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Metodoloxía: Ficha técnica enquisa
■ Ámbito: Concello de Santiago de Compostela.

■ Universo: Poboación residente no municipio de 18 ou máis anos de idade.

■ Mostra: 600 entrevistas.

■ Tipo de entrevista: Técnica mixta; telefónica asistida por computador (sistema CATI) e persoal asistida mediante tablets

(sistema HAPI)

■ Afixación e selección das entrevistas: Para o campo telefónico, selección de fogares mediante semente de aleatorización 

dunha base de teléfonos do municipio; para o campo persoal, sistema de roteiros aleatorios no municipio; cotas de idade, sexo 

e distritos censuais para seleccionar a persoa para entrevistar. 

■ Marxe de erro: + 4,07% cun nivel de confianza do 95,5%, no caso de máxima indeterminación (p=q=50%) e para resultados 

globais.

■ Data do traballo de campo: Do 14 ao 22 de febreiro de 2023.
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Descrición da mostra
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Homes 271
Mulleres 329

Xénero
Valores absolutos

Zona 
Vella 88

Ensanche 86

Urbán 312

Rural 114

Barrios
Valores absolutos



Descrición da mostra

4

18 a 24 30

25 a 34 77

35 a 44 115

45 a 54 109

Idade
Valores absolutos

55 a 64 110

65 a 74 84
75 e 
máis 75



Axenda Urbana 2030 e preocupacións

2,0

32,7

65,3

Si, teño participado nalgunha actividade
Si, teño oído e lido algo sobre o que se está a facer
Non, non sabía que se estaba a elaborar

5

Coñecemento Axenda Urbana 2030.
Valores en porcentaxes.

Coñece vostede que se está a elaborar a Axenda Urbana 2030 en Santiago de Compostela?



Axenda Urbana 2030 e preocupacións

6

Problemas da cidade. Total mencións
Valores en porcentaxes de resposta múltipla

Cales son, para vostede, as principais preocupacións ou os principais problemas no que se refire á cidade? 

1. O funcionamento dos servizos e infraestruturas públicas
2. Problemas de índole económica
3. As alternativas de mobilidade
4. O cambio climático
5. A calidade de vida e o benestar das persoas
6. A vivenda
7. O modelo produtivo da cidade

8. O turismo
9. Problemas de índole social
10. O patrimonio, a educación, cultura e a arte
11. A gobernanza
12. A inmigración
13. Ningún problema
14. Ns / Nc

43,8

25,2 24,0

11,7 10,7 10,3 8,2
5,2 4,7 3,0 2,3 1,2

4,3 2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Economía

10,3

42,5

12,5

25,8

3,8 5,1

Posta ao dispor de espazo físico para a actividade económica
Programas de compra e rehabilitación de baixos e vivendas baleiras en zonas sensibles da cidade
Polígonos industriais que funcionen como tales en lugar de como polígonos comerciais
Atracción de proxectos industriais
Outros
Non contesta

7

Diversificación da economía da cidade.

Valores en porcentaxes

Unha das oportunidades de crecemento que se albiscan no futuro de Compostela pasa por diversificar a base económica, cal 
sería para vostede a acción mais prioritaria a desenvolver para conseguilo?



Economía

29,4
26

5,7

12,9

20,7

3,1 2,1

Turismo
Biotecnoloxía
Transformación da madeira
Cultural
Economía circular (desenvolvemento sostible e reciclaxe)
Outros
Non contesta

8

Sectores de futuro.

Valores en porcentaxes

Se tivese que apostar por un destes sectores para o futuro de Compostela, cal sería?



Economía

7,0

17,4
14,3

56,3

3,1 1,9

Desestacionalizar as visitas
Desconcentrar o turismo do centro histórico e amplialo a toda a cidade
Redeseñar circuítos culturais en busca dun turismo máis especializado
Buscar un equilibrio entre o turismo e a vida das persoas do centro histórico
Outros
Non contesta

9

Turismo.

Valores en porcentaxes

No que ten que ver co turismo, dado o peso importante que ten na economía da cidade, considera que o máis urxente é…



Economía

30,7

18,6

35,2

9,2
4,9

1,4

Axilizar procesos administrativos a través da administración dixital
Habilitar un portelo único para todos os trámites e procedementos
Contar cunha oficina con persoal dedicado unicamente aos trámites administrativos
Manter unha administración tradicional con trámites en papel
Outros
Non contesta

10

Burocracia e trámites administrativos.

Valores en porcentaxes

No que atinxe á burocracia e trámites coa administración local o más necesario é...



