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PROVINCIA DE A CORUÑA 
 

ANO 2019 

 

TIPO DE ALOXAMENTO 

VIAXEIROS NOITES ESTADÍA MEDIA OCUPACIÓN 

Nº 
Var. Int. 

19/18 
Nº 

Var. Int. 

19/18 
Nº 

Var. Int. 

19/18 
% 

Var. Int. 

19/18 

HOTEIS 1.572.808 4,3% 2.959.009 6,0% 1,88 1,7% 46,33% 1,31 

PENSIÓNS 369.803 0,6% 740.307 6,8% 2,00 6,2% 28,54% 4,22 

ESTAB. HOTELEIROS 1.942.611 3,6% 3.699.319 6,2% 1,90 2,5% 41,18% 2,68 

APTOS. TURÍSTICOS 55.231 -4,6% 157.914 -3,5% 2,86 1,2% 26,89% -1,29 

CÁMPINGS 77.931 2,4% 333.337 8,1% 4,28 5,6% 21,19% -0,04 

TURISMO RURAL 76.821 4,8% 138.401 -1,9% 1,80 -6,3% 23,16% 1,05 

ESTAB. EXTRAHOTELEIROS 209.983 1,3% 629.652 2,7% 3,00 1,4% - - 

TOTAL 2.152.594 3,3% 4.328.971 5,7% 2,01 2,2% - - 

 

 

Notas 

 No pasado ano 2019 obsérvase un comportamento positivo da demanda turística nos establecementos regrados da provincia de A Coruña. En termos 

globais a cifra de viaxeiros aloxados sobe un 3,3% e o volume de noites un 5,7% en relación ao anterior 2018. 

 Contrasta este incremento coa caída rexistrada xustamente en 2018 –do 5,5%- mais da continuidade á serie de crecementos consecutivos rexistrados nos 

cinco anos anteriores, concretamente no período 2013-17, con subas de diversa intensidade que acadan a porcentaxe máis elevada en 2015 co 8% 

interanual. A suba de 2019 permite recuperar boa parte do perdido no pasado ano e situar o nivel final de demanda regrada preto de 4,33 millóns de 

noites –a segunda cifra máis elevada da serie histórica só por detrás do valor rexistrado en 2017-. 

 En termos de viaxeiros aloxados o nivel sitúase levemente por encima de 2,15 millóns neste 2019 –neste caso é a terceira cifra máis alta da serie 

histórica-. 

 A Coruña absorbe o 39,6% do total da demanda turística regrada de Galicia. É neste sentido a segunda provincia de maior peso no conxunto da 

comunidade por detrás de Pontevedra –acontece tal circunstancia por segunda vez consecutiva nesta década-. 
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 No curto prazo obsérvase que o incremento da demanda turística en A Coruña neste 2019 vén como consecuencia dos crecementos rexistrados en 

practicamente todos os meses do ano. Así acontece con carácter xeral agás en marzo e novembro –períodos nos que se observa un descenso puntual do 

6% e 3% respectivamente-. Cun perspectiva máis global apréciase por tanto un comportamento positivo da demanda nas tres grandes temporadas do 

ano, isto é, sobe e mellora no período estival –nun 3,2%- así como na temporada media –nun 8,9%- e na baixa –nun 3,5% neste caso-. 

 O mellor comportamento relativo da demanda na temporada media fronte ao resto do ano leva a un incremento do peso da mesma. Con isto preto do 

40% das noites concéntranse xustamente nos meses de maio, xuño, setembro e outubro. O 31,5% faino en temporada baixa mentres que o 29,1% visita a 

provincia nos meses do verán. 

 Neste 2019 o 85,5% da demanda turística regrada corresponde aos establecementos hoteleiros, porcentaxe que inclúe tanto aos hoteis –que representan o 

68,4%- como ás pensións –co 17,1% neste caso-. O 14,5% restante, en cambio, sitúase no segmento extrahoteleiro, porcentaxe que neste caso reúne aos 

apartamentos turísticos –que representan o 3,6% da demanda total-, aos cámpings –co 7,7%- e aos establecementos de turismo rural –que supoñen o 

3,2% neste caso-. 

 En termos dinámicos obsérvase un comportamento dispar da demanda nas diferentes tipoloxías de aloxamento consideradas, con variacións de diversa 

dirección e intensidade. Dunha banda o volume de noites sobe e mellora no ámbito hoteleiro –un 6,0% nos hoteis e un 6,8% nas pensións- grazas a un 

incremento parello da cifra de viaxeiros aloxados reforzado cunha mellora da estadía media nas pensións, e tamén nos cámpings –un 8,1% neste caso 

como consecuencia da combinación positiva dos dous factores: incremento da cifra de viaxeiros e da estadía media-. Doutro lado o nivel de demanda cae 

nos apartamentos turísticos –nun 3,5% como consecuencia dun descenso parello da cifra de viaxeiros aloxados- e nos establecementos de turismo rural –

nun 1,9% neste caso por mor dun empeoramento da estadía media-. 

