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9.1. Terciarización da economía e sociedade do benestar.  
 
• Sector servizos e o proceso de terciarización da economía en España e Galicia.  

- Características do sector terciario.  

- Causas da terciarización.  
- Contrastes na localización dos servizos.  
 

O sector servizos abrangue todas aquelas actividades que non se poden considerar agrarias, 
pesqueiras ou industriais. En España este sector ocupa o meirande número de traballadores. Por iso se 
considera que vivimos nunha sociedade terciaria. Nos países desenvolvidos máis da metade da poboación 
activa traballa no sector terciario ou servizos, que medrou en importancia tanto polo número de persoas que 
ocupa como pola riqueza que xera. A distribución dos servizos no territorio amosa grandes desigualdades e 
desequilibrios, dado que tenden a se concentrar nas zonas con maiores niveles de renda. 

 
a) Características do sector terciario. 

 
O sector terciario ou servizos abrangue o conxunto de prestacións orientadas a satisfacer as 

necesidades  e  demandas  da  sociedade.  É  un  sector  moi  heteroxéneo  formado  por  actividades  moi 
diversas. As características principais que definen o sector terciario son: 

 
- Actividades intanxibles e inmateriais. O que se ofrece e se valora é a calidade da prestación que se 

realiza, por exemplo, un servizo médico ou unha asesoría. 
 

- Actividades imposibles de almacenar. Os servizos préstanse cando son necesarios ou requiridos, polo 
que se adoitan localizar preto dos posibles usuarios. 

 
- Actividades moi diversas. Desde administracións públicas, servizos financeiros, comerciais, culturais 

e de lecer, sanitarios e educativos, dirección, administración e asesoría de empresas, servizos de limpeza e 
mantemento, asistencia social, comunicacións etc. 

 
- Actualmente, téndese a diferenciar o terciario clásico do terciario superior ou cuaternario, sector 

que reúne as actividades máis cualificadas: investigación, telecomunicacións, alta tecnoloxía... 
 

- É un sector que abrangue dende grandes empresas con milleiros de traballadores a pequenos 
empresarios. 

 
b) Causas da terciarización. 

 
Desde hai tres décadas, pódese dicir que España ten unha economía de servizos, porque máis de dous 

terzos de todos os empregos e a produción que se xera no país proceden deste sector. A tendencia é que esta 
proporción continúe aumentando nos próximos anos, tal e como ocorre en todos os países do noso 
medio. Por iso se adoita afirmar que en España vivimos un proceso de terciarización da economía. 



 
O rápido crecemento que experimentaron as actividades de servizos é o resultado das profundas 

transformacións que viviu a sociedade española, que hoxe presenta as seguintes características: 
 

- É unha sociedade de consumo, en que o aumento do nivel de renda elevou a capacidade de compra 
e, con isto, o desenvolvemento do comercio e toda unha serie de servizos destinados á poboación. 

 
- É unha sociedade do benestar, en que aumentou a oferta de todo tipo de servizos sociais 

(educativos, sanitarios, culturais, deportivos...), ofrecidos por institucións públicas e privadas. 
 

- É unha sociedade de ocio, en que aumenta a importancia do turismo e de diversos servizos 
relacionados co gozo do tempo libre (hostalaría, restauración, espectáculos etc.). 

 
- É unha sociedade capitalista avanzada, en que o sector financeiro e de seguros ocupa un lugar 

destacado no control do diñeiro e o crédito, básicos para o funcionamento das empresas e o propio consumo 
familiar. 

 
-  É  unha  sociedade  do  coñecemento,  en  que  cobran  protagonismo  unha  serie  de  servizos 

avanzados que melloran a calidade e competitividade das empresas (enxeñaría, deseño, servizos 
informáticos, asesoría técnica...), xunto a centros de investigación e centros tecnolóxicos para promover a 
I+D. 

