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1.

Introdución

No presente documento ofrécese información sobre as empresas que se poden
englobar dentro das ramas características do turismo (Cadro 1 na páxina 5), subministrando datos básicos de tamaño, localización e importancia económica ó longo do
territorio galego. Empréganse basicamente tres fontes de información:
1. O Directorio de empresas e unidades locais realizada polo IGE
2. O Directorio Central de Empresas (DIRCE) realizado polo INE
3. A información extraida do Directorio de Empresas e Actividades Turísticas de
Galicia que se elabora a partir do Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas
de Galicia (R.E.A.T.)
As dúas primeiras fontes empregan o concepto de empresa. A empresa é a unidade
xurídica que proporciona cobertura legal ás actividades que se realizan nun ou varios locais. As unidades xurídicas poden ser persoas físicas ou persoas xurídicas con
existencia legal independente da dos seus propietarios. As empresas clasifícanse segundo á súa sede e pode ter un ou varios establecementos ou unidades locais.
No Directorio de empresas e unidades locais non teñen en conta as empresas nin
locais con actividade principal pertencente ás seccións A (Agricultura, gandería, caza
e silvicultura), B (Pesca), L (Administración pública, defensa e seguridade social obrigatoria), P (Actividades dos fogares) e Q (Organismos extraterritoriais) da CNAE 93,
que equivalerían ás seccións A, O, T e U da CNAE 2009. Esta limitación do directorio
de empresas pode dar lugar ao sobredimensionamento da importancia do turismo no
total do tecido empresarial no seu conxunto. A información do directorio procede de
diferentes fontes, principalmente de orixe administrativa, como son o rexistro obtido
a partir da xestión do imposto de actividades económicas (IAE), o rexistro mercantil
e os rexistros de contas de cotización á Seguridade Social. Esta fonte permite presentar a configuración espacial do tecido empresarial correspondente ás actividades
características do turismo, tanto a nivel de Galicia coma na súa desagregación territorial a nivel de provincias e concellos. Ter en conta que os datos refírense a empresas
con actividade en Galicia e sede económica nalgunha provincia galega, excluíndose
aquelas con actividade neste territorio pero que teñen sede non galega.
No caso do Directorio Central de Empresas non se recolle información de produción
agraria e pesqueira, servizos administrativos da Administración Central Autónoma e
Local (incluída Seguridade Social), as actividades das comunidades de propietarios
e o servizo doméstico. Esta fonte permite comparar con información homoxénea as
Comunidades Autónomas entre si, ademais de recoller a súa posición global e a súa
O sector turístico galego: Tecido empresarial - Informe anual 2013
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Servizos de aloxamento
551 Hoteis e aloxamentos similares
552 Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estadía
553 Campings e aparcamentos para caravanas
559 Outros aloxamentos
Servizos de comidas e bebidas
561 Restaurantes e postos de comidas
562 Provisión de comidas preparadas para eventos e outro servizos de comidas
563 Establecementos de bebidas
Actividades de axencias de viaxes e operadores turístico
791 Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos
Transporte de viaxeiros
491 Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril
493 Outro transporte terrestre de pasaxeiros
501 Transporte marítimo de pasaxeiros
503 Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores
511 Transporte aéreo de pasaxeiros
522 Actividades anexas ao transporte
Outras actividades turísticas
771 Aluguer de vehículos de motor
773 Aluguer de outra maquinaria, equipos e bens tanxibles
799 Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con eles
900 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
910 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
931 Actividades deportivas
932 Actividades recreativas e de entretemento
Cadro 1: Ramas características do turismo
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posición relativa en termos de poboación ou extensión territorial.
A información do Directorio de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia refírese ó número de establecementos para as actividades turísticas clasificadas dentro
das tipoloxías establecidas segundo a Lei de Turismo de Galicia, de onde se extraen
as referidas ao aloxamento e restauración. Esta información procede do Rexistro de
Empresas e Actividades Turísticas de Galicia, onde se rexistran ás empresas e empresarios turísticos que comunican o seu exercicio como unha actividade turística nun
establecemento clasificado. Cabe diferenciar os seguintes conceptos que se empregan:
Aloxamento
• Hoteis: Son aqueles establecementos que, ofrecendo aloxamento con ou
sen comedor e outros servizos complementarios, ocupen a totalidade dun
ou varios edificios ou unha parte independizada deles, constituíndo as
súas dependencias un todo homoxéneo, con accesos, escaleiras e ascensores de uso exclusivo, e que reúnan os requisitos técnicos mínimos
en función da súa categoría, determinados regulamentariamente
• Pensións: Son aqueles establecementos que, ofrecendo aloxamento con
ou sen comedor e outros servizos complementarios, teñan unha estrutura
e unhas características que lles impiden acadar os requisitos e condicións
esixidos para os hoteis, estando sometidos aos requisitos técnicos mínimos en función da súa categoría, determinados regulamentariamente. O
Directorio recolle os hoteis do grupo I (é dicir, os hoteis de 5, 4, 3, 2 e 1
estrelas) e as pensións grupo II de 3, 2 e 1 estrelas
• Establecementos de turismo rural: Aquelas edificacións situadas no medio rural que, reunindo características singulares de construción, antigüidade e tipicidade galega ou que, desenvolvendo actividades agropecuarias, prestan servizos de aloxamento turístico mediante prezo
• Campamentos de turismo: Enténdese por campamento de turismo, tamén denominado cámping, o espazo de terreo debidamente delimitado,
dotado e acondicionado para a súa ocupación temporal por persoas que
pretenden facer vida ao aire libre con fins vacacionais ou de lecer e que
pasen a noite en tendas de campaña, albergues móbiles, remolques, caravanas ou outros elementos similares facilmente transportables, así como
en construcións fixas destinadas ao aloxamento temporal sempre que se
trate de edificacións independentes ou pareadas de planta baixa e que
sexan explotadas polo titular do establecemento. Estes asentamentos e
O sector turístico galego: Tecido empresarial - Informe anual 2013
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construcións fixas non terán en ningún caso carácter de residencia habitual
• Quedan fora do concepto de aloxamento no presente informe os apartamentos turísticos, vivendas vacacionais e albergues de peregrinos
Restauración
• Restaurantes: Son aqueles establecementos que dispoñen de cociña e
comedor co fin de ofrecer xantares e ceas, mediante prezo, para seren
consumidos no mesmo local
• Cafetarías: Son aqueles establecementos que nunha mesma unidade espacial dispoñen de barra e servizos de mesa, carecendo de comedor, co
fin de lle ofrecer ao público, mediante prezo e a calquera hora do horario
de apertura, xeados, refrescos e bebidas en xeral, así como tapas frías
ou quentes, bocadillos e pratos simples ou combinados de elaboración
sinxela e rápida, en frío ou á prancha
• Quedan fora do concepto de restauración no presente informe os cafés,
bares, tabernas, pubs, whiskerías, discotecas e salas de festas
O primeiro capítulo deste traballo presenta a fotografía do sector turístico galego segundo as ramas características que o compoñen, en canto a tamaño en termos de
asalariados, a súa condición xurídica e á súa evolución temporal. No seguinte capítulo comézase a análise territorial en termos de provincias, onde se analiza o número
de empresas e a súa evolución. No cuarto capítulo a análise territorial é en termos
municipais, a través da elaboración de mapas que amosan como se distribúen as
empresas tendo en conta diferentes variables. Para rematar, elabórase unha comparación entre Galicia e España para coñecer a posición da Comunidade Autónoma
Galega dentro do conxunto de España, tanto en termos absolutos como en termos
relativos, presentando diferentes variables de análise.

