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OBXECTIVOS 

 A Enquisa do Turismo en Destino ten como obxectivo principal medir a actividade turística en Galicia 
desde a perspectiva da demanda e definir o perfil e as principais características do turista da nosa 
comunidade. Permite caracterizar e analizar a demanda turística de Galicia incluíndo o turismo non de 
mercado. 

 Realízanse inicialmente 10.000 enquisas anuais distribuídas en función dun deseño mostral por todo o 
territorio galego e ao longo de todo o ano.  

 No cuestionario, moi extenso, abórdanse multitude de aspectos relacionados coa viaxe a Galicia, coas 
características da estadía na nosa comunidade e co perfil do turista.  

 A recollida de datos ten lugar mediante entrevistas persoais presenciais en espazos públicos 
transitados, aplicando mecanismos de aleatorización. 

 Empréganse as novas tecnoloxías e ferramentas de xeo-referenciación, tanto no traballo de campo 
como na supervisión e o tratamento estatístico. 

 Os procedementos estatísticos implementados permiten a atenuación de erros e nesgos, dos que 
nunca é posible estar libre. En particular, existen melloras metodolóxicas en proxecto que mellorarán a 
ponderación do turismo aloxado en establecementos de non mercado, sempre máis difícil de detectar. 
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PRINCIPAIS RESULTADOS 
Ano 2018 e comparativa interanual 
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Estacionalidade da demanda turística. 2018, por trimestres 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Unha primeira lectura dos datos confirma o carácter estacional do turismo en Galicia. En 2018 o 41,6% do total da demanda visitou a nosa comunidade no 
terceiro trimestre –de xullo a setembro-. Un 21,4% concentrouse no segundo trimestre –entre Semana Santa e o verán- quedando a cifra restante para o 
semestre de outubro a maio. 
En relación aos últimos anos obsérvase certa redución da estacionalidade. En comparación, por exemplo, co ano 2015 diminúe o peso do verán –en algo máis de 
catro puntos- e mellora en cambio o peso da temporada baixa -1º e 4º trimestre-.  

15,8% 

21,4% 

41,6% 

21,3% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre



   ETDG 2018 

Procedencia dos turistas. Ano 2018 

PROCEDENCIA 

O 82% dos turistas de Galicia son de procedencia estatal, porcentaxe que inclúe aos residentes na comunidade –o turismo interno, que representa o 44,6%- e aos 
que proceden das restantes comunidades autónomas do Estado –turismo receptor nacional, segmento que supón neste caso o 37,3%-. 
O turismo internacional en Galicia representa en 2018 o 18,1% dos turistas da comunidade. 
En comparación cos últimos anos non se aprecian diferenzas notables manténdose practicamente invariable a estrutura da demanda turística en relación á 
procedencia dos visitantes. 
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PROCEDENCIA – Principais mercados 

ESPAÑOIS ESTRANX. 
GALICIA 

    44,6%  

MADRID •   8,7%  

CAST. LEÓN •    5,4%  

CATALUÑA •    4,0%  

ANDALUCÍA •   3,8%  

ASTURIAS •    3,7%  

PORTUGAL •  4,3%  

ARXENTINA •  1,4%  

REINO 
UNIDO •  1,4%  

FRANCIA •    1,4%  

ALEMAÑA •    1,2%  
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Motivación principal da viaxe a Galicia. Ano 2018 

MOTIVACIÓNS 

A maior parte dos turistas de Galicia visita a comunidade para desfrutar de vacacións ou nun contexto de ocio –así o manifesta o 68,6% dos mesmos-. Destaca 
este segmento fronte a outros tamén importantes pero de menor peso. Colócanse neste segundo grupo aqueles que viaxan a Galicia para visitar a 
familiares/amigos –representan o 15,2% do total-, os que veñen realizando o Camiño de Santiago –segmento que supón o 6,1% do total- e os que viaxan por 
motivos laborais e de negocios –un 4,8% do total-. 
Entorno ao 4% dos turistas viaxa a Galicia para asistir a algún evento de tipo cultural ou deportivo principalmente. 
A viaxe por motivos de saúde ou por estudos son outros segmentos que xorden tamén pero presentan un peso baixo –do contorno do 1% do total cada un deles.  
A estrutura da demanda segundo as grandes motivacións da viaxe mantense estable en relación aos últimos anos, sen variacións no peso dos grandes segmentos 
considerados. 
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MOTIVACIÓNS 