 Só para o ámbito hoteleiro –que representa tal como se viu preto do 86% do total das pernoctacións- obsérvase que:  

 O 68,6% da demanda corresponde ao turismo nacional, cifra que engloba ao mercado interno –dos residentes en Galicia- cun 18,0% e aos 

españois que proceden do resto do Estado –segmento maioritario que representa o 50,6% do total-. O 31,4% da demanda corresponde ao 

turismo internacional –porcentaxe equivalente á de 2018-. 

 En síntese, por tanto, o mercado receptor –de fóra de Galicia- supón na Coruña o 82% do total. É a provincia con menor peso do turismo interno 

e, pola contra, aquela con maior peso do mercado internacional –case unha de cada tres noites corresponde a viaxeiros estranxeiros-. 

 Obsérvase neste 2019 un comportamento homoxéneo dos tres grandes segmentos de mercado. Neste sentido increméntanse os niveis de 

demanda con diversa intensidade: nun 1,1% o turismo interno, nun 7,9% o receptor nacional e nun 6,4% o internacional. En termos 

comparativos obsérvase mellor comportamento relativo do mercado receptor fronte ao interno, sobre do que procede do conxunto do Estado. 

 A estadía media no conxunto dos establecementos regrados da provincia sitúase en dúas noites de media, cifra que supera nun 2,2% o dato do anterior 

ano 2018. É o terceiro ano consecutivo no que mellora a estadía media en A Coruña, colocando o dato de 2019 no máis elevado dos últimos seis anos. 



CONXUNTURA TURÍSTICA A NIVEL TERRITORIAL 

OCUPACIÓN EN ESTABLECEMENTOS DE ALOXAMENTO REGRADO  

 
4 

 Os cámpings son a tipoloxía coa estadía media máis elevada, con 4,3 noites de media neste 2019. Nos apartamentos turísticos a cifra sitúase preto das 

tres noites –concretamente en 2,9- mentres que nas restantes tres tipoloxías a cifra fica igual ou por debaixo das dúas noites –concretamente en dúas 

noites nas pensións, en case 1,9 noites nos hoteis e en 1,8 noites nos establecementos de turismo rural-. 

 A estadía media sobe e mellora en todas as tipoloxías agás en turismo rural, segmento no que descende nun 6,3% provocando un descenso global do 

volume de noites. Os incrementos son máis notorios nas pensións e nos cámpings –do contorno do 6% interanual- e máis suaves nos hoteis e nos 

apartamentos turísticos –de pouco máis do 1% neste caso-. 

 Os niveis de ocupación presentan un comportamento paralelo ao da demanda no ámbito hoteleiro –mellora en algo máis dun punto porcentual nos hoteis 

e en máis de catro puntos nas pensións- e nos apartamentos turísticos –tipoloxía na que descende en máis dun punto neste caso-, mais difire nas dúas 

modalidades restantes. En concreto, a ocupación mantense estable nos cámpings –por mor dun incremento da oferta parello ao da demanda- e mellora 

nos establecementos de turismo rural –nun punto porcentual grazas neste caso a unha caída da oferta dispoñible superior ao descenso da demanda-. 

 Os hoteis son a tipoloxía que rexistra o nivel de ocupación máis elevado da oferta regrada cun 46,3% de media neste ano. Nas restantes tipoloxías a cifra 

queda por debaixo do 30%, sendo do 28,5% nas pensións, do 26,9% nos apartamentos turísticos, do 23,2% nos establecementos de turismo rural e do 

21,2% nos cámpings –modalidade coa porcentaxe máis baixa-. 
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Reparto da demanda turística regrada, por tipoloxías. 2019     Variación da demanda turística, por tipoloxías. Noites 2019/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadía media, por tipoloxías. 2019       Evolución da demanda turística regrada. Noites 2011-19 
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PROVINCIA DE LUGO 
 

ANO 2019 

 

TIPO DE ALOXAMENTO 

VIAXEIROS NOITES ESTADÍA MEDIA OCUPACIÓN 

Nº 
Var. Int. 

19/18 
Nº 

Var. Int. 

19/18 
Nº 

Var. Int. 

19/18 
% 

Var. Int. 