2.

O tecido empresarial do sector turístico galego

Segundo a definición de sector turístico que se emprega no presente documento e
utilizando datos do IGE, no 2013 había en Galicia dedicadas a actividades características do turismo (servizos de aloxamento, servizos de comidas e bebidas, actividades
de axencias de viaxes e operadores turísticos, transporte de viaxeiros e outras actividades turísticas) un total de 31.356 empresas. Esta cifra corresponde ó 15,6 % do
total de empresas con actividade económica en Galicia para este período (201.093),
O sector turístico galego: Tecido empresarial - Informe anual 2013
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Ano 2013

6,7%
13,4%

Servizos de aloxamento
Servizos de comidas e bebidas

14,8%

Actividades de axencias de viaxes e
operadores turísticos
Transporte de viaxeiros
1,1%

Outras actividades turísticas

64,0%

Figura 1: Peso das actividades características no tecido empresarial turístico
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia

sendo o 20,4 % das empresas rexistradas no sector servizos (154.009). O 70,7 % das
empresas turísticas en 2013 corresponden á rama da hostalería (servizos de aloxamento e servizos de comidas e bebidas); acadando os servizos de comidas e bebidas
o 64,0 % do tecido empresarial turístico, mentres os servizos de aloxamento suman
o 6,7 % do total. En canto ó resto das ramas, os servizos de transporte dedícase o
14,8 %, a outras actividades turísticas o 13,4 %, e a actividades de axencias de viaxes
e operadores turísticos o 1,1 % (Figura 1 na páxina 8).

2.1.

Empresas segundo o número de asalariados

As empresas pódense clasificar segundo o número de asalariados (Cadro 2 na páxina 10). Tendo en conta esta clasificación, as empresas características do turismo
son fundamentalmente microempresas (con menos de dez asalariados) que supón
o 96,9 % das rexistradas nas ramas características, sendo o 3,1 % das empresas de
máis de dez asalariados. A rama característica con menor porcentaxe de microempresas é a de Servizos de aloxamento (93,7 %), seguido do transporte de viaxeiros
(94,9 %). A que posúe unha maior porcentaxe de microempresas son os Servizos de
comidas e bebidas (Figura 2 na páxina 9), cun 98,1 %. Comparando o conxunto das
actividades turísticas co conxunto da economía galega, a porcentaxe de microempre-
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Ano 2013
100%
99%
98%
97%
96%
Máis de 250 asalariados

95%

De 50 a 249 asalariados
94%

De 10 a 49 asalariados
Menos de 10 asalariados

93%
92%
91%
90%
Servizos de
aloxamento

Servizos de
Actividades de
comidas e bebidas axencias de viaxes
e operadores
turísticos

Transporte de
viaxeiros

Outras actividades
turísticas

Figura 2: Número de asalariados das empresas por ramas turísticas en Galicia
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia

sas para Galicia, é lixeiramente inferior á que presentan as actividades características do turismo, cun 96,3 %. Ademais diso, a porcentaxe de empresas con máis de 50
asalariados é superior ao do conxunto das actividades características do turismo (un
0,4 % fronte a un 0,2 %).

2.2.

Empresas segundo titularidade

Para o conxunto das actividades características do turismo de Galicia (Cadro 3
na páxina 13), o 65,9 % das empresas son de titularidade persoas físicas, o 20,7 %
son empresas de responsabilidade limitada, 12,0 % son outros, 1,1 % sociedades
anónimas e un 0,3 % son sociedades cooperativas. Analizando agora por ramas de
actividade os resultados difiren (Figura 4 na páxina 12):
Servizos de aloxamento: o 49,2 % das empresas son persoas físicas, o 2,4 %
son sociedades anónimas, un 39,3 % son sociedades de responsabilidade limitada, un 0,2 % sociedades cooperativas e un 8,9 % outros
Servizos de comidas e bebidas: o 70,5 % das empresas son persoas físicas, o
0,2 % son sociedades anónimas, un 17,3 % son sociedades de responsabilidade limitada, un 0,1 % sociedades cooperativas e un 11,9 % outros
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Cadro 2: Empresas segundo número de asalariados

FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia
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27
19.684

671
85
35

55.2 Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estadía
55.3 Cámpings e aparcadoiros para caravanas
55.9 Outros aloxamentos
Servizos de comidas e bebidas 20.068

10
5

0
3.805
20
10

49.1 Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril
49.3 Outro transporte terrestre de pasaxeiros
50.1 Transporte marítimo de pasaxeiros

50.3 Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores

332

Transporte de viaxeiros

4.018
116
88
1.599

661
30.396

4.212
118
461
91
1.617
141
1.084
700

Outras actividades turísticas
77.1 Aluguer de vehículos de motor

77.3 Aluguer doutra maquinaria, equipamentos e bens tanxibles

79.9 Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con eles
90.0 Actividades de creación, artísticas e espectáculos

91.0 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
93.1 Actividades deportivas
93.2 Actividades recreativas e de entretemento

TOTAL 31.356

989

132

433

677

6
791

51.1 Transporte aéreo de pasaxeiros
52.2 Actividades anexas ao transporte

17

3.685

0

4.394

343
4.632

79.1 Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos

332

15.059

343

56.3 Establecementos de bebidas 15.184

Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos

441

471

56.2 Provisión de comidas preparadas para eventos e outros servizos de comidas

4.184

4.413

56.1 Restaurantes e postos de comidas

84

666

1.191

1.310

55.1 Hoteis e aloxamentos similares

1.968

2.101

Servizos de aloxamento

887

36

84

8

18

2

28

2

178

100

1

0

3

106

0

210

11

11

125

24

215

364

8

1

5

110

124

68

3

10

1

0

1

0

0

15

12

0

0

0

13

0

25

0

0

0

6

13

19

0

0

0

9

9

5

0

1

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

Ano 2013 Total Menos de 10 De 10 a 49 De 50 a 249 Máis de 250

Ano 2013
100%
99%
98%
97%
96%
Máis de 250 asalariados
De 50 a 249 asalariados

95%

De 10 a 49 asalariados
Menos de 10 asalariados

94%
93%
92%
91%
90%
Actividades características do turismo

Total

Figura 3: Total Galicia fronte ao turismo segundo número de asalariados
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia

Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos: o 25,7 % das empresas son persoas físicas, o 9,6 % son sociedades anónimas, un 57,4 % son
sociedades de responsabilidade limitada, un 0,3 % sociedades cooperativas e
un 7,0 % outros
Transporte de viaxeiros: o 77,2 % das empresas son persoas físicas, o 3,3 %
son sociedades anónimas, un 16,7 % son sociedades de responsabilidade limitada, un 0,7 % sociedades cooperativas e un 2,1 % outros
Outras actividades turísticas: o 43,4 % das empresas son persoas físicas, o
1,7 % son sociedades anónimas, un 28,9 % son sociedades de responsabilidade limitada, un 0,5 % sociedades cooperativas e un 25,5 % outros
Os Servizos de comidas e bebidas e o Transporte de viaxeiros son as ramas que
presentan unhas porcentaxes superiores ao 70,0 % de empresas cunha persoa física
como titular da mesma, sendo as máis altas dentro deste grupo, mentres que esta
porcentaxe é inferior ao 51,0 % para o resto dos casos. O outro grupo importante de
empresas son as sociedades de responsabilidade limitada. Dentro deste grupo, destacan as Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos e os Servizos de
aloxamento.
Comparando a estrutura do conxunto de actividades características do turismo fronte
ao conxunto de empresas de Galicia, compróbase que o peso das empresas cunha
O sector turístico galego: Tecido empresarial - Informe anual 2013
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Ano 2013
100%
90%
80%
70%
60%
Outros
50%

Soc. Coop.
S. R. limitada

40%

S. anónimas
Persoas

30%
20%
10%
0%
Servizos de
aloxamento

Servizos de comidas
Actividades de
e bebidas
axencias de viaxes e
operadores turísticos

Transporte de
viaxeiros

Outras actividades
turísticas

Figura 4: Condición xurídica das empresas por ramas turísticas en Galicia
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia

persoa física como forma xurídica é menor para o conxunto de Galicia, representando un 56,5 % fronte ao 65,9 % nas ramas características do turismo. As empresas
baixo a forma xurídica de persoa físicas pertencentes ás ramas características do turismo representan o 18,2 % do total de empresas deste tipo de Galicia. No caso das
Sociedades de responsabilidade limitada, representan o 32,3 % para o conxunto da
economía galega, fronte a un 20,7 % das actividades turísticas do turismo e representan o 10,0 % do total de Galicia. Pola contra, o peso do grupo de empresas con
forma xurídica outros é menor no conxunto de Galicia, representando un 9,1 % fronte
ao 12,0 % do conxunto das actividades turísticas (Figura 5 na páxina 14). Este tipo
de empresas representan o 20,5 % do total de Galicia.

2.3.

Variación no número de empresas

Aínda que no conxunto a evolución no número de empresas entre o 2012 e o 2013
é negativa, desagregando por ramas a variación é diferente dependendo da rama
característica (Figura 6 na páxina 15). As ramas que entre o 2012 e o 2013 medraron son as de Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos, rama que
no período 2011-2012 xa tivera un incremento dun 1,8 %. e a rama de outras actividades turísticas, que pasou dun crecemento negativo no período 2011-2012 a un
crecemento positivo no 2012-2013. O resto de ramas, tanto no período 2011-2012

O sector turístico galego: Tecido empresarial - Informe anual 2013
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Cadro 3: Empresas segundo a titularidade

FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia
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343

Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos

0

1.828
14

6
791
4.212
118
461

51.1 Transporte aéreo de pasaxeiros
52.2 Actividades anexas ao transporte
Outras actividades turísticas
77.1 Aluguer de vehículos de motor

