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CONCELLO DE A CORUÑA 

 

Táboa 1: Demanda Turística Hoteleira e Ocupación no concello de A Coruña 

    
Febreiro 2020 

1º bimestre 

2020 

VIAXEIROS 
Nº 29.621 57.710 

Var. 20/19 1,3% 0,2% 

PERNOCTACIÓNS 
Nº 67.623 127.304 

Var. 20/19 21,6% 15,0% 

ESTADIA MEDIA 
Nº 2,28 2,21 

Var. 20/19 20,1% 14,8% 

OCUPACIÓN (%) 
% 45,33% 41,34% 

Var. 20/19 6,26 4,28 

ADR (€) 
€ 54,3 € 54,6 € 

Var. 20/19 -1,9% -0,5% 

RevPAR (€) 
€ 32,3 € 29,6 € 

Var. 20/19 4,0% 8,7% 

 

Táboa 2: Demanda Turística Hoteleira, segundo procedencia.  

    
Febreiro 2020 

1º bimestre 

2020 

VIAXEIROS NACIONAIS 
Nº 24.102 47.382 

Var. 20/19 -1,8% -1,2% 

VIAXEIROS ESTRANXEIROS 
Nº 5.519 10.328 

Var. 20/19 17,4% 6,9% 

PERNOCT. NACIONAIS 
Nº 52.118 99.962 

Var. 20/19 16,4% 13,0% 

PERNOCT. ESTRANXEIROS 
Nº 15.505 27.342 

Var. 20/19 43,1% 22,8% 

 

FEBREIRO 2020 

 No pasado mes de febreiro rexístrase un comportamento positivo da demanda hoteleira na 

cidade de A Coruña. O volume de noites increméntase nun 21,6% como consecuencia dunha 

importante mellora da estadía media nun contexto no que a cifra de viaxeiros aloxados sobe un 

1,3%. 

 É o terceiro ano consecutivo no que se observa un incremento da demanda hoteleira na cidade 

de A Coruña no mes de febreiro, con subas moderadas en 2018 e 2019 e moi acusada agora en 

2020, que permitiron pasar de 57 mil noites no segundo mes de 2017 a preto de 68 mil agora en 

2020. Xustamente con esta cifra a cidade herculina acada neste ano a nivel máis elevado da 

serie histórica. 
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 En termos de viaxeiros aloxados a dinámica cambia algo pois neste caso son dous anos de 

crecemento consecutivos –moi suave agora en 2020- que sitúan a cifra final en preto de 30 mil 

viaxeiros –a segunda cifra máis elevada da década-. 

 O 77% da demanda corresponde ao turismo nacional –que engloba ao interno e ao que procede 

do resto das comunidades autónomas- mentres que o 23% restante é de orixe internacional. 

 Neste mes de febreiro obsérvase un comportamento parello dos dous grandes segmentos de 

mercado. O turismo nacional increméntase nun 16,4% como consecuencia dun crecemento 

parello da estadía media pois a cifra de viaxeiros españois descende un 1,8%. Con isto o 

volume final do segmento nacional sitúase en algo máis de 52 mil noites –a segunda cifra máis 

elevada da serie histórica só por debaixo do valor acadado en 2016-. 

 O mercado internacional presenta igualmente un comportamento positivo superando nun 17,4% 

a cifra de viaxeiros estranxeiros e nun 43,1% o volume de noites de febreiro do pasado ano. 

Con isto o turismo internacional supera as 15 mil noites acadando con isto a cifra máis elevada 

da serie histórica. 

 A estadía media hoteleira increméntase neste mes –un 20,1% en particular- situándose preto de 

2,3 noites. Mantense con isto o comportamento irregular dos últimos anos con fortes 

flutuacións que van de menos de 1,7 noites en febreiro de 2017 a case 2,3 agora en 2020 –o 

dato máis elevado da serie histórica-. 

 Increméntase o nivel de demanda nun contexto de suba parella da oferta dispoñible pero de 

menor intensidade –o volume de prazas ofertadas crece un 1,5%-, circunstancia que leva a unha 

mellora do nivel de ocupación en comparación co pasado ano –sobe en máis de seis puntos 

porcentuais para situarse no 45,3% de media, a cifra máis elevada da serie histórica-. 

 As tarifas hoteleiras descenden neste segundo mes do ano –un 1,9% en particular- situándose en 

54,3 euros de ingreso medio por habitación ocupada. 

 O crecemento do nivel de demanda e ocupación acontece, por tanto, nun contexto de leve caída 

das tarifas hoteleiras. Isto leva a unha mellora dos niveis de rendibilidade hoteleira –o RevPAR 

hoteleiro sobe un 4,0% para situarse en 32,3 euros de ingreso medio por habitación dispoñible-. 