Economía

21,8

43

12,4

5,6
10,6

5,4
1,2

Potenciar a intermodalidade no transporte combinando tren, autobús, bicicleta...
Dotar dun servizo de transporte público eficiente, sostible e que aproveite as novas tecnoloxías
Paneis de información en tempo real sobre a situación dos autobuses
Aumentar ou mellorar as sendas peonís
Carrís específicos para bicicletas, patíns, etc.
Outros
Non contesta

11

Infraestruturas pendentes.

Valores en porcentaxes

Cal considera que é a infraestrutura pendente que urxe mais na cidade?



Economía

16,6

10,1 10,1

39,4

9,1 9,1
4

1,7

Promover o comercio e a alimentación baseados en produtos de proximidade
Recuperación de terras abandonadas e mellora do paisaxe
Revitalización do sector primario mediante a promoción de produtos de calidade e sostibles
Dotación de servizos básicos (saneamento, abastecemento, transporte, fibra)
Axilización de licenzas de negocios e propostas de dinamización económica
Mantemento e posta en valor do patrimonio do rural
Outros
Non contesta

12

Desenvolvemento e conexión urbano-rural.

Valores en porcentaxes

Santiago ten unha parte importante do seu territorio rural, que considera mais importante para o desenvolvemento e a conexión
urbano-rural?



Economía

25,4

34 35,4

2,8 2,4

Redución na xeración de residuos

Acciones de fomento da reciclaxe e reutilización

Participación de toda a sociedade no desenvolvemento dun modelo sostible con dimensión comarcal

Outros

Non contesta

13

Accións concretas no eido das 4R.

Valores en porcentaxes

As 4R (reducir, reutilizar, reciclar e recuperar) precisan de accións concretas. Cales considera prioritarias?



Economía

Si; 33,6

Non; 
66,4

14

Coñecemento Biopolo da Sionlla.

Valores en porcentaxes

Coñece a existencia do biopolo da Sionlla?



Economía

7,1

22,5

38,3

9,4
13,9

8,7

Si, hai emprego de calidade
Si, hai emprego aínda que non é de alta calidade
Non, non hai oportunidades de futuro, polo que a xente nova debe marchar
Non, só hai oportunidades de traballo para os niveis altos de cualificación
Non, só hai oportunidades de traballo para os niveis máis baixos de cualificación
Non contesta

15

Oportunidades de traballo para a mocidade.

Valores en porcentaxes

Cre que a xente moza ten oportunidades de traballo na área de Compostela?



Dimensión cidadá

15,6

38,8 38,2

2,9 4,5

Impulsar e favorecer hábitos de vida saudables

Fornecer plans de cidade pensando nos coidados e benestar das persoas

Activar a cidadanía e integrar todas as persoas na vida comunitaria

Outros

Non contesta

16

Santiago Concello amigable coas persoas.

Valores en porcentaxes

Para que Santiago sexa un concello amigable coas persoas deberíase de...



Dimensión cidadá

11,2 13,5
19,7

24,9 26,6

4

Promover o envellecemento saudable
Habilitar espazos verdes nos que realizar lecer saudable
Humanizar as rúas garantindo a seguridade peonil
Mellorar a accesibilidade ás vivendas
Promover redes comunitarias de participación cultural, lecer e redefinición do transporte colectivo
Non contesta

17

Integración das persoas maiores.

Valores en porcentaxes

Para que se poida garantir a cohesión social desexable das persoas maiores o concello debería...



Dimensión cidadá

9,0

38,2 38,8

4,7 3,3
6,1

Apertura dos centros e recintos escolares en horario non lectivo
Habilitación de locais de lecer para adolescentes con actividades apropiadas
Promoción de alternativas públicas de oferta de lecer a menores
Promoción de alternativas privadas de oferta de lecer a menores
Outros
Non contesta

18

Accións para a mocidade.

Valores en porcentaxes

Pensando na xente moza (12-18 anos), o que máis bota en falta en Santiago é...



Dimensión cidadá

31,5

10,4
15,9

36,9

2,9 2,4

Conectar mellor os barrios e zonas da cidade
Estender unha rede de equipamentos comúns
Alcanzar o compromiso da veciñanza e implicalo na construción da cidade
Desenvolver actividades que alimenten o vínculo de pertenza a Compostela
Outros
Non contesta

19

Accións para a cohesión entre barrios.

Valores en porcentaxes

Cada vez mais, a vida nos barrios tende a intensificarse, mais para facer cidade cómpre a busca da súa cohesión. Que acción considera 
prioritaria para iso?