77.3 Aluguer doutra maquinaria, equipamentos e bens tanxibles

3

12
198

141
1.084
700
31.356

91.0 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
93.1 Actividades deportivas
93.2 Actividades recreativas e de entretemento
TOTAL

72

90.0 Actividades de creación, artísticas e espectáculos

20.669

301

1.102

91
1.617

79.9 Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con eles

129

133

0

1

20
10

3.438

50.1 Transporte marítimo de pasaxeiros

49.3 Outro transporte terrestre de pasaxeiros

3.575

88

88

11.550

272

50.3 Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores

0
3.805

49.1 Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril

343

15.184

56.3 Establecementos de bebidas

4.632

471

Transporte de viaxeiros

2.323

4.413

56.1 Restaurantes e postos de comidas

56.2 Provisión de comidas preparadas para eventos e outros servizos de comidas

79.1 Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos

14.145

20.068

Servizos de comidas e bebidas

11

85

36

409

35

671

55.2 Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estadía

577

1.033

55.9 Outros aloxamentos

1.310

55.3 Cámpings e aparcadoiros para caravanas

2.101

Servizos de aloxamento
55.1 Hoteis e aloxamentos similares

347

10

31

0

1

4

18

6

70

106

0

0

0

46

0

152

33

33

9

2

31

42

0

2

2

46

50

6.494

299

265

30

262

10

261

92

1.219

462

5

8

15

283

0

773

197

197

1.866

131

1.483

3.480

12

32

204

577

825

82

5

2

0

5

0

9

0

21

33

0

0

0

0

0

33

1

1

16

1

5

22

0

1

3

1

5

3.764

85

588

99

247

5

44

6

1.074

57

1

1

2

38

0

99

24

24

1.743

65

571

2.379

12

14

53

109

188

Ano 2013 Total empresas Persoas S. anónimas S. R. limitada Soc. Coop. Outros

Ano 2013
100%
90%
80%
70%
60%

Outros
Soc. Coop.

50%

S. R. limitada
S. anónimas

40%

Persoas

30%
20%
10%
0%
Actividades características do turismo

Total

Figura 5: Total Galicia fronte ao turismo segundo titularidade das empresas
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia

como 2012-2013, presentan un crecemento negativo. A rama que presenta unha variación negativa maior no número de empresas entre 2012 e o 2013 é a de Servizos
de comidas e bebidas cun -1,3 %.
Comparando a evolución das ramas turísticas co conxunto da economía de Galicia
(Figura 7 na páxina 15), entre o período 2011-2012 e 2012-2013 a economía galega
no seu conxunto presenta taxas negativas na variación anual no número de empresas, mentres que nas ramas turísticas as variacións son tamén negativas en ambos
os dous períodos, aínda que presenta taxas mías baixas.

3.

Análise territorial por provincias

Analizando os datos por provincias, A Coruña e Pontevedra recollen o 75,8 % do
total das empresas características do turismo de Galicia no seu conxunto (Cadro 4
na páxina 16). Tendo en conta as ramas características, nos Servizos de aloxamento
e nos Servizos de comidas e bebidas esta porcentaxe é inferior para o conxunto das
provincias de A Coruña e Pontevedra, onde as porcentaxes pasan a ser dun 70,5 %
e dun 75,3 % respectivamente (Figura 8 na páxina 17).
Comparando o reparto en cada provincia do número de empresas por rama característica, todas elas están en torno á media de Galicia, salvo en determinadas excepcións. Galicia ten o 6,7 % das empresas dentro dos Servizos de aloxamento, sendo
O sector turístico galego: Tecido empresarial - Informe anual 2013
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Galicia
0,91%

Outras actividades turísticas

-0,71%

-0,39%

Transporte de viaxeiros

-1,02%

1,78%

Actividades de axencias de viaxes e operadores
turísticos

2011 - 2012

-1,03%

Servizos de comidas e bebidas

Servizos de aloxamento

2012 - 2013

1,81%

-0,86%

-0,33%
-2,23%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

Figura 6: Variación interanual do número de empresas nas ramas turísticas
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia

Galicia
0,00%
Actividades características do turismo

Total actividades económicas

-0,20%

-0,40%

-0,60%

-0,60%
2011 - 2012

-0,80%

-1,00%

-1,20%

2012 - 2013
-0,93%

-1,15%

-1,40%
-1,45%
-1,60%

Figura 7: Variación anual de empresas turísticas e de Galicia en conxunto
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia
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á porcentaxe de Lugo un 9,4 % e a de Ourense un 6,8 %, lixeiramente superior. Nos
servizos de comidas e bebidas, Galicia posúe o 64,0 % das empresas características

Número total de empresas turísticas

Outras actividades turísticas

Transporte de viaxeiros

Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos

Servizos de comidas e bebidas

Ano 2013

Servizos de aloxamento

do turismo, mentres que a provincia de Ourense ten un 70,5 %.

A Coruña 39,2 % 42,4 % 41,4 % 41,0 % 45,4 % 42,4 %
Lugo 17,9 % 12,1 % 8,2 % 13,7 % 12,2 % 12,7 %
Ourense 11,6 % 12,6 % 8,5 %

9,0 %

8,8 % 11,5 %

Pontevedra 31,3 % 32,9 % 42,0 % 36,3 % 33,6 % 33,5 %
GALICIA 2.101 20.068

343

4.632 4.212 31.356

Cadro 4: Ramas características do turismo segundo provincia
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia

3.1.