 
- É unha sociedade rede, en que tanto as persoas coma os produtos ou a información teñen cada vez 

maior mobilidade, xerando densas redes de fluxos ás que os territorios queren estar conectados, o que 
aumenta a demanda de todo tipo de transportes e telecomunicacións. 

 
- É unha sociedade regulada, porque a súa complexidade esixe unha administración pública eficaz que 

xestione o seu funcionamento. 
 

Todo isto supón unha gran diversidade de servizos, desde os máis especializados e modernos ata os 
máis tradicionais e precarios. 

 
c)  Contrastes na localización dos servizos. 

 
A localización do emprego en actividades de servizos mostra importantes diferenzas se se considera o 

volume total de persoas ocupadas nas diferentes provincias. As de Madrid, Barcelona e Valencia 
concentran case cinco millóns de empregos, equivalentes a máis dunha terceira parte do total, seguidas 
por outras provincias litorais, xunto a Sevilla e Zaragoza. 

 
Se  se  considera  en  cambio  a  proporción  do  emprego  terciario  sobre  o  total,  as  diferenzas 

diminúen, cos valores máis altos en Madrid, o litoral mediterráneo (agás Cataluña) e ambos os arquipélagos. 
 

Esa distribución relaciónase coa influencia de diversos factores: 
 

- Ante todo, relaciónase coa repartición da poboación e o seu nivel de renda, pois a maioría destas 
actividades buscan estar cerca dos seus clientes potenciais e, polo tanto, aumentan en territorios con altas 
densidades e elevado nivel de ingresos. 

 
- Tamén inflúe a presenza de poboación estacional relacionada co desenvolvemento do turismo, 

sobre todo, nas áreas litorais, pois iso engade un volume importante de consumidores dalgúns tipos de 
servizos. 

 
- Un terceiro factor é a densidade de empresas no territorio, pois son as principais demandantes 

dalgúns servizos (desde o transporte e as telecomunicacións, aos servizos informáticos, xurídicos, de 
mantemento e reparación, de deseño e enxeñaría etc.). 



- Por último, as administracións central, autonómica e local distribúense por todo o territorio, pero a 
presenza de funcionarios e contratados nelas é maior naqueles provincias e cidades onde se localiza a 
capitalidade nacional ou autonómica. 

 
En resumo, os servizos teñen hoxe unha grande importancia e dinamismo, ata converterse na 

principal fonte de emprego actual e para o futuro. Por esa razón, e porque as diferentes actividades tamén 
mostran diversas tendencias de localización, xeran paisaxes específicas e, en ocasións, son fonte de impactos 
negativos; a Xeografía interésase cada vez máis por este sector que conta con máis de catorce millóns de 
empregos e dous terzos do valor da produción total obtida en España, así como a maior perspectiva de 
crecemento. 

 
O sector servizos en Galicia. 

 
Máis do 60% do PIB de Galicia corresponde ao sector servizos, que experimentou un gran crecemento  

e diversificación  nas últimas décadas. O turismo, o  comercio, os transportes e mais os servizos sociais 
son exemplos desta transformación. 

 
O sector terciario de Galicia adquiriu unha importancia decisiva na creación de postos de traballo, xa 

que en 2008 os servizos ocupaban o 63% do emprego galego. A distribución xeográfica está pouco 
equilibrada; os servizos concéntranse nas capitais provinciais e nos grandes núcleos urbanos, principalmente 
nas provincias da Coruña e Pontevedra. Distínguense dous subsectores: 

 
- Os servizos non destinados á venda son  os servizos sociais financiados polos organismos 

oficiais, como a educación, a saúde e a administración pública. Así, en 2006 o 56% do gasto público que 
realizou a Xunta estivo destinado a sanidade e educación. 

 
- Os servizos destinados á venda abranguen o comercio, o turismo, os transportes, os servizos ás 

empresas, que diversificaron a súa oferta en actividades como asesoramento xurídico, servizos informáticos e 
administrativos, recursos humanos ou publicidade e os servizos financeiros, que potencian o crecemento da 
economía a través da concesión de créditos a particulares e empresas, e o investimento en proxectos 
empresariais. 