Dimensión cidadá

24,6 24,6

43,4

5,4
2,1

Levar a cabo un programa de dinamización de vivendas baleiras

Controlar e limitar os pisos turísticos

Desenvolver unha política de vivenda pública

Outros

Non contesta

20

Accións para afrontar o problema da vivenda.

Valores en porcentaxes

O problema da vivenda é unha constante nas cidades. Que debería facer Santiago para afrontalo?



Dimensión cidadá

16,1

31,5

8,7

38,9

1,9 2,9

Programa de rehabilitación enerxética
Adaptación das vivendas para facelas accesibles
Promoción da vivenda colaborativa
Programa de modernización de vivendas para familias mais vulnerables
Outros
Non contesta

21

Modernización do parque de vivendas.

Valores en porcentaxes

Para modernizar o parque de vivendas considera preciso incidir en...



Dimensión cidadá

4,2

20,9 21,6
19,2

31,5

2,6

Si, para toda a cidadanía

Si, para a cidadanía de rendas medias e altas

Non para a xente nova

Non para determinados colectivos

Non, en ningún caso

Non contesta

22

Accesibilidade da vivenda en Santiago.

Valores en porcentaxes

Considera que a vivenda en Santiago é accesible?



Dimensión cidadá

72,5

11 13,7

2,7

Prezos moi elevados, tanto para comprar como para alugar

Moitos pisos en mal estado sen equipamentos básicos

Escasa oferta pola proliferación de pisos turísticos e para estudantes

Non contesta

23

Razóns de non accesibilidade da vivienda en Santiago.

Valores en porcentaxes. Base: Consideran que a vivenda non é accesible en Santiago, N=182

Por qué pensa que non é accesible?



Dimensión cidadá

27,5

19,2

12,1
9,3 9,3

6,6

15,9

Promover vivendas públicas Controlar / reducir os prezos

Regular / limitar os pisos turísticos Axudas para reformar e rehabilitar

Máis axudas e subvencións para compra ou alugueiro Construír máis vivendas

Non contesta

24

Solucións á non accesibilidade da vivenda en Santiago.
Qué habería que facer para solucionar a non accesibilidade da vivienda?

Valores en porcentaxes. Base: Consideran que a vivenda non é accesible en Santiago, N=182



Dimensión cidadá

2,9

13,1

28,2

15,6

22,8

6,7
10,6

Si, non ten ningún problema
Si, para determinados estratos da poboación con maior renda
Non, hai un problema de prezo
Non, hai un problema de escaseza de oferta
As vivendas turísticas están a desviar o mercado do alugueiro e iso xera problemas de acceso á vivenda
Outros
Non contesta

25

Funcionamento do mercado de alugueiro de vivendas.

Valores en porcentaxes

O mercado do alugueiro de vivendas en Santiago é axeitado?



Dimensión cidadá

13,7 11,6

28,9

34,8

2,9
8,1

Consellos de participación cidadá

Mecanismos de participación específicos para determinadas acciones

Medición e rendición de contas das accións do Goberno Local

Xestión e axilidade na planificación urbana

Outros

Non contesta

26

Instrumentos de participación cidadá.

Valores en porcentaxes

Dentro dos instrumentos de gobernanza nos que pode participar, cal considera mais importante?



Dimensión cidadá

29,9

10,4

27,5

8,8

18,3

5

Rehabilitación urbana

Xestión e promoción da acción cultural

Actuacións en infraestruturas e equipamentos

Reforzo de actividades culturais

Posta en valor do patrimonio histórico

Non contesta

27

Prioridades para o Consorcio de Santiago.

Valores en porcentaxes

O Consorcio de Santiago debería dar prioridade nas súas accións a...



Cidade compacta e territorio

38,9

12,4

24,4

17,2

7,1

Si, para axudar a afrontar os custos de mantemento da cidade

Si, para compensar ao tecido comercial da cidade con programas financiados con eses fondos

Non, porque iría en detrimento do turismo en Santiago

Non, a pesar que noutros lugares turísticos téñena desde hai tempo e non se vió afectado o número de visitas

Non contesta

28

Taxa turística en Santiago.

Valores en porcentaxes

A taxa turística debería implantarse en Santiago?



Cidade compacta e territorio

16,9

35,9

13,2 11,1 12,0
8,2

2,6

Reforzar as plataformas de mobilidade intermodal
Implantar o servizo de transporte a demanda para o núcleo rural
Habilitar vías prioritarias para o transporte público
Dar prioridade á conexión co aeroporto
Conectar de xeito áxil e frecuente a cidade co polígono do Tambre
Outros
Non contesta

29

Transporte Metropolitano.