A Coruña

A provincia de A Coruña posúe 13.282 empresas pertencentes ás ramas características do turismo, o que representa o 42,4 % do total de toda Galicia (Cadro 5 na
páxina 18). Dito peso repártese entre Servizos de aloxamento (6,2 %), Servizos de
comidas e bebidas (64,0 %), Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos (1,1 %), Transporte de viaxeiros (14,3 %) e Outras actividades turísticas (14,4 %).
Este volume de empresas representa o 15,8 % do total de empresas do sector servizos e o 20,4 % do total de empresas da provincia.
Vendo a evolución entre os períodos 2011-2012 e 2012-2013 (Figura 9 na páxina
18), entre o 2011-2012 o conxunto das empresas características do turismo reducíronse un 1,5 %, mentres que no período 2012-2013 reduciuse un 0,9 %. Os servizos
O sector turístico galego: Tecido empresarial - Informe anual 2013
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Ano 2013
14.000

12.000

10.000
Outras actividades turísticas
Transporte de viaxeiros

8.000

Actividades de axencias de viaxes e
operadores turísticos
6.000

Servizos de comidas e bebidas
Servizos de aloxamento

4.000

2.000

0
A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Figura 8: Empresas segundo actividades características nas provincias galegas
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia

no seu conxunto na provincia de A Coruña no 2011-2012 e no 2012-2013 reduciron
o seu número de empresas. Para o conxunto de empresas da provincia, tanto no
2011-2012 como no 2012-2013 prodúcese unha caída no número de empresas, aínda que no período máis recente a caída é maior. Tendo en conta as diferentes ramas
características para a provincia de A Coruña, obsérvase que:
Servizos de aloxamento: No período 2011-2012 hai unha caída no número
deste tipo de empresas, pero no período 2012-2013 hai un melloría
Servizos de comidas e bebidas: En ambos os dous períodos hai unha redución no número de empresas
Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos: Durante o período 2011-2012 hai unha forte caída, pero no 2012-2013 hai un melloría
Transporte de viaxeiros: Tanto no período 2011-2012 como no 2012-2013 hai
unha redución do número de empresas
Outras actividades turísticas: Durante o período 2011-2012 hai forte redución
de empresas, tendencia que cambia no período 2012-2013
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Empresas na provincia de A Coruña no 2013
Empresa no conxunto da provincia 84.015
Empresas do sector servizos na provincia 65.026
Servizos de aloxamento

824

Servizos de comidas e bebidas

8.503

Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos

142

Transporte de viaxeiros

1.900

Outras actividades turísticas

1.913

A Coruña 13.282
Peso turismo sobre o total da provincia 15,8 %
Peso turismo sobre o total da dos servizos da provincia 20,4 %

Cadro 5: Empresas segundo rama característica. Provincia de A Coruña
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia

A Coruña
Outras actividades turísticas

Transporte de viaxeiros

Actividades de axencias de viaxes e operadores
turísticos

2012 - 2013

Servizos de comidas e bebidas

2011 - 2012
Servizos de aloxamento

Servizos provincia

Total provincia

-6,00%

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

Figura 9: Variación anual de empresas turísticas: Provincia de A Coruña
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia
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3.2.

Lugo

A provincia de Lugo posúe 3.983 empresas pertencentes ás ramas características
do turismo, o que representa o 12,7 % do total de toda Galicia (Cadro 6 na páxina
20). Dito peso repártese entre Servizos de aloxamento (9,4 %), Servizos de comidas
e bebidas (61,0 %), Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos (0,7 %),
Transporte de viaxeiros (15,9 %) e Outras actividades turísticas (12,9 %). Este volume
de empresas representa o 15,9 % do total de empresas do sector servizos e o 21,1 %
do total de empresas da provincia.
Vendo a evolución entre os períodos 2011-2012 e 2012-2013 (Figura 10 na páxina
20), entre o 2011-2012 o conxunto das empresas características do turismo reduciuse
nun -0,3 %, mentres que esta redución se intensifica no 2012-2013 cunha redución
do 0,8 %. As empresas de servizos no seu conxunto da provincia de Lugo entre o
2011-2012 non sufriu un cmabio importante, pero no 2012-2013 ten unha redución
do 0,6 %. Para o conxunto de empresas da provincia, tanto no 2011-2012 como no
2012-2013 prodúcese unha caída no número de empresas, aínda que no período
máis recente a caída é maior. Tendo en conta as diferentes ramas características
para a provincia de Lugo, obsérvase que:
Servizos de aloxamento: Tanto no período 2011-2012 como no 2011-2012 hai
unha redución no número deste tipo de empresas
Servizos de comidas e bebidas: Igual que no caso do aloxamento, tanto no
período 2011-2012 como no 2011-2012 hai unha redución no número deste tipo
de empresas
Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos: Durante o período 2011-2012 e entre o 2012-2013 hai unha forte subida
Transporte de viaxeiros: Tanto no período 2011-2012 como no 2012-2013 o
número redúcese de empresas
Outras actividades turísticas: En ambos os dous períodos hai un incremento
no número de empresas

3.3.

Ourense

A provincia de Ourense posúe 3.591 empresas pertencentes ás ramas características do turismo, o que representa o 11,5 % do total de toda Galicia (Cadro 7 na páxina
22). Dito peso repártese entre Servizos de aloxamento (6,8 %), Servizos de comidas
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Empresas na provincia de Lugo no 2013
Empresa no conxunto da provincia 25.046
Empresas do sector servizos na provincia 18.909
Servizos de aloxamento

376

Servizos de comidas e bebidas

2.431

Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos

28

Transporte de viaxeiros

633

Outras actividades turísticas

515

Lugo

3.983

Peso turismo sobre o total da provincia 15,9 %
Peso turismo sobre o total da dos servizos da provincia 21,1 %

Cadro 6: Empresas segundo rama característica. Provincia de Lugo
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia

Lugo
Outras actividades turísticas

Transporte de viaxeiros

Actividades de axencias de viaxes e operadores
turísticos

2012 - 2013

Servizos de comidas e bebidas

2011 - 2012
Servizos de aloxamento

Servizos provincia

Total provincia

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Figura 10: Variación anual de empresas turísticas: Provincia de Lugo
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia
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e bebidas (70,5 %), Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos (0,8 %),
Transporte de viaxeiros (11,7 %) e Outras actividades turísticas (10,3 %). Este volume de empresas representa o 15,3 % do total de empresas do sector de servizos da
provincia e o 21,2 % do total de empresas.
Vendo a evolución entre os períodos 2011-2012 e 2012-2013 (Figura 11 na páxina
22), tanto no período 2011-2012, como no 2012-2013 o conxunto das empresas características do turismo incrementouse. Os servizos no seu conxunto na provincia de
Ourense no 2011-2012 e no 2012-2013 incrementáronse. Para o conxunto de empresas da provincia, tanto no 2011-2012 como no 2012-2013 prodúcese unha caída
no número de empresas, aínda que no período máis recente a caída é maior. Tendo
en conta as diferentes ramas características para a provincia de Ourense, obsérvase
que:
Servizos de aloxamento: No período 2011-2012 e no 2012-2013 reduciuse o
número de empresas desta rama
Servizos de comidas e bebidas: Tanto no período 2011-2012 como no 20122013 hai un leve incremento no número deste tipo de empresas
Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos: Durante o período 2011-2012 hai unha caída no número de empresas, aínda que no 2012-2013
a tendencia cambia
Transporte de viaxeiros: Tanto durante o período 2011-2012 como no 20122013 hai unha redución no número de empresas
Outras actividades turísticas: Tanto durante o período 2011-2012 como no
2012-2013 hai un incremento no número de empresas

3.4.

Pontevedra

A provincia de Pontevedra posúe 10.500 empresas pertencentes ás ramas características do turismo, o que representa o 33,5 % do total de toda Galicia (Cadro 8 na
páxina 23). Dito peso repártese entre Servizos de aloxamento (6,3 %), Servizos de
comidas e bebidas (62,9 %), Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos (1,4 %), Transporte de viaxeiros (16,0 %) e Outras actividades turísticas (13,5 %).
Este volume de empresas representa o 15,3 % do total de empresas do sector de
servizos da provincia e o 19,8 % do total de empresas.
Vendo a evolución entre os períodos 2011-2012 e 2012-2013 (Figura 12 na páxina
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Empresas na provincia de Ourense no 2013
Empresa no conxunto da provincia 23.497
Empresas do sector servizos na provincia 16.920
Servizos de aloxamento

244

Servizos de comidas e bebidas

2.530

Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos

29

Transporte de viaxeiros

419

Outras actividades turísticas

369

Ourense

3.591

Peso turismo sobre o total da provincia 15,3 %
Peso turismo sobre o total da dos servizos da provincia 21,2 %

Cadro 7: Empresas segundo rama característica. Provincia de Ourense
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia

Ourense
Outras actividades turísticas

Transporte de viaxeiros

Actividades de axencias de viaxes e operadores
turísticos

2012 - 2013

Servizos de comidas e bebidas

2011 - 2012
Servizos de aloxamento

Servizos provincia

Total provincia

-6,00% -4,00% -2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00% 12,00% 14,00%

Figura 11: Variación anual de empresas turísticas: Provincia de Ourense
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia
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24), en ambos dous períodos o conxunto das empresas características do turismo
reduciuse. Os servizos no seu conxunto na provincia de Pontevedra no 2011-2012 e
no 2012-2013 o número de empresas reduciuse. Para o caso do conxunto de empresas da provincia, tanto no 2011-2012 como no 2012-2013 prodúcese unha caída no
número de empresas, aínda que no período máis recente a caída é maior. Tendo en
conta as diferentes ramas características para a provincia de Pontevedra, obsérvase
que:
Servizos de aloxamento: No período 2011-2012 e no 2012-2013 prodúcese
unha redución no número de empresas
Servizos de comidas e bebidas: Igual que no caso anterior, hai unha redución
no número de empresas en ambos os dous períodos
Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos: Durante o período 2011-2012 o número de empresas incrementase, pero no 2012-2013 cambia
de tendencia
Transporte de viaxeiros: Durante o período 2011-2012 o número de empresas
redúcese mentres que no 2012-2013 increméntase
Outras actividades turísticas: Durante o período 2011-2012 o número de empresas increméntase mentres que no 2012-2013 redúcese

Empresas na provincia de Pontevedra no 2013
Empresa no conxunto da provincia 68.535
Empresas do sector servizos na provincia 53.154
Servizos de aloxamento

657

Servizos de comidas e bebidas

6.604

Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos

144

Transporte de viaxeiros

1.680

Outras actividades turísticas

1.415

Pontevedra 10.500
Peso turismo sobre o total da provincia 15,3 %
Peso turismo sobre o total da dos servizos da provincia 19,8 %

Cadro 8: Empresas segundo rama característica. Provincia de Pontevedra
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia
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Pontevedra
Outras actividades turísticas

Transporte de viaxeiros

Actividades de axencias de viaxes e operadores
turísticos

2012 - 2013

Servizos de comidas e bebidas

2011 - 2012
Servizos de aloxamento

Servizos provincia

Total provincia

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Figura 12: Variación anual de empresas turísticas: Provincia de Pontevedra
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia

4.