19/18 

HOTEIS 442.005 5,6% 787.009 7,1% 1,78 1,4% 40,13% 1,77 

PENSIÓNS 211.447 24,7% 353.183 12,3% 1,67 -9,9% 27,20% 1,94 

ESTAB. HOTELEIROS 653.454 11,1% 1.140.193 8,7% 1,74 -2,2% 34,96% 1,77 

APTOS. TURÍSTICOS 42.580 71,7% 136.011 70,0% 3,19 -1,0% 26,11% 6,78 

CÁMPINGS 23.008 14,5% 54.396 26,3% 2,36 10,4% - - 

TURISMO RURAL 66.552 6,4% 110.162 0,6% 1,66 -5,4% 19,27% 1,75 

ESTAB. EXTRAHOTELEIROS 132.140 23,0% 300.569 29,2% 2,27 5,1% - - 

TOTAL 785.594 13,0% 1.440.762 12,4% 1,83 -0,5% - - 

 

 

Notas 

 No pasado ano 2019 obsérvase un comportamento positivo da demanda turística nos establecementos regrados da provincia de Lugo. A nivel global a 

cifra de viaxeiros aloxados sobe un 13,0% e o volume de noites un 12,4% en relación ao anterior 2018. 

 Contrasta este incremento coa caída rexistrada xustamente no pasado 2018 –do 4,3%- mais da continuidade á serie de crecementos consecutivos 

rexistrados nos cinco anos anteriores, concretamente de 2013 a 2017, con subas de diversa intensidade que acadan a porcentaxe máis notable en 2015 co 

9,3% interanual. O incremento deste ano permite recuperar e mesmo superar o nivel de demanda perdido no pasado ano e coloca o nivel final de 2019 

nun máximo da serie histórica con 1,44 millóns de noites. Por vez primeira a provincia de Lugo consegue superar a barreira de 1,4 millóns de noites. 

 En termos de viaxeiros aloxados o incremento deste ano sitúa o volume final en preto de 786 mil, a segunda cifra máis elevada da serie histórica. 

 Lugo absorbe o 13,2% do total da demanda turística regrada de Galicia. É a terceira provincia de maior peso no conxunto da comunidade –supera neste 

caso o nivel rexistrado na provincia de Ourense-. Nunha perspectiva dinámica Lugo é a provincia de mellor comportamento relativo neste 2019, isto é, a 

que presenta a taxa de crecemento máis elevada dentro da comunidade. 
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 No curto prazo obsérvase que o bo comportamento da demanda turística regrada en Lugo vén como consecuencia dos incrementos rexistrados en todos 

os meses do ano agás en marzo –mes no que se aprecia unha caída probablemente asociada ao efecto negativo do calendario coa celebración da Semana 

Santa-. Os crecementos son, en xeral, de notable intensidade e levan a que o volume de noites mellora nos tres grandes períodos do ano. Así acontece 

tanto no verán –cando o nivel de demanda increméntase nun 14,7% en relación ao anterior 2018- coma na temporada media –cunha suba do 13,8%- e na 

baixa –período que rexistra a taxa máis baixa en termos relativos cun incremento do 7,2% neste caso-. 

 O mellor comportamento relativo de Lugo frontes ás restantes tres provincias é unha característica que acontece nos tres períodos do ano e singularmente 

na temporada media e alta. 

 Esta dinámica reforza dalgunha maneira o carácter estacional do turismo en Lugo cunha distribución final da demanda moi semellante á rexistrada en 

Coruña: o 30% en temporada alta, o 40% na temporada media e o 30% restante na baixa. 

 Neste 2019 o 79,1% da demanda turística regrada corresponde aos establecementos hoteleiros, porcentaxe que inclúe tanto aos hoteis –que representan o 

54,6%- como ás pensións –co 24,5% neste caso-. O 20,9% restante, en cambio, sitúase no segmento extrahoteleiro, porcentaxe que neste caso reúne aos 

apartamentos turísticos –que representan o 9,4% da demanda total-, aos cámpings –co 3,8%- e aos establecementos de turismo rural –que supoñen o 

7,6% neste caso-. 

 Neste ámbito Lugo é a provincia con maior peso das pensións dentro da estrutura da demanda. 

 En termos dinámicos obsérvase un comportamento positivo da demanda nas diferentes tipoloxías de aloxamento consideradas se ben con notables 

diferenzas de intensidade. Así o volume de noites sobe un 8,7% no ámbito hoteleiro –un 7,1% nos hoteis e un 12,3% nas pensións- e un 29,2% no 

ámbito extrahoteleiro –neste caso con diferenzas importantes nas porcentaxes-. En concreto o nivel de demanda increméntase nun 70,0% nos 

apartamentos turísticos, nun 26,3% nos cámpings e apenas nun 0,6% nos establecementos de turismo rural –circunstancia que fala máis ben de certa 

estabilidade en termos globais-. 

 Destaca neste contexto a forte suba nos apartamentos turísticos que con 136 mil noites marcan un máximo na serie histórica. 

 En todos os casos o incremento da demanda vén como consecuencia de subas parellas da cifra de viaxeiros aloxados amortiguada ou reforzada nalgunha 

tipoloxía concreta por variacións da estadía media. 