 
En canto ó turismo, Galicia dispón de máis de 54.000 prazas hoteleiras e de numerosos servizos e 

equipamentos complementarios. Os turistas que visitan Galicia proceden na súa maioría do territorio español 
(80,4%) e en menor medida do estranxeiro (19,6%), sobre todo de países da UE, como Portugal, Reino 
Unido, Alemaña, Francia e Italia. A nosa Comunidade ofrece diversos tipos de turismo: turismo de sol e praia, 
turismo cultural, turismo rural e turismo termal. Porén, no ano 2008 Galicia recibiu uns 200.000 
visitantes menos có ano anterior, por mor da recesión económica. Ademais, a imposibilidade de competir 
no mercado internacional cos destinos masivos de praia determinou a orientación da política turística 
cara a outros campos, como o gastronómico, cultural,  congresos ou o deportivo, co fin de atraer un turismo 
de maior calidade e asegurar a ocupación hoteleira durante todo o ano. 

 
Respecto ao comercio, Galicia incrementou nas últimas décadas o comercio interior como 

consecuencia do crecemento demográfico e económico. Na actualidade representa un 10% do PIB e emprega 
un 17% da poboación ocupada. Caracterízase pola coexistencia de numerosos pequenos establecementos  
xunto  a  grandes  empresas  comerciais  nacionais  e  multinacionais.  Actualmente,  o pequeno comercio 
está vivindo unha crise que se manifesta na redución de establecementos tradicionais e na perda de emprego. 

 
Os intercambios co exterior son cada vez máis importantes debido á apertura progresiva da economía 

galega. A balanza comercial nos últimos anos foi positiva xa que as exportacións superaron as importacións. 
Así, durante o ano 2008, Galicia vendeu ao estranxeiro produtos por valor de 15 .614 millóns de euros e 
importou o equivalente a 15.463 millóns. As exportacións céntranse na venda de material de transporte, 
confección e peixe, crustáceos e moluscos. As importacións que destacan polo seu volume son os produtos 
enerxéticos e o material de transporte, que concentran o 40,5% do total. O desafío máis importante do 
comercio exterior galego é manter o superávit da balanza comercial alcanzado en 2007 e 2008, tras décadas 
de déficit comercial. 



 
Finalmente, nos transportes hai que salientar que a situación periférica e o relevo accidentado de 

Galicia son factores que explican que as infraestruturas de transporte e comunicación co resto do Estado 
fosen tradicionalmente moi deficientes. Así e todo, nas últimas décadas, os investimentos públicos 
destináronse a modernizar e ampliar a rede de estradas, os ferrocarrís, os portos e os aeroportos. 

 

9.2. Distribución comercial e espazos do consumo.  
 

Definición de comercio: 
O comercio é a actividade que ofrece os excedentes dos produtos e servizos aos consumidores, realiza 

un intercambio. Pode realizarse dentro das fronteiras do propio país (comercio interior)  ou fóra delas 
(comercio exterior). Está condicionado pola oferta (dispoñibilidade de produtos para a venda) e a demanda 
(posibilidade de compra dos consumidores). E depende moito dos transportes e das redes de distribución. Os 
lugares onde se realizan os intercambios son os mercados, que poden ser concretos, cando están presentes 
as mercadorías ou abstractos, cando non, por exemplo, a Bolsa. 

 
Tipos de comercio: 

* Maiorista: Chámase así ao comercio ao por maior, que é o realizado polos establecementos e 
almacéns dedicados a revenda para o abastecemento de outros establecementos. 

* Minorista: tipo de comercio para o uso e consumo directo. 
Outras formas de comercio son a venda ambulante e as feiras urbanas, mercados periódicos sobre 

temas especializados que se concentran sobre todo nas grandes cidades. 
 

