación de persoal fai que os cursos se 

xestionen cando unha parte da plantilla está nos seus días libres. Noutros casos dáse por 

sentado de que esta ten que desenvolverse no tempo de ocio e que, como tal, non se pode 

obrigar ao persoal a súa asistencia. Outras teñen problemas coa xente que contratan de 

maneira eventual para a tempada alta, xa que queren que asista á formación con anterioridade 

a súa incorporación á empresa, e non é posible porque nese momento non está dada de alta. 

Mentres que hai quen aposta polo establecemento de quendas entre o persoal para que os 

servizos mínimos queden cubertos. Dentro desta diversidade, todas as empresas coinciden en 

sinalar que prefiren que a formación se realice nos meses de menor ocupación. 

A implicación do persoal contratado é distinta segundo esteamos a falar dun ou doutro grupo 

dos referidos ao comezo deste epígrafe. Na primeira agrupación, a plantilla soe implicarse na 

formación e, en termos xerais, valoran positivamente a asistencia a este tipo de actividades. 

Nestas empresas os mandos intermedios encárganse de motivar ao persoal e de inculcarlles a 

valía da formación para o óptimo funcionamento da empresa. Sen embargo, nas empresas do 

segundo grupo atopámonos con xente que realiza menos actividades formativas, existindo 

unha involucración menor do persoal.  

“Bueno, a veces, esto sí cuesta que, que, que se impliquen… Se lo tienen que inculcar un poco cada jefe de 
departamento, tiene que tratar también de, de motivarles y… Bueno, hacerles ver que esto pues les va dar también 
seguridad ante el cliente, el tener mayor conocimiento pues del producto que estamos vendiendo. No siempre es 
fácil, las cosas como son [Risas], con sesenta y pico personas, bueno pues cada una tiene su… Pero bueno, 
generalmente al final sí, saben sacarle su punto positivo y lo, lo valoran”. 

Muller,  directora comercial 

“(…) O que pasa que a xente en hostelería é un pouco reacia a facer cursos, eu entendo porque non son horarios 
moi normales, a xente ten familias, e si entran a traballar ás doce e se acostan ás dúas da mañán ou á unha da 
mañán, ir un cursillo ás nove da mañán pois non lle presta, e pola tarde teñen dúas horas libres que a… Suponlle de 
cinco a oito, de catro a sete, depende, do negocio que sea, pues en eses horarios, a xente non está moi, moi a favor 
de facer os cursos (..) E que teñen horarios distintos ó resto, non é como cando sales, pois ás sete da tarde ou ás 
oito de traballar e tes a familia de noite, eles esa relación non a teñen, entonces a esas horas cóstalle bastante”. 

Muller, administración e recepción 
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Requirimentos para o desenvolvemento do posto de traballo 

Entrando a afondar nas habilidades, competencias ou destrezas que necesita o persoal para 

realizar as funcións correspondentes ao seu posto de traballo, as empresas entrevistadas 

destacan sobre maneira a importancia do factor humano. Isto é, posuír un óptimo nivel 

comunicativo co cliente, ter facilidade para explicarse e facerse entender, prestando unha 

atención e un trato amable ao público que fai uso das instalacións. Deste xeito, incídese no 

feito de que a xente que desenvolve o seu traballo neste sector ten que ter uns coñecementos 

amplos, non só das súas funcións concretas, tamén deberá atender, asesorar e informar 
sobre o resto dos servizos que oferta a propia empresa, e coñecer a xeografía e o entorno 

(paisaxístico e/ou patrimonial) no que se enmarca. Se existe unha demanda do cliente, o 

persoal ten que saber saír da situación, atendelo e informalo de a quen se pode dirixir, sendo 

esta destreza extensible a tódalas áreas de traballo do sector. 

“(…) Un camarero pues necesita bastantes conocimientos, no solamente del servicio que hace, sino de las 
preguntas que le hagan, así para contestarlas, casi tenemos que ser un poco... En geografía, tenemos que saber 
muchas cosas, el cliente pregunta muchas cosas, a donde puede ir, que le aconsejamos (…) Todas las personas 
que trabajan en un sector hotelero tienen que tener unos conocimientos muy amplios, aparte de saber servir, aparte 
de saber hacer el trabajo, que eso es una cosa y luego saber explicarse y saber darle satisfacción a un cliente es 
muy importante. Se valora muchísimo”. 