 Só para o ámbito hoteleiro –que representa tal como se viu o 79% do total das pernoctacións- obsérvase que:  

 O 79,9% da demanda corresponde ao turismo nacional, cifra que engloba ao mercado interno –dos residentes en Galicia- cun 35,1% e aos 

españois que proceden do resto do Estado –segmento maioritario que representa o 44,8% do total-. O 20,1% da demanda corresponde ao 

turismo internacional. 

 O mercado receptor –de fóra de Galicia- supón, por tanto, o 65% do total da demanda. 
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 Obsérvase neste 2019 un comportamento dispar dos tres grandes segmentos de mercado: descende o turismo interno –un 3,4%- logo de rexistrar 

incrementos nos seis anos anteriores e increméntase, en cambio, o turismo receptor -un 12,4% o de ámbito nacional e un 27,2% o internacional-. 

Esta dinámica permite ao turismo internacional mellorar en tres puntos a súa cuota de mercado dentro da provincia. 

 A estadía media no conxunto dos establecementos regrados da provincia sitúase en pouco máis de 1,8 noites de media, cifra que practicamente se 

mantén estable en relación ao anterior ano 2018. Estabilízase a estadía media logo de rexistrar incrementos nos tres anos anteriores manténdose por tanto 

na cifra máis elevada dos últimos doce anos. 

 Os apartamentos turísticos son a tipoloxía coa estadía media máis elevada, con 3,2 noites de media neste 2019. Nos cámpings a cifra sitúase por riba das 

dúas noites –preto de 2,4 en particular- mentres que nas restantes modalidades fica por debaixo deste nivel. O valor máis baixo rexístrase nas pensións e 

nos establecementos de turismo rural con algo menos de 1,7 noites de media. 

 A estadía media varía de forma dispar nas diferentes tipoloxías. Neste sentido increméntase en dúas delas –un 1,4% nos hoteis e un 10,4% nos 

cámpings- mais descende nas tres restantes –un 9,9% nas pensións, un 1,0% nos apartamentos turísticos e un 5,4% nos establecementos de turismo rural. 

 En canto aos niveis de ocupación obsérvase neste 2019 un comportamento parello ao da demanda. Neste sentido sobe e mellora en todas as tipoloxías 

con diversa intensidade –preto de dous puntos nos hoteis, pensións e establecementos de turismo rural e en case sete puntos nos apartamentos turísticos-. 

Con datos provisionais non se dispón de cifra de ocupación para os cámpings.  

 Os hoteis son a tipoloxía que rexistra o nivel de ocupación máis elevado da oferta regrada cun 40,1% de media neste ano. Nas pensións e apartamentos 

turísticos a porcentaxe sitúase por encima do 20% -concretamente no 27,2% e 26,1%, respectivamente- ficando os establecementos de turismo rural coa 

cifra máis baixa neste caso –cun 19,3% de media neste caso-. 
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Reparto da demanda turística regrada, por tipoloxías. 2019     Variación da demanda turística, por tipoloxías. Noites 2019/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadía media, por tipoloxías. 2019       Evolución da demanda turística regrada. Noites 2011-19 
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PROVINCIA DE OURENSE 
 

ANO 2019 

 

TIPO DE ALOXAMENTO 

VIAXEIROS NOITES ESTADÍA MEDIA OCUPACIÓN 

Nº 
Var. Int. 

19/18 
Nº 

Var. Int. 

19/18 
Nº 

Var. Int. 

19/18 
% 

Var. Int. 

19/18 

HOTEIS 293.953 10,2% 544.878 9,4% 1,85 -0,7% 36,85% 2,26 

PENSIÓNS 66.380 -11,5% 132.683 -5,3% 2,00 7,0% 18,97% 0,22 

ESTAB. HOTELEIROS 360.334 5,4% 677.559 6,2% 1,88 0,7% 31,09% 1,93 

APTOS. TURÍSTICOS 8.493 -17,4% 23.522 -21,3% 2,77 -4,7% 19,80% -4,40 

CÁMPINGS 4.807 4,6% 11.280 12,9% 2,35 8,0% - - 

TURISMO RURAL 33.279 -5,7% 60.673 -2,1% 1,82 3,9% 17,34% -0,30 

ESTAB. EXTRAHOTELEIROS 46.579 -7,2% 95.475 -6,2% 2,05 1,0% - - 

TOTAL 406.913 3,8% 773.034 4,5% 1,90 0,6% - - 

 

 

Notas 

 No pasado ano 2019 obsérvase un comportamento positivo da demanda turística nos establecementos regrados da provincia de Ourense. En particular, a 

cifra de viaxeiros aloxados sobe un 3,8% e o volume de noites un 4,5% en relación ao anterior 2018. 