Evolución: incremento dende o século XIX, coa consolidación da industrialización e o capitalismo. 
 

Características do comercio actual: 
•  O incremento da poboación urbana provoca a concentración da demanda. 

• O desenvolvemento dos transportes facilita os intercambios. 

• Novas formas comerciais: grandes superficies: autoservizos, grandes almacéns, hipermercados... 

• Crise do comercio tradicional: Establecementos pequenos, dirixidos por persoal escaso e, 
habitualmente, familiar, equipamentos anticuados polo baixo investimentos e a falta de capital. 
Aínda que ten vantaxes como o trato persoal e a accesibilidade inmediata. 

•  O aumento do comercio internacional determina a interrelación mundial, aínda que non en 
condicións de igualdade. 

 

O comercio internacional e o papel de España. 
a)  É un intercambio  desigual: 

• Escasa participación de gran parte de Asia, África e América Latina, teñen un desenvolvemento 
económico escaso e venden materias primas. 

• Peso de Europa Occidental  e Xapón: son países industrializados que importan materias primas e 
alimentos e exportan  produtos  industriais.  Nunha posición semellante  están EE.UU., pero teñen 
gran diversidade  de recursos e un gran mercado interior. 

• España está integrada no bloque da Unión Europea, que é un dos conxuntos comerciais 
máis potentes. 

 
b)   Balanza comercial  e balanza  de pagamentos: 

• Balanza comercial  = exportacións - importacións. Pode ser positiva ou negativa. 

• Balanza de pagamentos: inclúe tódolos intercambios económicos, bens e servizos (turismo, 
patentes, capitais...) 

• España: ten unha balanza comercial  negativa e unha balanza de pagamentos  positiva, grazas ás 
divisas do turismo. 

• Composición da balanza  comercial  española: compra materias  primas e produtos  industriais e 
vende produtos  agrícolas  e industriais 



 
   A política comercial. 

O comercio  interior está regulado por dous instrumentos principais: 

-O Plan Marco de Modernización do Comercio  Interior de 1995: Pretende  incrementar  a 
competitividade do comercio  minorista,  mediante  a mellora da cualificación profesional, a 
difusión da innovación,  a modernización tecnolóxica e da xestión. 

-A lei de comercio minorista de 1996: implanta  a liberdade de empresa e de establecemento 
comercial e liberaliza os horarios de apertura dos establecementos. 

O comercio exterior está influenciado polo establecemento do mercado  único coa Unión 
Europea (libre circulación de persoas, mercadorías, capitais e servizos)  e polos acordes subscritos 
coa Organización  Mundial do Comercio  (rebaixa dos aranceis dos produtos  agrarios e dos 
industriais para terceiros países. 
A política comercial española  trata de favorecer as exportacións mediante diversas medidas: a 
organización de feiras e exposicións para dar a coñecer as empresas e os produtos  españois e as 
viaxes institucionais para contactar  coa administración de outros países; a concesión  de créditos 
para establecer redes comerciais no exterior;  o fomento  dos créditos FAD (Fondos de axuda ao 
desenvolvemento) con outros países a cambio da subministración de bens e servizos españois... 

 
 

9.3. Os servizos financeiros, a súa organización espacial e a balanza de 
pagamentos.  
 
As finanzas inclúen os os préstamos de diñeiro, as accións das empresas de carácter mundial e o fluxo de 
capital que impulsa o intercambio comercial. O sector financeiro corresponde a unha actividade comercial. 
As actividades que inclúe este sector son principalmente: 

- Bancos e institucións financeiras. 
- Oferta e contratación de seguros: seguros xerais, de vida, de crédito. 
- Administradoras de fondos: xerais, de pensións, para a vivenda, de investimento. 
- Mercado de valores: Bolsa 