 

 

Noites hoteleiras no concello de A Coruña. Mes de febreiro 2012-20 
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1º BIMESTRE 2020 

 No primeiro bimestre deste ano 2020 rexístrase un comportamento positivo da demanda 

hoteleira na cidade de A Coruña. O volume de noites increméntase nun 15,0% como 

consecuencia dunha importante mellora da estadía media pois a cifra de viaxeiros aloxados 

mantense estable nos niveis do pasado ano. 

 É o terceiro ano consecutivo no que se observa un incremento da demanda hoteleira na cidade 

de A Coruña neste primeiro bimestre, con subas de intensidade crecente que permitiron pasar 

de pouco máis de 99 mil noites en 2015 a máis de 127 mil agora en 2020. Xustamente con esta 

cifra a cidade herculina acada neste ano a nivel máis elevado da serie histórica. 

 En termos de viaxeiros aloxados a dinámica cambia pois estabilízase neste ano logo de crecer 

no anterior e caer en 2018. O comportamento é bastante irregular e desta maneira a cifra final 

de 2020 mantense levemente por debaixo dos 58 mil. 

 Neste período o 78,5% da demanda corresponde ao turismo nacional –que engloba ao interno e 

ao que procede do resto das comunidades autónomas- mentres que o 21,5% restante é de orixe 

internacional. 

 Neste primeiro bimestre obsérvase un comportamento positivo dos dous grandes segmentos de 

mercado. O turismo nacional increméntase nun 13,0% como consecuencia dun crecemento 

parello da estadía media pois a cifra de viaxeiros españois descende un 1,2%. Con isto o 

volume final do segmento nacional sitúase preto das 100 mil noites –a cifra máis elevada da 

serie histórica-. 

 O mercado internacional presenta igualmente un comportamento positivo. Increméntase o 

volume de noites dos estranxeiros nun 22,8% como consecuencia da combinación de dous 

factores: crecemento da cifra de viaxeiros estranxeiros, do 6,9%, e mellora da estadía media. 

Con isto o turismo internacional supera as 27 mil noites neste período, a cifra máis elevada da 

serie histórica. 

 A estadía media hoteleira increméntase neste primeiro bimestre –un 14,8% en particular- 

situándose en 2,2 noites. Mantense con isto o comportamento irregular dos últimos anos con 

fortes flutuacións que van de 1,7 noites no primeiro bimestre de 2017 a 2,2 agora en 2020 –dato 

que por outro lado supón un máximo na serie histórica-. 

 Increméntase o nivel de demanda nun contexto de suba parella da oferta dispoñible pero de 

menor intensidade –o volume de prazas ofertadas crece un 1,5%-, circunstancia que leva a unha 

mellora do nivel de ocupación en comparación co pasado ano –sobe en máis de catro puntos 

porcentuais para situarse no 41,3% de media, a cifra máis elevada da serie histórica-. 

 As tarifas hoteleiras mantéñense relativamente estables neste período –en sentido estrito baixan 

un 0,5%- situándose en 54,6 euros de ingreso medio por habitación ocupada. 

 O crecemento do nivel de demanda e ocupación acontece, por tanto, nun contexto de 

estabilidade das tarifas hoteleiras. Tal circunstancia leva a unha mellora dos niveis de 

rendibilidade hoteleira –o RevPAR hoteleiro sobe un 8,7% para situarse en 29,6 euros de 

ingreso medio por habitación dispoñible-. 
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Noites hoteleiras no concello de A Coruña. 1º bimestre 2012-20 
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CONCELLO DE FERROL 

 

Táboa 1: Demanda Turística Hoteleira e Ocupación no concello de Ferrol 

    
Febreiro 2020 

1º bimestre 

2020 

VIAXEIROS 
Nº 4.499 8.480 

Var. 20/19 45,2% 45,3% 

PERNOCTACIÓNS 
Nº 8.674 17.058 

Var. 20/19 61,6% 60,2% 

ESTADIA MEDIA 
Nº 1,93 2,01 

Var. 20/19 11,3% 10,3% 

OCUPACIÓN (%) 
% 29,38% 29,32% 

Var. 20/19 5,09 6,36 

 

Táboa 2: Demanda Turística Hoteleira, segundo procedencia.  

    
Febreiro 2020 

1º bimestre 

2020 

VIAXEIROS NACIONAIS 
Nº 3.784 7.010 

Var. 20/19 37,5% 38,7% 

VIAXEIROS ESTRANXEIROS 
Nº 715 1.471 

Var. 20/19 106,6% 87,9% 

PERNOCT. NACIONAIS 
Nº 7.034 12.454 

Var. 20/19 54,5% 39,5% 

PERNOCT. ESTRANXEIROS 
Nº 1.639 4.603 

Var. 20/19 101,4% 167,6% 

 

FEBREIRO 2020 

 No pasado mes de febreiro rexístrase un comportamento positivo da demanda hoteleira na 

cidade de Ferrol. En particular, a cifra de viaxeiros aloxados sobe un 45,2% e o volume de 

noites un 61,6% en relación ao mesmo período do pasado ano. Son incrementos importantes en 

termos relativos pero que afectan a un volume baixo de demanda con menos de cinco mil 

viaxeiros aloxados e de nove mil noites. 