 É o sexto ano consecutivo no que se observa unha mellora dos niveis de demanda en Ourense, con incrementos de diversa intensidade que acadaron o 

12% interanual en 2016. En 2017 a suba foi máis moderada, levemente por debaixo do 1%. Con esta tendencia positiva o volume final de demanda neste 

2019 sitúase en 773 mil noites -a cifra máis elevada de cando menos os últimos doce anos e probablemente da serie histórica-. É o cuarto ano 

consecutivo no que o nivel de demanda supera as 700 mil noites en Ourense. 

 Ourense absorbe o 7,1% do total da demanda turística regrada de Galicia. É neste sentido a provincia de menor peso no conxunto da comunidade. 

 No curto prazo apréciase un comportamento homoxéneo da demanda nos tres grandes períodos do ano. Neste sentido increméntase o volume de noites 

un 5,9% na temporada alta –meses de xullo e agosto-, un 2,7% na temporada media e un 4,8% na baixa. Son subas máis moderadas en comparación co 



CONXUNTURA TURÍSTICA A NIVEL TERRITORIAL 

OCUPACIÓN EN ESTABLECEMENTOS DE ALOXAMENTO REGRADO  

 
11 

observado nas restantes provincias e con menos diferenzas entre elas, circunstancia que permite manter relativamente estable a distribución da demanda 

ao longo do ano e o reparto nos diferentes períodos. 

 Así, o 24,4% do total as noites rexístranse no verán, cifra que sobe ao 35,3% na temporada media e ao 40,3% na temporada baixa. Neste sentido Ourense 

é a provincia de menor peso do período estival e, pola contra, de maior peso da temporada baixa. 

 Neste 2019 o 87,6% da demanda turística regrada corresponde aos establecementos hoteleiros, porcentaxe que inclúe tanto aos hoteis –que representan o 

70,5%- como ás pensións –co 17,2% neste caso-. O 12,4% restante, en cambio, sitúase no segmento extrahoteleiro, porcentaxe que neste caso reúne aos 

apartamentos turísticos –que representan o 3,0% da demanda total-, aos cámpings –co 1,5%- e aos establecementos de turismo rural –que supoñen o 

7,8% neste caso-. Neste punto Ourense é a provincia de maior peso do segmento hoteleiro. 

 Neste contexto positivo obsérvase un comportamento dispar da demanda nas diferentes tipoloxías de aloxamento consideradas, con variacións de diversa 

dirección e intensidade. O volume de noites increméntase en dúas modalidades concretas: un 9,4% nos hoteis e un 12,9% nos cámpings como 

consecuencia de subas parellas da cifra de viaxeiros aloxados. No lado contrario obsérvase un descenso da demandas nas tres tipoloxías restantes, isto é, 

o volume de noites cae nas pensións –un 5,3%-, nos apartamentos turísticos –un 21,3%- e nos establecementos de turismo rural –un 2,1% neste caso- 

como consecuencia tamén de descensos parellos da cifra de viaxeiros aloxados. 

 Así pois o bo comportamento da demanda a nivel global vén como consecuencia basicamente dos incrementos observados nos hoteis –tipoloxías 

maioritaria- que xunto cos cámpings conseguen superar as caídas nas tres modalidades restantes. 

 Só para o ámbito hoteleiro –que representa tal como se viu preto do 88% do total das pernoctacións- obsérvase que:  

 O 86,6% da demanda corresponde ao turismo nacional, cifra que engloba ao mercado interno –dos residentes en Galicia- cun 44,8% e aos 

españois que proceden do resto do Estado –cun 41,9% neste caso-. O 13,4% da demanda corresponde ao turismo internacional. 

 Neste sentido Ourense é a provincia con maior peso do turismo interno e, pola contra, aquela con menor peso do mercado internacional. 

 Obsérvase neste 2019 un comportamento positivo dos tres grandes segmentos de mercado, con incrementos de diversa intensidade. Neste 

sentido increméntase o turismo interno nun 11,0%, o receptor nacional preto do 1% e o internacional nun 8,0% neste caso. Nos dous primeiros 

segmentos apréciase un comportamento parello da cifra de viaxeiros aloxados mais neste último o crecemento vén do lado da estadía media pois 

a cifra de viaxeiros estranxeiros cae un 3,2%. 

 A estadía media no conxunto dos establecementos regrados da provincia sitúase en 1,9 noites de media, cifra que se incrementa nun 0,6% en relación ao 

anterior ano 2018. En termos globais pode concluírse que neste 2019 estabilízase a estadía media logo de presentar un comportamento irregular nos 

últimos anos que en todo caso permitiron situar a cifra no intervalo de 1,9-2,0 noites desde o 2013. 
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 Os apartamentos turísticos son a tipoloxía coa estadía media máis elevada, con preto de 2,8 noites de media neste 2018. Sitúanse a continuación as 

restantes modalidades con 2,35 noites nos cámpings, con dúas noites nas pensións e con algo máis de 1,8 noites nos hoteis e establecementos de turismo 

rural. 