Home, xerente 

“Lógicamente conocimiento de su puesto de trabajo ¿no?, de las funciones que tiene que desempeñar en su puesto 
de trabajo. Pero principalmente nosotros lo que más valoramos pues es el trato con el cliente. El estar siempre pues 
dispuesto a, a atender las necesidades del cliente, aunque no siempre se puedan solucionar quizás las necesidades 
que tenga, sí el estar a su disposición, que eso a veces vale más que el poder solucionar un problema en un 
momento determinado. Eso es lo que tratamos de inculcarles a los trabajadores”. 

Muller, directora comercial 

A presenza, a imaxe, a limpeza e o coidado hixiénico (tanto o persoal como o dos propios 

equipamentos), son outros dos requirimentos necesarios para traballar en hostalaría, sobre 

todo en postos como camareiro/a ou cociña. A modo de exemplo, unha entrevistada comenta 

que o deseño e a presenza dun prato pode dar conta do traballo desempeñado e da propia 

imaxe da empresa. 

En tódolos departamentos valóranse as ganas de traballar, a paciencia e a actitude positiva 
ante o traballo, así como a eficacia e a rapidez no desenvolvemento do mesmo (sobre 

todo en ocupacións como a de camareiro/a de piso). Mentres que o coñecemento á perfección 

da carta, a composición principal dos pratos, como servir as bebidas e os seus nomes 

convértense en destrezas a considerar nos/as camareiros/as de cafetería ou comedor. 

“Pero yo creo que eso se puede aplicar en todos los departamentos. Ganas de trabajar, que sea rápido y eficaz. O 
sea, no rápido y que deje las cosas mal, rápido y eficaz (…) Es lo que se busca. Y luego, sobre todo, el factor 
humano, es muy importante, en este hotel sobre todo. O sea, el que sea agradable con el cliente, que lo trate como 
si estuviese en su casa, ¿sabes? Sin cruzar esa barrera de cordialidad. Sobre todo, pues eso, el factor humano es 
muy importante, que… Que sea muy, muy agradable, tiene que ser, sin llegar a excederse pero, debe serlo, muy 
agradable. Y eso en este hotel sí, es muy importante. Y en todo, ¿eh?, tanto en camareros como en recepción… co- 
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negativa respecto a labor a desenvolver neste sector, e que lles custa atopar xente válida que 

veña con forzas e lle guste a súa profesión. Neste senso, a experiencia con oficinas de 

emprego e/ou a empresas de traballo temporal non lles permite atopar persoal, sendo tamén 

complicado obtelo nas escolas de hostalaría (un dos entrevistados sinala que é habitual que o 

alumnado destes centros realice prácticas ou traballe fóra da comunidade autónoma galega, e 

que indirectamente estase a prexudicar ao sector hoteleiro galego). 

Ademais desta problemática, existe certa coincidencia en que o perfil de camareiro/a é o que 
lles resulta máis complicado cubrir, tendo dificultades para atopar a persoal formado que 

saiba desenvolver a súa actividade dende un punto de vista práctico. En menor medida, 

algunhas empresas comentan que tamén teñen obstáculos á hora de atopar persoas que 

traballen como recepcionista de noite, comercial, ou cociñeiro/a. 

“Donde tenemos los fallos es ahora, desde hace tres o cuatro años para acá (…) Porque además no hay gente que 
venga profesionalmente, que sean profesionales que vengan aquí a trabajar, tampoco los encontramos, cuando vas 
a una oficina de empleo o vas a [Nome dunha ETT], que estos que emplean gente, aparte de ser carísimo, te 
mandan, “si, si, este es un camarero”, y luego vienen aquí y no lo son, no son. Y ahí es donde tenemos un vacío que 
es muy grave. Te digo que es muy grave porque claro, cuando un cliente ya te pide y te pone en la, en el folletito 
ese, te pone todo lo que falla, te quedas alucinado (…) El cliente no es tonto, y el servicio se ve rápidamente si tiene 
(…) Si tiene soltura o no”. 