 
O sector financeiro é clave para o desenvolvemento económico por varios motivos:  
- Capta os aforros de particulares e excedentes de empresas e concede créditos para o consumo e as 
actividades das empresas. 
- É unha actividade que medra co conxunto da economía, polo que a súa dimensión actual é importante, 
participando co 18% no PIB. 
- Os beneficios conseguidos co cobro de xuros e comisións pola súa actividade  permitiulle adquirir 
importantes participacións noutros sectores (industrial, enerxético, etc.) 
Por tanto, un mal funcionamento do sector financeiro, que supoña a perda de confianza dos aforradores ou 
provoque restricións e encarecemento do crédito, repercute negativamente sobre todas as actividades e 
pode provocar crises económicas importantes, como a aparecida en 2008. 
 
O sistema bancario en España compóñeno tres tipos de entidades financeiras: os bancos, as caixas de 
aforro (moi minguadas) e as cooperativas de crédito.  
Os bancos son empresas privadas que teñen por obxectivo a obtención de beneficios para os seus 
propietarios. No século XX comezou un proceso de fusións e concentracións que continúa no século XXI de 
maneira máis profunda; ademais a principal novidade foi a aparición de entidades bancarias a partir de 
antigas caixas de aforros. 
As caixas de aforro son entidades de crédito similares aos bancos, pero que teñen entre os seus obxectivos 
un xuro público, polo que destinan parte do seu beneficio a fins culturais e sociais. Xurdiron nun ámbito 
rexional ou provincial para captar fondos e promover o desenvolvemento económico do medio pero 
chegaron a operar en todo o territorio español e acadar un gran número de entidades 
Entre 2011 e 2014 ten lugar un proceso de reestruturación bancaria, necesario para responder á crise 
económica iniciada en 2008  esixida pola unión europea e que foi acompañada  por un rescate á banca en 
2012, afectou fundamentalmente ás caixas, que se reduciron drasticamente, pasando de 46 en 2008 a 3 en 
2014. 



As cooperativas de crédito xurdiron para apoiar pequenos aforradores e iniciativas locais. 
 
É un sector en rápida transformación, moi afectado pola globalización do capital e a creación da moeda 
única na Unión Europea, o que provocou importantes cambios: 
- Procesos de concentración para afrontar a libre competencia nos mercados, o que provoca frecuentes 
fusións e absorcións. Como resultado, só dous grupos bancarios españois (Santander Central Hispano e 
Bilbao Vizcaya Argentaria) reúnen o 60% do total do negocio bancario e o 80% os cinco primeiros grupos. 
- Crecemento do número de oficinas. Estas oficinas dispérsanse por todo o territorio para intentar a 
captación do maior número de clientes posible; aínda que a cantidade de empregos non medrou da mesma 
maneira, debido á incorporación das novas tecnoloxías. 
- Forte internacionalización coa compra de bancos noutros países, que ten como contrapartida a entrada 
da banca estranxeira en España, o que aumenta a competencia. 
- Intensa renovación tecnolóxica que aumenta a eficiencia que reduce empregos, coa proliferación de 
caixeiros automáticos e a banca electrónica a través de internet como principais exemplos. 
 
A distribución do sector financeiro no territorio amosa importantes contrastes espaciais: 
- As sedes ou oficinas centrais, onde se atopa o persoal directivo e se toman as decisións fundamentais 
están concentradas nas grandes cidades, no caso de España, en Madrid. 
- Respecto ao número de sucursais, as provincias de Madrid en Barcelona teñen unha cantidade parecida e 
suman unha cuarta parte do total, ao ser áreas con elevada densidade de poboación e numerosas 
empresas que requiren os servizos financeiros. Valencia, Vizcaya, Alicante, Sevilla, A Coruña, Málaga e 
Murcia seguen en importancia, pero a repartición xeral está bastante equilibrada con respecto ás cifras de 
poboación. 
- As áreas máis dinámicas en canto a apertura de novas oficinas son as zonas turísticas do Mediterráneo, 
Baleares, Canarias e Madrid, mentres o seu número se reduce nas provincias interiores que perden 
poboación. 
 