 A estadía media varía de forma dispar nas diferentes tipoloxías. Neste sentido sobe e mellora nas pensións –un 7,0%-, nos cámpings –un 8,0%- e nos 

establecementos de turismo rural –un 3,9% neste caso-. No lado contrario rexístrase unha caída nos hoteis –próxima ao 1%- e nos apartamentos 

turísticos –do 4,7% neste caso-.  

 En relación cos niveis de ocupación obsérvase igualmente un comportamento dispar neste ano. En concreto, sobe e mellora nos hoteis –en máis de dous 

puntos porcentuais por mor dun incremento da demanda-, mantense estable nas pensións e nos establecementos de turismo rural –como consecuencia 

dun descenso da oferta dispoñible parello ao da demanda- e descende unicamente nos apartamentos turísticos –en máis de catro puntos neste caso-.  

 Os hoteis son a tipoloxía que rexistra o nivel de ocupación máis elevado da oferta regrada cun 36,9% de media neste ano. Nas restantes tipoloxías a cifra 

fica por debaixo do 20% de media, situándose no 19,8% nos apartamentos turísticos, no 19,0% nas pensións e no 17,3% nos establecementos de turismo 

rural.  
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Reparto da demanda turística regrada, por tipoloxías. 2019     Variación da demanda turística, por tipoloxías. Noites 2019/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadía media, por tipoloxías. 2019       Evolución da demanda turística regrada. Noites 2007-19 
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PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
 

ANO 2019 

 

TIPO DE ALOXAMENTO 

VIAXEIROS NOITES ESTADÍA MEDIA OCUPACIÓN 

Nº 
Var. Int. 

19/18 
Nº 

Var. Int. 

19/18 
Nº 

Var. Int. 

19/18 
% 

Var. Int. 

19/18 

HOTEIS 1.328.224 5,1% 3.121.337 3,0% 2,35 -2,0% 47,74% 0,95 

PENSIÓNS 177.196 29,6% 361.643 24,0% 2,04 -4,3% 31,17% 4,29 

ESTAB. HOTELEIROS 1.505.423 7,5% 3.482.978 4,8% 2,31 -2,4% 45,22% 1,30 

APTOS. TURÍSTICOS 40.001 0,8% 192.975 15,8% 4,82 14,9% 30,39% -2,30 

CÁMPINGS 164.959 3,0% 600.876 3,2% 3,64 0,2% 29,32% 1,56 

TURISMO RURAL 51.799 7,7% 116.739 10,6% 2,25 2,7% 18,52% 2,08 

ESTAB. EXTRAHOTELEIROS 256.759 3,6% 910.590 6,6% 3,55 2,9% - - 

TOTAL 1.762.182 6,9% 4.393.568 5,2% 2,49 -1,6% - - 

 

 

Notas 

 No pasado ano 2019 obsérvase un comportamento positivo da demanda turística nos establecementos regrados da provincia de Pontevedra. En 

particular, increméntase a cifra de viaxeiros aloxados –un 6,9%- así como o volume de noites –un 5,2% neste caso-.  

 Contrasta este incremento coa caída rexistrada no anterior 2018 –do 2,6%- mais da continuidade á tendencia positiva dos catro anos anteriores. Son, por 

tanto, cinco anos case consecutivos de crecemento da demanda turística regrada na provincia de Pontevedra que permitiron acadar neste 2019 un 

máximo na serie histórica con máis de 4,39 millóns de noites. Recupérase e supérase por tanto en 2019 a caída rexistrada no anterior 2018 conseguindo 

superar por vez primeira a barreira dos 4,3 millóns de noites no conxunto da oferta regrada. 

 En termos de viaxeiros aloxados o incremento deste ano coloca o volume final en algo máis de 1,76 millóns neste 2019 –tamén a cifra máis elevada da 

serie histórica-. 

 Pontevedra absorbe o 40,2% do total da demanda turística regrada de Galicia. É neste sentido a provincia de maior peso na comunidade, circunstancia 

que acontece por segunda vez consecutiva desde o 2010. Xunto con A Coruña representa o 80% do conxunto da comunidade. 
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 En Pontevedra o comportamento positivo da demanda concéntrase basicamente no período abril-setembro e logo puntualmente en febreiro e decembro –

este último xunto con abril rexistra as taxas máis altas do ano, por encima do 20% interanual-. Cunha perspectiva máis ampla apréciase, en 

consecuencia, un incremento da demanda nas tres grandes temporadas do ano, isto é, sobe un 5,0% no verán, un 5,1% na temporada media e un 6,9% na 

baixa. 