Home, xerente 

“Pues, quizás camareros, sí. O sea cuando se reciben curriculums, que por cierto últimamente se reciben muy 
poquitos, no sé si… Sí, para estar viviendo la situación que se supone estamos viviendo pues prácticamente no nos 
llegan curriculums, no. Y para recepción sí se reciben, pero para camarero es más, es más difícil. Y quizás porque 
(…) hasta hace muy poco pues era una profesión que a lo mejor no estaba muy, muy bien vista, que bueno que la 
persona que terminaba de camarero era porque no había encontrado salida”. 

Muller, directora comercial 

Por outra banda, non soe ser habitual que teñan problemas para adaptar ao seu persoal aos 

novos requisitos legais, se ben cando realizan unha contratación temporal (para fins de 

semana ou temporada alta) existe certa preocupación na xestión de cursos para a obtención 

dos correspondentes carnés profesionais (manipulación de alimentos), así como na 

aprendizaxe do control de calidade ao persoal contratado.  
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das necesidades de cada un dos territorios, ben porque deberían ter unha aprendizaxe 

máis práctica e non tan teórica. 

- Por outro lado, hai organizacións que sinalan que si que existe unha adaptación da 

formación ás necesidades das empresas. Notaron que os cursos experimentaron certa 

melloría, que na actualidade teñen un cariz máis especializado, e que as temáticas que 

abordan cobren as demandas existentes.  

No tocante ao desenvolvemento e á organización que consideran máis axeitada ou ideal 
coinciden en que debería de existir unha maior aplicación práctica dos cursos, e que resultaría 

oportuno que se centrasen en maior medida nas necesidades do sector e das propias 

empresas.  

Se ben a maioría das empresas entrevistadas manifestan que a implicación do empresariado 

na formación do persoal contratado debería ser maior, proporcionándolle facilidades para o seu 

acceso, existe unha opinión xeneralizada de que o compromiso é distinto en función do tamaño 

e dos servizos prestados. Argumentan que as empresas que posúen certo tamaño implícanse 

en maior medida, mentres que nas pequenas existe unha menor involucración. 

“As pequenas eu creo que moi poucas, eso a nivel das grandes si, porque, como sempre digo eu, uns sempre 
cubren outros, pero as empresas, a empresa pequena é moi complicada (…) Si, porque teñen outras formas de 
traballar, non é o mismo, si esto é unha cadena de restaurantes e temos dez restaurantes na zona, pois mandamos 
a facer dúas, tres persoas a facer un curso pois tes personas para cubrilas (…) E unha empresa como esta, que ten 
o mellor seis camareros, si lle faltan dous non ten con que cubrilos, entonces eu creo que canto máis grande é a 
empresa máis facilidades hai, e máis suelen cumprir máis a normativa”. 

Muller, encargada de recepción, lencería e restauración 

“Eu, se che digho a verdá, solamente hai, solamente hai un, que eu sepa, que de vez en cando manda a alghunha 
así (…) Pero os outros practicamente non vexo ningún, ¿eh? De empleados, nada, home poden ir eh… Eles, a ver 
se me entendes, os da casa, o fillo e tal, pero de empleados nada (…) Poden ir alghún, o fillo do dueño, calquera de, 
pero nunca o empleado”. 

Home, xerente 

Atendendo ao listado de factores recollidos no Anexo II, que poderían dificultar en maior 

medida que o persoal do sector hostaleiro non poida acceder a formación, o feito de que os 

cursos existentes non se adapten ás necesidades das empresas (tal e como se manifestou 

ao longo da entrevista) ou o escaso fincapé da formación nos convenios colectivos, son os 

dous elementos con maior relevancia. 

Así mesmo, respecto o catálogo de especialidades formativas avalado polo Servizo Público 

de Emprego, dentro da familia profesional de Hostalaría e Turismo15, foron sinalados por orde 

de importancia nove cursos: 

- Operacións básicas de pisos e aloxamentos.      

- Recepción en aloxamentos.      

- Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos.      

                                                            
15 Consultar Anexo IV. 
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