9.4. Transporte e comunicacións.  
 

Conceptos básicos: 
• Comunicación: É a relación  que se establece entre lugares diferentes,  faise a través das 

canles ou vías de comunicación. 

• Transporte:  É o traslado  de algo dun lugar a outro. Necesítanse: 

a)   Sistemas de transporte:  son as formas mediante as que se realiza o desprazamento: 

estrada, ferrocarril,  marítimo,  fluvial, aéreo. 

b)  Medios de transporte: elementos que se utilizan para levar a cabo o transporte: estradas, 

vías, vehículos, infraestruturas... Estruturados en redes e nós (confluencia entre distintos 

sistemas de transporte) 
 

Funcións do transporte: 
• Responde ás necesidades de desprazamento, debido ó afastamento entre o lugar de 

residencia e traballo, ó lecer... xera problemas de tráfico nas grandes áreas urbanas. 

• Responde á necesidade de distribución de bens e servizos (comercio): As facilidades de acceso 

dun lugar favorecen a concentración das actividades económicas, que acaban provocando un 

colapso e a necesidade de abrir novas vías de comunicación, de xeito que as vías máis rápidas 

están nos lugares con máis concentración urbana e industrial. 

• Espallamento cultural de ideas e de técnicas. Papel da televisión e internet. 

 
Características do sistema de transporte: 
* O medio físico é desfavorable, polo accidentado do relevo. Aínda que a tecnoloxía permite a 

superación de dificultades, tamén implican un aumento dos custos e unha redución da rendibilidade. 

* As redes terrestre e aérea son radiais, con centro en Madrid. Algo que xa se iniciou no século 
XVIII co plan de estradas dos Borbóns e consolidouse coa construción do ferrocarril no século XIX. 

* No tráfico de pasaxeiros e mercancías predomina a estrada, pola súa flexibilidade e baixo custo. 



* A rede presenta importantes desequilibrios territoriais. Isto reflicte os desequilibrios espaciais na 

distribución da poboación e no desenvolvemento económico, pois adáptase á localización dos maiores 

núcleos urbanos e económicos. O resultado son grandes diferenzas de accesibilidade entre rexións e 

comarcas (o que a súa vez condiciona o seu desenvolvemento) e unha desigual utilización da rede, que 

conta con tramos saturados nos que se concentra o tráfico e tramos infrautilizados. 

* As competencias sobre o transporte descentralizáronse a raíz da implantación das autonomías. 
Aínda que o Estado conserva competencias no transporte internacional, transporte terrestre que 

discorra por máis dunha comunidade, portes e aeroportos. 
*A política española de transportes réxese polo Plan Estratéxico de Infraestruturas (2005-2020). Ten 
como obxectivos:  
- Corrixir a radialidade da rede.  
- mellorar a eficiencia, optimizando o uso das infraestruturas desenvolvendo o Sistema 
Intelixente de transporte (SIT)  
- Asegurar unha accesibilidade equilibrada.  
- Contribuír á sostibilidade ambiental.  
- Favorecer a integración con Europa.  
 
* A rede de transportes española intégrase na europea. A Unión europea busca unha mellora das 

infraestruturas para asegurar un bo funcionamento do mercado único, ademais pretende reducir 

o impacto ambiental dos medios de transporte. Para isto destínanse fondos europeos. 

* O sistema de transporte exerce un impacto sobre o medio ambiente: visual, acústico, de 

contaminación ambiental. Por iso é obrigatorio valorar o impacto ambiental dos proxectos e 

destinar unha parte do presuposto a mitigar os problemas. 

 
Sistemas de transporte en España. 
• É necesario para o comercio. A súa utilización varía segundo o tipo de mercadoría e a ruta a 

percorrer. Transportase mercadorías e pasaxeiros. 