 Con isto mantense relativamente estable a distribución da demanda ao longo do ano, gañando quizais certo peso a temporada baixa respecto dos outros 

períodos do ano. Pontevedra é a provincia con maior peso do verán –o 39% das noites concéntranse nos meses de xullo e agosto- e, pola contra, a de 

menor peso da temporada baixa –só unha cuarta parte da demanda visita a provincia de novembro a abril-. O 36,5% do total concéntrase na temporada 

media. 

 Neste 2019 o 79,3% da demanda turística regrada corresponde aos establecementos hoteleiros, porcentaxe que inclúe tanto aos hoteis –que representan o 

71,0%- como ás pensións –co 8,2% neste caso-. O 20,7% restante, en cambio, sitúase no segmento extrahoteleiro, porcentaxe que neste caso reúne aos 

apartamentos turísticos –que representan o 4,4% da demanda total-, aos cámpings –co 13,7%- e aos establecementos de turismo rural –que supoñen o 

2,7% neste caso-.  

 Pontevedra é a provincia que ten menor peso das pensións –absorben o 8% do total da demanda- e, en cambio, a que ten maior peso dos hoteis –co  

71%- e sobre todo dos cámpings –que representan neste caso preto do 14% do total dentro da provincia-. 

 Neste contexto obsérvase un comportamento positivo e homoxéneo da demanda nas diferentes tipoloxías de aloxamento, con incrementos xeneralizados 

de diversa intensidade. A suba máis destacada en termos relativos localízase nas pensións, modalidade que supera nun 24% o volume de noites de 2018. 

Os crecementos son tamén importantes nos apartamentos turísticos –do 15,8%- e nos establecementos de turismo rural –do 10,6%- e máis modestos nos 

hoteis e nos cámpings –tipoloxías nas que o volume de noites sobe entorno ao 3% interanual-. 

 En todas as tipoloxías o incremento da demanda vén como consecuencia basicamente de crecementos parellos da cifra de viaxeiros aloxados agás nos 

apartamentos turísticos onde a mellor provén esencialmente dun crecemento da estadía media. 

 Só para o ámbito hoteleiro –que representa tal como se viu preto do 80% do total das pernoctacións- obsérvase que:  

 O 79,3% da demanda corresponde ao turismo nacional, cifra que engloba ao mercado interno –dos residentes en Galicia- cun 25,6% e aos 

españois que proceden do resto do Estado –segmento maioritario cun 53,6% neste caso-. O 20,7% da demanda corresponde neste caso ao 

turismo internacional. 

 Neste sentido Pontevedra é a provincia con maior peso do turismo receptor nacional –aquel que procede do resto do Estado- cun 54% do total. 

 Obsérvase neste 2019 un comportamento positivo dos tres grandes segmentos de mercado. Neste sentido increméntase nun 4,1% o turismo 

interno, nun 2,1% o receptor nacional e nun 13,7% o internacional. 
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 O mellor comportamento relativo do mercado internacional fronte aos dous nacionais permite mellorar a súa cuota de mercado dentro da 

provincia representando case o 21% do total da demanda regrada –a porcentaxe máis elevada da serie histórica-. 

 A estadía media no conxunto dos establecementos regrados da provincia sitúase en 2,5 noites de media, cifra que descende levemente en relación ao 

anterior ano 2018 –un 1,6% en particular-. En certa maneira esta caída da continuidade a unha tendencia negativa da estadía media en Pontevedra nos 

últimos anos pois desde o 2010 segue unha liña descendente a taxas non moi elevadas e mesmo a veces pouco significativas. Isto leva a que neste 2019 

se rexistre a cifra máis baixa de cando menos os últimos doce anos –en 2011, por exemplo, a estadía media situábase preto de 2,8 noites-. 

 Os apartamentos turísticos e os cámpings son as modalidades que presentan as estadías máis elevadas, con 4,8 noites nos primeiros e con 3,6 noites nos 

segundos. Nas restantes tres modalidades a cifra fica por encima das dúas noites, sendo próxima a 2,4 nos hoteis, de 2,2 nos establecementos de turismo 

rural e de pouco máis de dúas noites nas pensións. 

 A pesar da caída da estadía media Pontevedra rexistra a cifra máis elevada de todas as provincias, circunstancia que acontece ademais en practicamente 

todas as tipoloxías de aloxamento. Todas as modalidades, agás nos caso dos cámpings, rexistran en Pontevedra os valores máis altos da comunidade. 

 A estadía media descende no segmento hoteleiro –un 2,0% nos hoteis e un 4,3% nas pensións- mais increméntase no ámbito extrahoteleiro –en particular 

un 15% nos apartamentos turísticos e un 2,7% nos establecementos de turismo rural-. Só nos cámpings a cifra consegue manterse en niveis semellantes 

aos do pasado ano. 

