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ITRODUCIÓ

Resúmese deseguido o resultado dunha enquisa, realizada durante os meses de
xullo, agosto e primeiras tres semanas de setembro de 2010, co obxectivo básico de
coñecer a opinión dos turistas, que visitaron Galicia durante este verán, sobre diversos
aspectos de interese para a promoción e mellora da oferta turística galega.
O traballo foi realizado no departamento de Estatística e Investigación Operativa
da Universidade de Santiago, baixo a dirección de D. José Manuel Prada Sánchez,
Catedrático de Estatística e Investigación Operativa desta Universidade, no marco dun
convenio con Turgalicia S.A., que contempla entre outras actividades de carácter xeral,
a prestación de servizos no campo da análise de datos multidimensionais e enquisas.
Para o labor de campo, rexistro informático dos resultados da enquisa e unha
primeira análise estatística dos mesmos, contouse coa colaboración de quince alumnos
do último curso da Licenciatura en Ciencias Matemáticas, seleccionados en
convocatoria pública, cuxa vinculación ao traballo regulouse especificamente a través
do Consello Social desta Universidade, mediante un Convenio de Colaboración entre a
mesma e Turgalicia S.A., para a realización de prácticas en empresas recoñecidas como
créditos por equivalencia no currículo deles.
No plan de mostraxe fixouse un nivel de confianza do 95,45% e unha cota de
erro do 2%; en tal caso, o tamaño da mostra a tomar é 2.500. As correspondentes
enquisas repartíronse no tempo e no espazo, de xeito proporcional aos datos de
ocupación hoteleira nos tres anos anteriores e en base a criterios de representatividade
xeográfica, respectivamente. Fixéronse 28 preguntas a turistas maiores de 16 anos,
entendendo por turistas aqueles visitantes da nosa comunidade que pasaban polo menos
unha noite fóra do seu domicilio habitual, pedindo información sobre os seguintes
aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perfil sociolóxico
Planificación da viaxe
Aloxamento e transporte
Actividades realizadas
Valoración da oferta turística, e
Contía e distribución do gasto.
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AÁLISE DESCRITIVA DOS RESULTADOS DA
EQUISA
Analízanse deseguido os resultados da enquisa de xeito descritivo resumido,
ilustrando con figuras os considerados máis relevantes, que son destacados con negriña
no texto correspondente.
1. PERFIL SOCIOLÓXICO DO TURISTA
• Case a metade (52,2%) dos turistas entrevistados tiña entre 29 e 50 anos.
• O 53,2% dos turistas entrevistados estaba casado.
• A maior parte dos entrevistados (85,5%) son españois. Deles, a maior
porcentaxe corresponde a turistas procedentes de Galicia (28,5%), seguido do
correspondente a Madrid (17,4%), Cataluña (9,3%), Andalucía (7,7%),
Asturias (7,4%), Castela-León (6,8%), País Vasco (4,6%) e C. Valenciana
(4,2%). Dos entrevistados estranxeiros, o maior porcentaxe correspondeu a
Portugal (24,2%), Reino Unido (13,4%), Alemaña (12,5%), Francia (12,3%) e
Italia (10,0%).
• A maior parte dos turistas entrevistados (74,7%) ten a súa residencia habitual en
cidades.
• O seu nivel de estudos é educación superior nun 46,3%.
• O 48,8% resultou ser asalariado (tanto do sector privado coma público).

Figura 1. Distribución da variable autonomía de orixe (turista español). Verán 2010.
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Figura 2. Distribución da variable país de orixe (turista estranxeiro). Porcentaxes
relativos ao total de turistas estranxeiros. Verán 2010.