• Automóbil: É moi flexible, moi utilizado para pasaxeiros en distancias medias e curtas e para 

mercadorías. As estradas teñen unha trama radial, que mellorou moito nos últimos anos, 

sobre todo coa construción de autoestradas. 

• Ferrocarril: Ten moita competencia do automóbil en traxectos curtos e do avión en 

traxectos longos. Transporta principalmente mercadorías voluminosas. Teñen vantaxes os 

trens de cercanías en cidades conxestionadas, estase a modernizar coa construción de liñas 

de alta velocidade, rendible para pasaxeiros en distancias medias. 

• Marítimo: transporte de mercadorías, modernización coa especialización e automatización 

de portes. 

• Fluvial: en España os ríos non son navegables para o tráfico de mercadorías. 

• Aéreo: Transporta pasaxeiros en distancias medias e longas e mercadorías caras e 
pouco voluminosas. Está en expansión, necesita instalacións apropiadas. 

 

Na actualidade, a Unión Europea e España fomentan o transporte intermodal ou uso de 
varios modos na mesma cadea de transporte.  

O transporte intermodal de mercadorías utiliza principalmente o sistema de contedores. 

O transporte intermodal de viaxeiros tamén prevé unha rede composta de corredores e 
nodos onde se localizan os intercambiadores entre os distintos modos de transporte. 
Potenciaranse especialmente os intercambiadores ferrocarril- autobús interurbano nas 
cidades medias. 

 
       Medios de comunicación e novas tecnoloxías. 

Novos medios de comunicación: tecnoloxías da información: informática, electrónica, telemática. 

• Elevado factor multiplicador: número de veces que unha tecnoloxía mellora unha función 

asignada. 

• Factor de implantación con enorme dinamismo. 

• Factor de accesibilidade inmediata á información. 



Impacto das tecnoloxías da información: nótase especialmente nos medios de comunicación. 

Necesitan de: 

• Usuario: pode provocar unha interacción activa. 

• Plataforma: equipo decodificador das mensaxes dixitais (ordenador). 

• Interconexión: mecanismo de acceso á rede: módem. 

• Rede: mecanismo que se utiliza para transportar a información, a máis usada é a rede 
telefónica. 

 

9.5. Os espazos turísticos.  
 

9.5.1. Paisaxes turísticas.  

 
O turismo é un fenómeno que xera o desprazamento de poboación por razón de ocio, lecer, 

saúde, coñecementos culturais e naturais e está relacionado con actividades como o descanso, o 

deporte,   o termalismo, etc.  

É unha actividade de masas, cunha forte contribución á economía, España está nos primeiros 

lugares do mundo tanto por número de viaxeiros (2°), coma por volume de ingresos (3°). 

España consolida a súa condición turística durante a segunda metade do século XX, debido aos 

seguintes factores: 

• A súa condición mediterránea cun clima moi benigno. 

• A xeneralización das vacacións pagas en Europa despois da II Guerra Mundial. Fíxose gracias ó 

crecemento económico e os avances no dereito laboral, os prezos asequibles en España 

permitiron a chegada dun turismo de masas (sol e praia) con poder adquisitivo baixo. Viaxes 

organizadas por tour operadores internacionais. 

• Apertura do franquismo nos anos 60, no relativo ás relacións internacionais e á economía: 

entrada de divisas. 

• Mellora dos transportes: xeneralización do automóbil, facilidades para viaxar en avión 

ou autocar. 

 
Actualmente hai máis complexidade e diversificación. Para que un lugar se converta nun 

foco turístico hai que dotar á zona de infraestruturas apropiadas de hostalería e lecer. 

Patrimonio natural: 

• Turismo de praia: Sigue a ser un turismo masivo e o destino principal dos visitantes. Hai gran 

abundancia de praias limpas e con servizos e un clima favorable: Canarias, Andalucía, Baleares, 

Cataluña, Comunidade Valenciana. 