 Neste sentido Ferrol é o destino urbano de Galicia con menor nivel de demanda e ao mesmo 

tempo o que presenta, con diferenza, a taxa de crecemento da demanda máis elevada da 

comunidade. Ambas circunstancias aconteceran xa no pasado mes de xaneiro con niveis e 

intensidade moi parecidas. 

 Contrasta o crecemento deste ano coa caída rexistrada no mes de febreiro de 2019 e dalgunha 

maneira da continuidade á tendencia irregular da demanda nestes últimos anos. Con isto Ferrol 

acada neste segundo mes de 2020 preto de nove mil noites, a cifra máis elevada de cando 

menos os últimos seis anos. 
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 En termos de viaxeiros aloxados a dinámica cambia pois o incremento deste ano engádese ao 

dos dous anteriores permitindo elevar a cifra final deste 2020 a 4.500 en total, obviamente a 

cifra máis elevada de cando os últimos seis anos. 

 O 81% da demanda corresponde ao turismo nacional –que engloba ao interno e ao que procede 

do resto das comunidades autónomas- mentres que o 19% restante é de orixe internacional.  

 Neste mes de febreiro obsérvase un comportamento parello dos dous grandes segmentos de 

mercado, con incrementos de notable intensidade. O turismo de ámbito nacional increméntase 

nun 54,5% como consecuencia da combinación positiva de dous factores: crecemento da cifra 

de viaxeiros españois –do 27,5%- e mellora da estadía media. Con algo máis de sete mil noites 

este segmento marca a cifra máis elevada de cando menos os últimos seis anos. 

 O mercado internacional presenta igualmente un comportamento positivo dobrando o nivel de 

demanda do pasado ano como dun incremento parello da cifra de viaxeiros estranxeiros nun 

contexto de estabilidade da estadía media. Con esta forte suba, moi elevada en termos de 

intensidade pero que atinxe a un volume baixo de demanda, o segmento internacional acada a 

cifra máis elevada dos últimos catro anos con algo máis de 1.600 noites. 

 A estadía media hoteleira increméntase neste mes –un 11,3% en particular- situándose 

levemente por encima de 1,9 noites. Mantense con isto o comportamento irregular dos últimos 

anos con flutuacións que van de 2,5 noites en febreiro de 2015 a 1,7 en 2017 e en 2019. 

 Increméntase o nivel de demanda nun contexto de suba parella da oferta dispoñible pero de 

menor intensidade –o volume de prazas ofertadas crece un 29%-, circunstancia que leva a unha 

mellora do nivel de ocupación en comparación co pasado ano –sobe en cinco puntos 

porcentuais para situarse no 29,4% de media, a cifra máis elevada de cando menos os últimos 

seis anos-. 

 

Noites hoteleiras no concello de Ferrol. Mes de febreiro 2012-20 
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1º BIMESTRE 2020 

 No primeiro bimestre deste ano 2020 rexístrase un comportamento positivo da demanda 

hoteleira na cidade de Ferrol. A cifra de viaxeiros aloxados sobe un 45,3% e o volume de noites 

un 60,2% en relación ao mesmo período do pasado ano. 

 Contrasta este incremento coa caída rexistrada no primeiro bimestre de 2019 –do 3,4%- e 

mantén desta maneira a tendencia irregular que a demanda presenta nos últimos anos, 

alternando períodos de crecemento con anos de caídas. Esta dinámica eleva a cifra final de 

2020 a 17 mil noites –a cifra máis elevada de cando menos os últimos seis anos-. 

 En termos de viaxeiros aloxados son tres anos consecutivos de crecemento –ao deste ano hai 

que engadir as subas de 2018 e 2019, do 19% e 8% respectivamente- que permiten superar 

neste ano os oito mil viaxeiros por vez primeira nos últimos seis anos. 

 Neste período o 73% da demanda corresponde ao turismo nacional –que engloba ao interno e 

ao que procede do resto das comunidades autónomas- mentres que o 27% restante é de orixe 

internacional. Neste sentido Ferrol sitúase como o destino urbano de Galicia con maior peso do 

mercado internacional no inicio de ano. 

 Neste primeiro bimestre obsérvase un comportamento positivo dos dous grandes segmentos de 

mercado. O turismo de ámbito nacional increméntase nun 39,5% como consecuencia dun 

crecemento parello da cifra de viaxeiros españois, do 38,7% neste caso. Son tres anos 

consecutivos de crecemento do mercado nacional en Ferrol no primeiro bimestre, circunstancia 

que eleva a cifra final deste 2020 a máis de 12 mil noites –o dato máis elevado de cando menos 

os últimos seis anos-. 