2. PLAIFICACIÓ DA VIAXE
• A maior parte dos turistas entrevistados (66,9%) xa coñecía Galicia.
• Razóns familiares ou amizade constitúe o primeiro motivo de visita (19,6%). O
30,3% visitaron Galicia principalmente para coñecer o seu entorno e costumes.
• Unha porcentaxe moi elevada de turistas viaxou sen efectuar reserva previa (42,1%
fíxoo sen reserva de aloxamento e 62,5% sen reserva de transporte). A axencia de
viaxes foi utilizada o 9,5% dos casos para reservar o aloxamento, e o 3,8% para
reservar o transporte. O 4,6% dos turistas entrevistados utilizaron a axencia de viaxes
para reservar conxuntamente aloxamento e transporte (paquete turístico). A maior
parte das reservas fixéronse cunha antelación entre unha semana e un mes.
• A media da duración da estadía dos turistas entrevistados foi 13,21 días e a mediana,
9 días. A súa desviación típica, 14,22 días. A media harmónica da duración da
estadía, corrector do nesgo lonxitudinal da media anterior, foi 6,55 días.
• A maior parte do turismo que nos visita (43,8%) é itinerante, é dicir, percorre
Galicia pola súa conta (22,4% pernoitando nun único lugar, e 21,4%
pernoitando en varios lugares). Un 30,5% do turismo que se rexistrou foi de
costa.
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Perfís de COMUNIDADES en función da variable MOTIVOS VISITA A
GALICIA (destino 2010)
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Figura 3. Perfís de comunidades en función da variable motivos visita a Galicia. Verán
2010.

Figura 4. Motivos visita a Galicia por comarcas (categoría máis frecuente da variable).
Verán 2010.
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Perfís de COMUNIDADES en función da variable TIPOLOXÍA DO
TURISMO (destino 2010)
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Figura 5. Perfís de comunidades en función da variable tipoloxía do turismo. Verán
2010.

Figura 6. Tipoloxía do turismo por comarcas (categoría máis frecuente da variable).
Verán 2010.
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Figura 7. Distribución da variable tipo de aloxamento utilizado. Verán 2010.

Figura 8. Tipo de aloxamento por comarcas (categoría máis frecuente da variable).
Verán 2010.
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3. ALOXAMETO E TRASPORTE
• O tipo de aloxamento máis utilizado foi o hotel (27,2%) seguido da casa de
familiares ou amigos (17,5%).
• A maior parte viaxa en parella (35,9%). Ademais, o 39,4% dos entrevistados utilizou
o aloxamento acompañado dunha única persoa (parella, familiar, amigo…)
• A maior parte dos turistas (53,2%) utiliza o coche como medio de transporte para
acceder a Galicia. O segundo medio máis utilizado foi o avión (15,6%). Para
desprazarse dentro de Galicia, o medio máis utilizado foi tamén o coche (65,1%). O
28,3% dos turistas que accederon a Galicia por estrada fíxoo pola A6norte e o 21,6 %
pola A6sur.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

Figura 9. Actividades realizadas durante as vacacións. Verán 2010.

5. VALORACIÓ DA OFERTA TURÍSTICA
• Os aspectos mellor valorados dos aloxamentos turísticos (en orde decrecente de
valoración) son a hospitalidade/trato, ambiente e limpeza, mentres que os peor
valorados (orde crecente de valoración) son decoración e cuartos.
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• Comparando a importancia que para os turistas teñen determinados aspectos
dun posible lugar de vacacións, coa valoración que fan dos mesmos, obsérvase
que as súas expectativas son superadas (en orde decrecente de valoración)
fundamentalmente en praias, monumentos e gastronomía. Estas expectativas,
vense en cambio defraudadas principalmente en vías de comunicación, relación
calidade-prezo e clima, (orde crecente de valoración).
• A valoración do grao de satisfacción global oscila entre boa e moi boa (valor medio
de 3.31, entre 1 e 4).
• A análise desta valoración, en función de determinadas variables de interese, podese
resumir da seguinte forma:
• As persoas do grupo de idade 51-65 anos teñen o maior grao de satisfacción,
mentres que o peor obsérvase no grupo de menos de 18 anos.
• Os entrevistados cuxo estado civil corresponde a casado mostran o maior grao
de satisfacción, correspondendo o peor a vida en parella e viúvo.
• Por comunidades autónomas de procedencia do turista (estatisticamente máis
representativas), a que presenta mellor valoración do grao de satisfacción
global é a C. Valenciana, mentres que Asturias presenta a peor.
• Por comarcas (estatisticamente máis representativas), o maior grao de
satisfacción corresponde a O Salnés e o menor a A Coruña.
• Por situación laboral especificada, os autónomos e xubilados aparecen coma
os máis satisfeitos, fronte a labores do fogar, que son os que presentan menos
satisfacción.