Valores en porcentaxes

No que atinxe ao transporte metropolitano, que accións considera que son mais urxentes?



Cidade compacta e territorio

4,0

25,4

16,2

23,9
18,8

5,6 6,1

Acoutar zonas de baixas emisións

Humanizar a cidade

Retirada de vehículos do centro

Incentivar o transporte con baixas emisións ou cero

Potenciar a mobilidade branda (bicis, patinetes...)

Outros

Non contesta

30

Contaminación cidadá.

Valores en porcentaxes

Na estratexia a desenvolver contra o cambio climático, que acción considera a máis efectiva?



Cidade compacta e territorio

65,5

16,9

7,7 6,6
1,9 1,4

Mellora do transporte público colectivo

Habilitar unha rede de aparcamentos disuasorios

Dotar a cidade dunha rede de cargadores eléctricos para vehículos

Articular un plan de mobilidade dixitalizado

Outros

Non contesta

31

Mobilidade supramunicipal.

Valores en porcentaxes

Que medida considera mais necesaria para promover a mobilidade supramunicipal?



Cidade compacta e territorio

32

Tráfico e aparcamento na zona do Hospital Clínico.

Valores en porcentaxes

Considera que a zona do Hospital Clínico ten un problema específico de tráfico e aparcamento?

Si; 90,1

Non; 
7,3

Non contesta; 
2,6



Cidade compacta e territorio

74,7

6,4 5,4 4,6 4,4 3,1 1,4

Ampliar a zona de aparcamento

Distinguir claramente as zonas de tránsito das zonas de aparcamento

Construír un aparcamento público

Humanizar o espazo

Potenciar o transporte público

Outros

Non contesta

33

Tráfico e aparcamento na zona do Hospital Clínico.

Valores en porcentaxes. Base: Consideran que hai un problema de tráfico e aparcamento na zona d Hospital Clínico, N=541

Cal cre que é a solución?



Inclusión, equidade, xustiza

15,0 15

8,5
13

42,7

2 3,8

Eliminación de barreiras arquitectónicas

Fomento e dotación de novas infraestruturas e espazos para cubrir as súas necesidades

Traballar a favor dun urbanismo integrador

Promover actividades na procura do benestar individual e social

Que se escoiten e recollan as propostas dos colectivos de maiores

Outros

Non contesta

34

Estratexias para as persoas maiores.

Valores en porcentaxes

Para as persoas maiores, que é mais importante?



Inclusión, equidade, xustiza

10,9 8,9

44,4

30,7

1,7 3,4

Servizos de proximidade baseados nas novas tecnoloxías

Cambios nos fogares coa introdución de tecnoloxía automatizada

Servizos de atención persoal e personalizada

Extensión dos centros de día

Outros

Non contesta

35

Coidados á cidadanía dependente.

Valores en porcentaxes

Pensando nos coidados á cidadanía dependente, como albisca o futuro?



Inclusión, equidade, xustiza

25,6 23,5

13,7

27,6

3,8 5,8

Coa promoción de políticas socioculturais para persoas de todas as idades

Implementando programas de voluntariado xuvenil

Desenvolvendo voluntariado sénior para axudar á xente nova

Integrar os espazos de convivencia nos espazos públicos

Outros

Non contesta

36

Conexión entre xeneracións.

Valores en porcentaxes

A transversalidade interxeneracional ten valor en si mesma, como se pode alentar?



Inclusión, equidade, xustiza

2,7

19,5

25,6 26,6

15,4

5,5 4,8

Pensar nun urbanismo que teña en conta ás mulleres

Combater a brecha salarial

A aposta contra a violencia de xénero

Programas reais de conciliación

A mellora dos servizos públicos

Outros

Non contesta

37

Demandas das Mulleres.

Valores en porcentaxes

As mulleres reclaman do concello...



Inclusión, equidade, xustiza

17,1

4,8
7,5

16,7

44,0

3,8 6,1

Repensar a oferta educativa

Repensar a oferta deportiva

Redeseñar a atención a menores

Creación de centros de día para mozos para axudar a mellorar a conciliación

Desenvolver servizos de atención á saúde física e mental

Outros

Non contesta

38

Demandas dos máis novos.

Valores en porcentaxes

A xente mais nova, demanda do concello...



Inclusión, equidade, xustiza

12,3

36,5

14,7

26,3

4,8 5,5

Atender de xeito prioritario ás necesidades enerxéticas

Dotarse dunha política integral que contemple accións educativas, sociais e de vivenda

Desenvolver programas de integración e desenvolvemento intercultural

Tratamento especial á pobreza feminina en fogares monoparentais e a colectivos vulnerables

Outros

Non contesta

39

Medidas para atallar a pobreza.