•  Medio natural e paisaxe 52,0% 

•  Gastronomía 35,8% 

•  Patrimonio Hist./Artístico 26,8% 

•  Cultura e costumes 24,2% 

•  Tranquilidade / Descanso 23,7% 

Razóns da elección de Galicia 

Aqueles que visitan Galicia por vacacións ou ocio elixen a nosa comunidade por diferentes razóns ou motivos. Destaca de todos eles o medio natural e a paisaxe, 
concretada tanto no litoral –praias, acantilados, as rías, vistas panorámicas,...- coma no interior –o verde, a vexetación, a montaña,..-. Así o manifesta o 52% dos 
turistas vacacionais. É, por tanto, a principal razón da elección de Galicia como destino turístico. 
Máis alá diso destacan tamén outros argumentos ou motivos para elixir Galicia como destino de vacacións/ocio: a gastronomía –opción sinalada por un 36%-, o 
conxunto do patrimonio histórico e artístico –o 27%- xunto con elementos propios da cultura e costumes tradicionais –o 24% neste caso-. 
Nun segundo grupo sitúanse elementos de carácter máis intanxible como a procura de tranquilidade e descanso –motivo sinalado por un 24% dos turistas-, a 
proximidade xeográfica ao lugar de residencia –co 18%- ou a calidade de vida e o carácter hospitalario da sociedade galega –co 13% neste caso-. 
Tamén un 13% aduce razóns familiares ou de amizade para visitar a nosa comunidade. 
Refórzase levemente en 2018 o peso dos principais argumentos sinalados, especialmente no caso da gastronomía, o patrimonio histórico-artístico e a cultura 
tradicional. 
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MEDIO DE TRANSPORTE 

Medio de transporte para entrar en 
Galicia (Non Residentes) 

57,8% 19,6% 4,4% 

3,0% 5,1% 10,1% 
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Duración da viaxe en Galicia 

CARACTERÍSTICAS DA ESTADÍA 

O perfil do turista difire notablemente en relación á duración da súa viaxe e estadía na nosa comunidade. Neste sentido, e segundo se observa no gráfico 
anterior, pouco máis unha cuarta parte dos turistas –o 27% en concreto- fica unha soa noite en Galicia. Un 42% fica entre dúas e tres noites mentres que un 20% 
permanece entre catro e sete noites. Neste sentido, preto do 90% dos turistas fica en Galicia un máximo de sete noites. 
Para pouco máis do 10% restante a viaxe dura máis dunha semana, sendo maioritario neste caso o segmento que fica entre oito e quince noites –o 8% do total-.  
Só un 3% dos turistas afirma que a súa viaxe en Galicia dura máis alá dos quince días. 
A estadía media do turista en Galicia no ano 2018 fica en 4,7 noites, cifra inferior á que se rexistraba en 2015 –cando superaba as cinco noites de media-. 
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Tipo de aloxamento principal: DE MERCADO 

CARACTERÍSTICAS DA ESTADÍA 

Preto do 80% dos turistas que se aloxan en diferentes tipoloxías “de mercado” faino no segmento hoteleiro, isto é, en hoteis –un 61%-, balnearios –un 8%- ou en 
pensións –un 9% neste caso-. 
O 21% restante prefire outro tipo de modalidades entre as que destaca o apartamento turístico –tipoloxía utilizada por un 7,5% dos turistas de mercado-. Neste 
grupo inclúense tamén os cámpings –co 4,3%-, os establecementos de turismo rural –tamén co 4,3%-, o albergue –co 2,4%- e as vivendas de aluguer –
modalidade utilizada por un 2,6% dos turistas de mercado neste caso-. 
Mantense relativamente estable neste últimos anos o perfil da demanda en función do tipo de aloxamento utilizado, sendo sempre maioritario e en porcentaxes 
moi semellantes o uso do hotel. 
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Tipo de aloxamento principal: NON MERCADO 