Análise territorial a nivel municipal

A estrutura produtiva varia no seu reparto ao longo da xeografía galega, dando
lugar a un mapa de actividades que se pode analizar a nivel municipal1 . Esta análise
lévase a cabo dende tres ámbitos:
Empresa: Comparar o número de empresas de cada concello pertencentes ás
ramas características do turismo respecto ao total de empresas e respecto ao
total de empresas do concello do sector servizos no seu conxunto. O que se
recolle é a especialización produtiva en empresas pertencentes ás ramas características do turismo. Para esta análise emprégase o Directorio de empresas
e unidades locais publicada polo IGE.
Aloxamento: Analízase o número de establecementos de aloxamento tendo
en conta o número de hoteis, pensións, establecementos de turismo rural ou
campamentos de turismo. Ademais disto, elabórase un índice en termos de
prazas totais dos establecementos antes mencionados en función da poboación
do concello. O que recolle este índice é a intensidade de oferta de prazas con
respecto ao tamaño da poboación, o número de prazas dispoñibles por cada
1

Recordar que o número de empresas que se recolle co concepto Total e Servizos, non inclúe as
seccións da CNAE A, B, L P e Q, e tampouco se inclúen os locais correspondentes ás unidades
xurídicas excluídas.
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cen habitantes. Para a elaboración destes mapas emprégase a información
que se recolle do Directorio de empresas e actividades turísticas e do padron
de poboación.
Restauración: Analízase o número de establecementos de restauración tendo
en conta o número de restaurantes e cafetarías. Ademais disto, elabórase un
índice en termos de prazas totais dos establecementos antes mencionados en
función da poboación do concello. O que recolle este índice é a intensidade de
oferta de prazas con respecto ao tamaño da poboación, o número de prazas
dispoñibles por cada cen habitantes. Para a elaboración destes mapas emprégase a información que se recolle do Directorio de empresas e actividades
turísticas e do padron de poboación.

4.1.

Empresa

Tendo en conta o número de empresas pertencentes ás ramas características do
turismo por concello, lévanse a cabo dúas análises:
Empresas características do turismo sobre o total de empresas de cada concello (Figura 13 na páxina 26): Este mapa recolle cunha cor máis escura aqueles
concellos onde o peso das ramas características do turismo representa máis
do 30 % do total de empresas establecidas no concello. Os concellos representados no mapa poden agruparse do seguinte xeito:
• Aquelas zonas cun peso baixo debido a:

◦ para o mesmo número de empresas totais o número empresas turísticas é menor

◦ aínda que o número de empresas características do turismo sexa maior que no resto de concellos, a relación entre o número de empresas
características do turismo e o número total de empresas do concello
é menor por un maior número do conxunto total de empresas, o que
se identifica cunha maior actividade empresarial
Este grupo de concellos atópanse arredor das principais cidades de Galicia, ademais da franxa costeira da provincia de Pontevedra
• Aquelas zonas cun alto peso, na cal se identifican as zonas do CourelAncares, sur da provincia de Ourense, interior da provincia de Pontevedra
e o interior e norte da provincia de A Coruña.
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Número de empresas
Ano 2013
Turismo sobre total (porcentaxe)
Menos de 15
Entre 15 e 20
Entre 20 e 25
Entre 25 e 30
Máis de 30

Figura 13: Porcentaxe empresas turísticas sobre o total de cada concello
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia

Empresas características do turismo sobre o total de empresas do conxunto
dos servizos de cada concello (Figura 14 na páxina 27): Este mapa permite
ver máis claramente onde, dentro do sector servizos, son máis importantes as
ramas características do turismo.
• Os concellos con máis dun 35 % das actividades do turismo dentro do
sector servizos atópanse nas zonas de Ancares-Courel, sur da provincia
de Ourense e interior das provincias de Pontevedra e de A Coruña
• A porcentaxe máis baixa aparecen ao redor das principais cidades de Galicia, e nos concellos costeiros de Pontevedra

4.2.

Aloxamento

Tendo en conta o volume de establecementos de aloxamento que se recollen do
Directorio de Empresas e Actividades Turísticas derivada do REAT, obtense un mapa
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Número de empresas
Ano 2013
Turismo sobre servizos (porcentaxe)
Menos dun 20
Entre 20 e 25
Entre 25 e 30
Entre 30 e 35
Máis dun 35

Figura 14: Porcentaxe empresas turísticas sobre o total dos servizos por concello
FONTE: IGE. Directorio de empresas e unidades locais. Elaboración propia

onde se observa a concentración do número de empresas turísticas de aloxamento
(Figura 15 na páxina 29) en determinadas zonas de Galicia:
área de A Coruña
Compostela
concellos do norte da provincia de Pontevedra
o Salnés
Pontevedra
Vigo
Ourense
camiño de Santiago no recorrido francés
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concellos da costa norte de Galicia
Analizando o índice de intensidade de prazas en aloxamento recollido no directorio
por cada cen habitantes (Figura 16 na páxina 30), obtense a intensidade de prazas
de aloxamento de Galicia. Neste caso o mapa cambia respecto do anterior obtendo
diferentes áreas:
Ría de A Coruña, destacando o concello de Sada
os concellos do extremo occidental de Galicia
o Barbanza
o Salnés
costa sur da provincia de Pontevedra
Ancares-Courel
camiño de Santiago no recorrido francés
concellos da costa norte de Galicia, destacando a costa norte de Lugo

5.

Galicia no conxunto de España

Neste punto lévase a cabo unha comparación da estrutura produtivas referida ás
actividades características do turismo entre Galicia e España no seu conxunto e co
resto de Comunidades Autónomas. O primeiro punto é comparar a estrutura porcentual das ramas características dos turismo entre España e Galicia (Figura 17 na
páxina 31). Galicia ten unha especialización en empresas pertencentes aos establecementos de bebidas, os cales representan máis da metade das empresas características do turismo (un 49,9 %) mentres que no conxunto de España esta porcentaxe,
aínda que segue a ser a rama máis importante, a súa representación está nun 40,2 %.
Pola contra para o conxunto de España é máis representativo que en Galicia, as ramas de Restaurantes e postos de comidas (España un 14,2 % fronte ao un 11,6 %
de Galicia) e Outro transporte terrestre de pasaxeiros (España un 14,0 % fronte a un
11,8 % de Galicia).
Analizando o volume total de empresas pertencentes ás ramas características do
turismo en cada CCAA (Figura 18 na páxina 31), compróbase que Galicia recolle o
6,6 % do total de empresas do conxunto de España, estando lonxe do 16,8 % de Cataluña, a Comunidade Autónoma que máis empresas turísticas.
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Aloxamento
Ano 2013
Número de establecementos
Menos de 5
Entre 5 e 10
Entre 10 e 15
Entre 15 e 25
Máis de 25