Comparación ideal/observado (destino 2010)
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Figura 10. Comparación de medias entre a importancia de distintos aspectos do lugar de
vacacións e a valoración dos mesmos en Galicia. Verán 2010.
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• En función da motivación da viaxe, os que se desprazan a Galicia por coñecer
medio natural e paisaxes son os máis satisfeitos, mentres que os que o fan por
motivos de estudo, os menos.
• Tendo en conta o tipo de aloxamento, os turistas que utilizaron caravana
presentan os maiores índices de satisfacción, mentres que os más baixos
corresponden aos que utilizaron pensión.
• En función da tipoloxía do turismo realizado, os mellores valores do grao de
satisfacción global corresponden aos que veranearon na costa, e o peor, aos
que veranearon no interior.
• O feito de realizar a enquisa en xullo, agosto ou setembro tivo influencia
estatística significativa no grao de satisfacción, sendo maior en xullo.

6. COTÍA E DISTRIBUCIÓ DO GASTO
• O gasto total medio por persoa e día dos turistas entrevistados foi de 75,90
euros, correspondendo a maior porcentaxe do mesmo a alimentación, seguido
do relativo a aloxamento.
• A análise do gasto, en función de determinadas variables de interese pódese resumir
da seguinte forma:
• Observando a distribución do gasto por grupos de idade especificados,
constátase que o maior gasto corresponde ao grupo 51-65 anos, e o menor ao
relativo a menores de 18 anos.
• Tendo en conta o estado civil, o maior nivel de gasto corresponde a casados, e
o menor a viúvo.
• Ao analizar o gasto tendo en conta a autonomía de orixe do turista
entrevistado, vese que o maior correspondeu a Pais Vasco e o menor a
Galicia (entre comunidades estatisticamente máis representativas).
• Por comarcas de destino (estatisticamente más representativas), o maior nivel
de gasto correspondeu a O Salnés e o menor a A Coruña.
• Asalariados do sector público e estudantes foron os que máis e menos
gastaron, respectivamente, en función da variable situación laboral.
• Tendo en conta a motivación da viaxe, os turistas que viñeron a Galicia por
coñecer medio natural e paisaxes foron os que máis gastaron, mentres que
aqueles que tiñan casa propia, os que menos.
• Os turistas que se aloxaron en balneario foron os que máis gastaron. Os
que menos, os aloxados en casa de familiares ou amigos.
• En función da tipoloxía do turismo realizado, o maior gasto correspondeu aos
turistas que realizaron unha viaxe organizada pernoitando nun único lugar, e o
menor aos que veranearon no interior.
• O feito de realizar a enquisa en xullo, agosto ou setembro tivo influencia
estatística significativa no gasto medio por persoa e día realizado polo turista,
sendo maior en agosto.
• O 27,4% dos turistas entrevistados declarou coñecer a páxina web de Turgalicia S.A.,
e o 14,85% ter utilizado este ano dita páxina.
• Finalmente, o 21,4% declarou coñecer a nova campaña de promoción de Galicia, e o
7,5% que tivera influencia na súa decisión de vir a Galicia.
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Evolución do gasto estival medio persoa/día por conceptos
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Figura 11. Evolución durante os últimos trece anos do gasto medio persoa/día por
conceptos, do turismo estival en Galicia.

Figura 12. Gasto medio por persoa e día por lugar de orixe (estatisticamente
representativo). Verán 2010.
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Figura 13. Gasto medio por persoa e día por tipo de aloxamento. Verán 2010.

Figura 14. Gasto medio total e por conceptos por persoa e día por comarcas (promedios
dos valores das variables). Verán 2010.
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