CARACTERÍSTICAS DA ESTADÍA 

Dentro do aloxamento ofertado fóra de mercado destaca neste caso a alternativa da casa de familiares e/ou amigos –opción utilizada por un 64% dos mesmos-. 
Na porcentaxe restantes sinálanse dúas modalidades concretas: a casa propia ou segunda residencia –alternativa utilizada por un 17% dos turistas deste bloque 
fóra de mercado- e a autocaravana –opción preferida por un 8,5% neste caso-. 
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Estadía media en Galicia, segundo o aloxamento principal utilizado 

CARACTERÍSTICAS DA ESTADÍA 

A duración da viaxe e da estadía en Galicia varía en función do tipo de aloxamento utilizado. Neste sentido, e tendo en conta todas as modalidades consideradas, 
o turista que opta pola vivenda de aluguer é o que fica máis tempo na nosa comunidade –cunha media de 14,5 noites-. No ámbito do aloxamento fóra de 
mercado destaca tamén o segmento que dorme na casa propia ou segunda residencia, cunha media de 10,0 noites. 
No aloxamento de mercado o perfil é variado destacando en valores elevados aqueles que dormen en apartamentos turísticos –fican de media na comunidade 
algo máis de cinco noites- e en albergues –con 7,2 noites neste caso-.  
Os que elixen o hotel, opción maioritaria, fican de media en Galicia 3,3 noites. 
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CARACTERÍSTICAS DA ESTADÍA 

•  Visita lugares de interese turístico 72,0% 

•  Turismo gastronómico 51,9% 

•  Visita museos e monumentos 46,3% 

•  Visita praias / litoral 43,4% 

•  Ir de compras 25,7% 

Principais actividades realizadas 
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Área ou destino principal dentro de Galicia 

CARACTERÍSTICAS DA ESTADÍA 

Practicamente a metade dos turistas de Galicia teñen como destinos principal da súa viaxe os principais puntos turísticos ou concellos da comunidade. 
Englóbanse neste caso as cidades de A Coruña, Santiago, Vigo, Lugo e Ourense, así como o concello de Sanxenxo. Coincide neste caso o listado cos principais 
puntos turísticos sinalados polo INE na Enquisa de Ocupación Hoteleira. 
Un 34% dos turistas elixe como destino principal algunha das zonas costeiras da nosa comunidade, en particular os xeodestinos de costa –Mariña Lucense, Rías 
Altas, Costa da Morte e/ou Rías Baixas-. 
A porcentaxe máis baixa, o 16%, opta por zonas ou destinos de interior. 

49,5% 
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16,3% 
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Xeodestinos de costa
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NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Repetiría a 
súa viaxe a 
Galicia 

99,4% 
Recomendaría 
a viaxe á nosa 
comunidade 

99,5% 



   ETDG 2018 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Aspectos mellor valorados * 