 No relativo aos niveis de ocupación estes presentan un comportamento parello ao da demanda agás no caso dos apartamentos turísticos –tipoloxía na que 

descende en algo máis de dous puntos porcentuais-. As melloras son de diversa intensidade, sendo máis modestas nos hoteis –onde a ocupación sobe nun 

punto porcentual- e máis acusadas nas pensións –cunha suba neste caso de máis de catro puntos-.  

 Os hoteis son a tipoloxía que rexistra o nivel de ocupación máis elevado da oferta regrada cun 47,7% de media neste ano. Nas restantes modalidades a 

porcentaxe fica no contorno do 30% -concretamente o 31,2% nas pensións, o 30,4% nos apartamentos turísticos e o 29,3% nos cámpings- agás os 

establecementos de turismo rural –tipoloxía que rexistra a porcentaxe máis baixa cun 18,5% neste caso-. 
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Reparto da demanda turística regrada, por tipoloxías. 2019     Variación da demanda turística, por tipoloxías. Noites 2019/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadía media, por tipoloxías. 2019       Evolución da demanda turística regrada. Noites 2011-19 
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Análise comparativa 

 Pontevedra e A Coruña son claramente as dúas provincias de maior volume e peso na estrutura da demanda turística de Galicia, circunstancia que se 

asocia claramente á presenza dun maior número de establecementos e prazas de aloxamento. Ambas agrupan ao 80% da demanda quedando a cifra 

restante para Lugo –que absorbe ao 13%- e Ourense –co 7% neste caso-. Neste ano, e por segunda vez consecutiva desde o 2010, Pontevedra lidera o 

ranking a nivel da comunidade cun maior volume de demanda en relación ás tres restantes provincias. Absorbe pouco máis do 40% do total. 

 As porcentaxes anteriores varían levemente en función das modalidades de aloxamento. No caso das pensións, por exemplo, obsérvase maior 

concentración da demanda nas provincias do norte –o 47% das pernoctacións nesta tipoloxía localízase na provincia de A Coruña e o 22% en Lugo-. 

Ambas absorben, por tanto, ao 69% do total da comunidade. 

 Tamén se observan diferenzas destacadas no ámbito dos cámpings. Neste caso o 60% das pernoctacións concéntrase nunha soa provincia, en Pontevedra. 

En Lugo e Ourense este segmento apenas ten peso e importancia: absorben ao 5% e 1% das noites desta tipoloxía. 

 As provincias do interior gañan cuota no segmento de turismo rural. Aquí absorben ao 26% e ao 14% do total das pernoctacións desta modalidade a 

nivel de Galicia. En A Coruña concéntrase o 33% mentres que en Pontevedra queda o 27%. Desde o punto de vista da distribución territorial o segmento 

de turismo rural é o que amosa maior presenza e dispersión por toda a xeografía galega. 

 O bo comportamento da demanda turística a nivel de Galicia é unha característica que se observa en todas as provincias, con algunha diferenza de 

intensidade. En particular, increméntase a o volume de noites de forma relativamente parella en A Coruña, Ourense e Pontevedra –un 5,7%, 4,5% e 

5,2% respectivamente- e con maior intensidade en Lugo –un 12,4% neste caso-. En consecuencia Lugo é a provincia de mellor comportamento da 

demanda turística no conxunto dos establecementos regrados.  

 En termos absolutos sen embargo a maior aportación ao incremento global prodúcese en A Coruña –onde se xeraron preto de 232 mil novas 

pernoctacións- e en Pontevedra –con case 217 mil neste caso-. En ambas xeráronse, en consecuencia, o 70% das novas pernoctacións de toda Galicia 

neste 2019. O 30% restante queda para Lugo –co 25%- e Ourense –co 5% neste caso-. 

 A estadía media no conxunto da oferta regrada é maior en Pontevedra –con 2,5 noites de media- en comparacións coas restantes tres provincias –onde se 

sitúa igual ou por debaixo das dúas noites-. O valor máis baixo rexístrase en Lugo con pouco máis de 1,8 noites de media. 

 A estadía media varía tamén de forma dispar aínda que con baixa intensidade: sobe en A Coruña e Ourense –un 2% e case un 1% respectivamente-, 

mantense estable en Lugo e descende en Pontevedra –preto do 2% neste caso-. Son en calquera caso variacións pouco relevantes. 
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Reparto da demanda turística regrada, por provincias. 2019     Reparto da demanda turística de cada tipoloxía, por provincias. 2019 

 

 

Variación da demanda turística, por provincias. Noites 2019/18     Estadía media no aloxamento regrado, por provincias. 2019 
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Reparto da demanda turística regrada por temporadas. 2019     Variación da demanda turística, por provincias e temporada. Noites 2019/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