• Macizos montañosos, para practicar deportes diversos: neve, sendeirismo, escalada, 
montañismo, bicicleta... 

• Ríos: deportes de aventura. 

• Turismo rural: Aproveitando lugares tranquilos e a gran biodiversidade da Península, está en 

auxe. 

Patrimonio cultural: Lugares de interese polo patrimonio histórico, cultural e artístico que posúen 
ou por estar enclavadas en rutas tradicionais. 

 
       Cambios actuais. 

Aparición do turismo interior: entre 1975 e 1997 pasou dun 36,3% a un 67%. É de clase media e 
obrigou a unha maior oferta e diversificación. 

Mantéñense as vacacións masivas e baratas organizadas por tour operadores (compañías 

que comercian en conxunto e que integran todas as fases do negocio turístico: contratan 

hoteis e transportes e controlan os prezos, os gustos e as decisións da clientela). 

A procedencia principal é de Europa do norte (Alemaña, Reino Unido...), pero estanse a incorporar 
viaxeiros de Europa do leste e Rusia. 

Os destinos principais son: Baleares, Cataluña, Andalucía, Canarias e Valencia. Predomina o turismo 
de verán, pero se incrementa o de temporada baixa (xubilados). 



A infraestrutura hoteleira amosa unha forte concentración nos focos de turismo exterior masivo, 

pero estanse construíndo moitos novos nas cidades que concentran o turismo cultural e de 

negocios. Gran mobilidade de poboación dentro do propio país. 

 
9.5.2. Impactos e políticas de ordenación. 

 
- Na paisaxe: 

• No litoral mediterráneo: urbanización e destrución do medio=> Especulación, construción a pé 

de praia, consumo enorme de auga potable, contaminación das augas, construción de portos 

deportivos, privatización do litoral... 

• Montaña: as estacións deportivas esixen a creación de infraestruturas e aloxamento 

=> Destrución de bosques e pastos, alteración da fauna... 

- Repercusións económicas: no traballo, xenera moitos postos estacionais e eventuais, 

demanda fundamentalmente man de obra pouco cualificada. Exerce un efecto multiplicador 

sobre outras actividades económicas. Aporta aproximadamente un 12% do PIB, polo tanto, é 

unha das bases da prosperidade económica. Compensa a balanza comercial e frea a débeda 

externa. 

- Repercusións demográficas e no poboamento: aumenta a poboación en áreas litorais, nalgúns 
casos freou o despoboamento de certas áreas rurais. No litoral créanse novas estruturas de 
poboamento, que provoca tamén a alta densidade de edificación e de especulación do solo; nos 
espazos rurais e urbanos colaborou na rehabilitación do patrimonio edificado. 

- Repercusións culturais e sociolóxicas: altera os modos de vida na sociedade local de xeito 
negativo (perda de costumes propias) e positivo (modernización) e afecta á calidade de vida dos 
residentes cando a saturación conduce á saturación dos servizos e das infraestruturas. 

 
A política turística 
 
Trata de resolver os problemas derivados da actividade turística, en coordinación coas comunidades 
autónomas e a Unión Europea. España concretou a súa política turística no Plan de Turismo Español 
Horizonte 2020. Os seus obxectivos son: 

- Incremento da calidade da oferta, para atraer turistas de maior poder adquisitivo, mediante a 
mellora da formación profesional e das infraestruturas. 

- Diversificación da oferta, para conseguir un mellor repartimento temporal e espacial e atraer 
novos segmentos do mercado (terceira idade). 

- Uso das novas tecnoloxías no trato coa clientela, para que poidan participar directamente na 
organización da súa viaxe. 

- Utilización da innovación e o coñecemento. 
- Promoción turística, para facerlle fronte á competencia externa, en feiras internacionais (FITUR) e 

en oficinas turísticas no estranxeiro. 
- Mellora da comercialización, mediante a creación de tour operadores nacionais. 
- Consecución dun turismo sostible, que responda a calidade da demanda. 
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