4,84 Medio natural e paisaxe 

Hospitalidade / Trato 4,83 

4,82 Gastronomía 

4,79 Praias / Litoral 

4,79 Seguridade 

* Escala de 1 a 5 

Valoración 
media da 
viaxe 

4,7 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN 

Aspectos peor valorados * 

4,01 Transporte público 

Aparcamentos 4,04 

4,05 Clima 

4,12 Oferta actividades deportivas 

* Escala de 1 a 5 

Valoración 
media da 
viaxe 

4,7 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN 

        2015 2018 

Oferta aloxamento en establecementos regrados Localización     4,51 4,64 

Ambiente / Decoración     4,24 4,45 

Limpeza (establecementos regrados)   4,47 4,65 

Servizo de cafetería e restauración   4,39 4,57 

Servizo de atención ao persoal   4,62 4,74 

Atractivos turísticos Praias / Litoral     4,77 4,79 

Paisaxes / Entorno natural   4,82 4,84 

Clima       3,85 4,05 

Monumentos / Patrimonio histórico-artístico 4,45 4,65 

Museos / Centros culturais de referencia 4,30 4,52 

Gastronomía     4,71 4,82 

Actividades culturais / Espectáculos   4,08 4,18 

Actividades deportivas     4,05 4,12 

Equipamentos e infraestruturas Oferta de restauración     4,42 4,67 

Sinalización turística     3,85 4,26 

Oficinas de información turística   4,02 4,49 

Infraestruturas de comunicación   3,88 4,21 

Transporte público     3,34 4,01 

Aparcamentos     3,54 4,04 

Outros elementos Hospitalidade / Trato     4,75 4,83 

Limpeza (outros)     4,43 4,62 

Seguridade cidadá     4,58 4,79 

Relación calidade / prezo   4,36 4,60 

Valoración media da viaxe a Galicia 4,56 4,72 

Valoración Galicia como destino turístico 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN 

• O medio natural e a paisaxe é o elemento mellor valorado de Galicia como destino turístico. Non en vano coincide co 
principal motivo ou argumento polo que os turistas elixen a nosa comunidade como destino da súa viaxe. Nunha 
escala de 1 –moi mal- a 5 –moi ben-, os turistas puntúan cun 4,84 o conxunto da paisaxe e do medio natural galego, 
concretado tanto no seu litoral coma no interior. 

• Nun segundo grupo sitúanse dous ítems de notable valoración, tamén moi elevada –por encima do 4,8-: a 
gastronomía e a hospitalidade e o trato da xente.  

• No contorno do 4,8 en valoración sitúan tamén dous elementos importantes: o conxunto do litoral galego –praias, 
acantilados, paisaxe marítima,...- e a seguridade cidadá. 

• Todos estes elementos sitúanse por encima da media global de valoración de Galicia como destino turístico: un  4,7 
dentro da escala de 1 a 5. 

• Neste mesmo valor os turistas colocan un elemento importante: o servizo de atención ao persoal no aloxamento 

• No lado contrario os turistas colocan como elementos peor valorados o transporte público –con maior dotación de 
medios de transporte, amplitude de horarios,...– e a dotación de aparcamentos –especialmente nos lugares de maior 
afluencia turística–. 

• O ranking dos elementos mellor e peor valorados mantense practicamente invariable nestes últimos anos mais 
apréciase unha mellora global da valoración dos diferentes ítems considerados, especialmente daqueles elementos 
que xustamente tiñan peor puntuación. Por tanto, mellora en conxunto a valoración de Galicia como destino turístico 
–sirva de exemplo que a puntuación de todos os elementos sitúase por encima do 4 na escala citada-. 
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Idade, por intervalos 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

En relación co xénero non se aprecian diferencias notables sendo que a proporción entre homes e mulleres é practicamente equivalente neste 2018. 
No que atinxe á idade dos turistas obsérvanse diferentes segmentos con presenza relativamente importante. De todos deles hai tres que destacan por volume e 
peso: o tramo de 26 a 35 anos –o 22% do total-, o tramo de 36 a 45 anos –co 24%- e o tramo de 46 a 55 anos –co 22% neste caso-. Así pois, dous de cada tres 
turistas sitúanse no gran tramo de idade que vai dos 26 aos 55 anos. 
Un 15% do total sitúase no tramo de 56 a 65 anos, quedando como opcións de menor peso os perfís máis novos –de menos de 26 anos- e os de maior idade –de 
máis de 65 anos-. 
En comparación cos anteriores anos mantense relativamente estable a estrutura da demanda en relación á idade, observándose en todo caso certo incremento 
do perfil máis novo –de menos de 35 anos- así como daquel de 46 a 55 anos. 
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