Valores en porcentaxes

Que medidas debe tomar o concello para atallar as consecuencias da pobreza na cidade?



Inclusión, equidade, xustiza

11,6 10,2

32,4
38,2

7,5

Fomentar as comunidades enerxéticas

Desenvolver estudos e formación específica sobre este campo

Que o concello impulse a xeración de enerxía limpa

Programa que titorice, acompañe e aconselle a empresas e particulares sobre as posibilidades das renovables

Non contesta

40

Prioridades no eido enerxético.

Valores en porcentaxes

No eido enerxético, cal das seguintes accións considera prioritaria?



Educación, arte e cultura

44,4

25,3 24,2

2 4,1

Mantemento e conservación

Maior aproveitamento

Potenciación da colaboración público-privada para a súa utilización

Outros

Non contesta

41

Necesidades do patrimonio de Santiago.

Valores en porcentaxes

O patrimonio de Compostela precisa de...



Educación, arte e cultura

22,2
25,9

44,7

3,1 4,1

Débese dedicar máis financiamento para impulsar o sector cultural

Débese reacondicionar e aproveitar as instalacións existentes para empresas de xestión cultural

Fomentar a conexión concello-universidade-empresa no campo cultural

Outros

Non contesta

42

Prioridades en xestión e produción cultural.

Valores en porcentaxes

No eido da xestión e produción cultural...



Educación, arte e cultura

15,0
19,5

54,3

5,1 6,1

Unha perspectiva máis interxeracional e integradora

Unha boa comunicación da oferta cultural

Deseñar unha programación con máis eventos que sexan atrayentes ao longo do ano

Outros

Non contesta

43

Carencias  na oferta cultural de Santiago.

Valores en porcentaxes

Na oferta cultural en Compostela, bota de menos...



Educación, arte e cultura

37,5
32,8

8,5
5,1 4,4 5,1 6,5

Teatro Música Danza Maxia Todo Outros Non contesta

44

Disciplina artística a fornecer dende o Concello.

Valores en porcentaxes

Que disciplina artística considera que precisa dun pulo diferenciado por parte do Concello?



Educación, arte e cultura

15,4

39,9

4,4

37,5

1,4 1,4

A posta en valor da oferta existente
A posta en marcha dun bono para varios museos
A creación de novos museos
Mellorar o mantemento dos xa existentes
Outros
Non contesta

45

Prioridades na oferta de museos da cidade.

Valores en porcentaxes

No que atinxe á oferta de museos na cidade, sería prioritário...



Educación, arte e cultura

15,0

22,2 23,9 22,5

6,8
9,6

Retirada dos vehículos da superficie
Alixeirar o tránsito e optar pola mobilidade branda (a pé, bicis, patíns...)
Mellorar a iluminación
Instalación de infraestruturas e mobiliario urbano dotado de tecnoloxía
Outros
Non contesta

46

Recuperación do Campus Sur para a vida cidadá.

Valores en porcentaxes

O Campus Sur é un espazo que se pode recuperar para a vida cidadá, a través de que iniciativa?



Educación, arte e cultura

28,7
33,8

25,6

11,9

É esencialmente correcto

Precisa unha actualización para encaixar mellor a oferta coa demanda

Precisa un cambio máis profundo

Non contesta

47

Mapa de centros de ensinanza de Santiago.

Valores en porcentaxes

O mapa local de centros de ensino na actualidade...



Sustantabilidade e transición verde

8,5

21,8

37,5

23,2

3,1
5,8

Reducir uso do cemento e enfocar as infraestruturas para que a natureza mitigue o impacto das choivas
Separar as augas residuais das de choiva
Analizar e mellorar o estado das redes de subministración
Estender as zonas verdes ao longo do curso dos ríos
Outros
Non contesta

48

Prioridades no ciclo da auga.

Valores en porcentaxes

O ciclo da auga é importante para o futuro, neste eido é prioritário...



Sustantabilidade e transición verde

52,6

11,9

29,4

4,1 2,0

Reforzar os medios de transporte colectivo

Dotar a cidade dunha rede de cargadores para coches eléctricos

Ampliar carrís-bici e senllas peonís

Outros

Non contesta

49

Prioridades en mobilidade branda e redución de emisións.

Valores en porcentaxes

No que ten que ver coa chamada “mobilidade branda” e coa redución de emisións en Compostela, as accións mais urxentes son...