Figura 15: Número de establecementos de aloxamento por concello
FONTE: Secretaría Xeral para o Turismo. Directorio de empresas e actividades turísticas. Elaboración propia

O volume de empresas características do turismo vanse analizar en termos relativos
en función do número total de empresas de cada CCAA, en función da poboación
residente en cada unha cas comunidades e en función do seu tamaño territorial.
Empresas: A CCAA que posúe un maior peso do sector turístico dentro do
conxunto da súa estrutura empresarial é Canarias, onde o 21,1 % son empresas
que pertencen ao ramo turístico. Dita porcentaxe está moi por encima do 14,5 %
de media de España. Galicia atópase por encima da media nacional, cun 15,6 %
pero por baixo de comunidades como Canarias, Baleares, Asturias, Cantabria
e Castela e León (Figura 19 na páxina 32).
Poboación: En termos de poboación, Galicia presenta un elevado número de
empresas por cada mil habitantes, concretamente 10,8. Esta razón está por
encima do conxunto de España (9,6 empresas por cada mil habitantes), pero
lonxe de comunidades como Baleares (14,4 empresas por cada mil habitantes)
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Intensidade aloxamento
Aloxamento 2013 / Poboación 2013
Prazas por cada 100 habitantes
Menos de 2
Entre 2 e 5
Entre 5 e 10
Entre 10 e 25
Maís de 25

Figura 16: Número de prazas de aloxamento por cada 100 habitantes por concello
FONTE: Secretaría Xeral para o Turismo. Directorio de empresas e actividades turísticas - INE. Padrón municipal de
habitantes. Elaboración propia

(Figura 20 na páxina 32).
Territorio: En termos de empresas por quilómetro cadrado, Galicia presenta
1,0 empresas, moi lonxe do 8,0 de Madrid e do 3,7 de Canarias. Aínda así está
por encima da media de España que se sitúa nun 0,9 empresas por quilómetro
cadrado (Figura 21 na páxina 33).
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Ano 2013
Actividades recreativas e de entretemento
Actividades deportivas
Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras…
Actividades de creación, artísticas e espectáculos
Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con…
Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos
Aluguer doutra maquinaria, equipamentos e bens tanxibles
Aluguer de vehículos de motor
Establecementos de bebidas
Provisión de comidas preparadas para eventos e outros…
Restaurantes e postos de comidas
Outros aloxamentos
Cámpings e aparcadoiros para caravanas
Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estadía
Hoteis e aloxamentos similares
Actividades anexas ao transporte
Transporte aéreo de pasaxeiros
Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores
Transporte marítimo de pasaxeiros
Outro transporte terrestre de pasaxeiros
Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril
0,00%
Galicia

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

España

Figura 17: Estrutura comparada das ramas de actividade turísticas (CNAE 2009)
FONTE: INE. Directorio central de empresas. Elaboración propia

Ano 2013

País Vasco
4,44%

Resto de CCAA
13,22%

Andalucía
15,84%
Balears, Illes
3,55%

Canarias
6,00%
Madrid, Comunidad de
14,10%

Galicia
6,62%

Castilla y León
5,64%

Castilla - La Mancha
3,52%
Comunitat
Valenciana
10,28%

Cataluña
16,79%

Figura 18: Número de empresas turísticas por CCAA
FONTE: INE. Directorio central de empresas
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Ano 2013
España

0,14

Canarias

0,21

Balears, Illes

0,19

Asturias, Principado de

0,18

Cantabria

0,16

Ceuta

0,16

Castilla y León

0,16

Galicia

0,16

Andalucía

0,15

Extremadura

0,15

Aragón

0,15

Comunitat Valenciana

0,14

Cataluña

0,13

País Vasco

0,13

Rioja, La

0,13

Madrid, Comunidad de

0,13

Castilla - La Mancha

0,13

Navarra, Comunidad Foral de

0,13

Murcia, Región de

0,12

Melilla

0,12

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

Figura 19: Peso empresas turísticas sobre o total de empresas por CCAA
FONTE: INE. Directorio central de empresas. Elaboración propia

Ano 2013
España

9,63

Balears, Illes

14,42

Canarias

12,90

Asturias, Principado de

11,07

Galicia

10,83

Cantabria

10,10

Cataluña

10,09

Castilla y León

10,09

Madrid, Comunidad de

9,88

Aragón

9,51

País Vasco

9,21

Comunitat Valenciana

9,12

Rioja, La

8,95

Extremadura

8,59

Andalucía

8,53

Navarra, Comunidad Foral de

7,94

Castilla - La Mancha

7,56

Murcia, Región de
0,00

7,36
2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

Figura 20: Número de empresas turísticas por cada mil habitantes segundo CCAA
FONTE: INE. Directorio central de empresas - INE. Padrón municipal de habitantes. Elaboración propia
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Ano 2013
España

0,90

Madrid, Comunidad de

7,99

Canarias

3,67

Balears, Illes

3,23

País Vasco

2,79

Cataluña

2,38

Comunitat Valenciana

2,01

Cantabria

1,13

Asturias, Principado de

1,12

Galicia

1,02

Murcia, Región de

0,96

Andalucía
Rioja, La
Navarra, Comunidad Foral de
Castilla y León

0,82
0,57
0,49
0,27

Aragón

0,27

Extremadura

0,23

Castilla - La Mancha

0,20

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Figura 21: Número de empresas turísticas por quilómetro cadrado segundo CCAA
FONTE: INE. Directorio central de empresas. Elaboración propia
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