 O mercado internacional presenta tamén un comportamento positivo. Supérase en máis do 

dobre o volume de noites dos estranxeiros do mesmo período do pasado ano como 

consecuencia da combinación positiva de dous factores: incremento da cifra de viaxeiros 

españois e mellora da estadía media. Con isto o mercado internacional mantén a senda irregular 

dos últimos anos e sitúa o nivel final preto das cinco mil noites –o dato máis elevado dos 

últimos seis anos-. 

 A estadía media hoteleira increméntase neste primeiro bimestre –un 10,3% en particular- 

situándose en dúas noites. Son dúas décimas máis que o dato do pasado ano pero mantense na 

mesma cifra de 2018, consolidando neste sentido unha senda irregular nos últimos anos. 

 Increméntase o nivel de demanda nun contexto de crecemento da oferta dispoñible, pero de 

menor intensidade –o volume de prazas ofertadas sobe un 23%-, circunstancia que leva a unha 

mellora do nivel de ocupación en comparación co pasado ano –sobe en máis de seis puntos 

porcentuais para situarse no 29,3% de media, a cifra máis alta de cando menos os últimos seis 

anos-. 
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Noites hoteleiras no concello de Ferrol. 1º bimestre 2012-20 
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CONCELLO DE LUGO 

 

Táboa 1: Demanda Turística Hoteleira e Ocupación no concello de Lugo 

    
Febreiro 2020 

1º bimestre 

2020 

VIAXEIROS 
Nº 9.944 18.361 

Var. 20/19 4,0% 0,6% 

PERNOCTACIÓNS 
Nº 16.319 32.158 

Var. 20/19 -5,7% -6,3% 

ESTADIA MEDIA 
Nº 1,64 1,75 

Var. 20/19 -9,3% -6,8% 

OCUPACIÓN (%) 
% 37,33% 34,87% 

Var. 20/19 -3,03 -3,44 

ADR (€) 
€ 43,0 € 42,3 € 

Var. 20/19 8,5% 5,5% 

RevPAR (€) 
€ 18,1 € 18,1 € 

Var. 20/19 2,3% 0,9% 

 

Táboa 2: Demanda Turística Hoteleira, segundo procedencia.  

    
Febreiro 2020 

1º bimestre 

2020 

VIAXEIROS NACIONAIS 
Nº 9.100 16.864 

Var. 20/19 5,9% 0,9% 

VIAXEIROS ESTRANXEIROS 
Nº 844 1.497 

Var. 20/19 -13,1% -3,0% 

PERNOCT. NACIONAIS 
Nº 14.979 29.762 

Var. 20/19 1,1% -0,1% 

PERNOCT. ESTRANXEIROS 
Nº 1.340 2.396 

Var. 20/19 -46,2% -47,0% 

 

FEBREIRO 2020 

 No pasado mes de febreiro rexístrase un comportamento negativo da demanda hoteleira na 

cidade de Lugo. En particular, o volume de noites descende un 5,7% como consecuencia dunha 

caída da estadía media pois a cifra de viaxeiros aloxados sobe en realidade un 4,0%. 

 Cae a demanda logo de rexistrar crecementos consecutivos nos cinco anos anteriores, de 

intensidade decrecente que van do 25% en febreiro de 2016 ao 3,4% de incremento no pasado 

ano. Con este descenso o nivel de demanda deste ano sitúase por riba das 16 mil noites, a cifra 

máis baixa dos últimos tres anos pero superior a toda a serie anterior de cando menos esta 

década. 
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 Do lado dos viaxeiros aloxados a dinámica cambia. O incremento deste ano engádese ao dos 

tres anteriores e sitúa o nivel final preto dos 10 mil –a cifra máis elevada de cando menos esta 

década-. 

 O 92% da demanda corresponde ao turismo nacional –que engloba ao interno e ao que procede 

do resto das comunidades autónomas- mentres que o 8% restante é de orixe internacional. Con 

esta estrutura Lugo é a cidade de Galicia na que menos peso ten o mercado internacional neste 

segundo mes do ano –igual que acontecía en xaneiro-. 

 Neste mes obsérvase un comportamento dispar dos dous grandes segmentos de mercado. O 

turismo de ámbito nacional sobe levemente, un 1,1% neste caso, como consecuencia dun 

incremento da cifra de viaxeiros españois do 5,9% amortiguado por certo empeoramento da 

estadía media. Este leve incremento permite ao segmento nacional manterse nos niveis de anos 

anteriores. 

 O mercado internacional presenta en cambio un comportamento negativo e de notable 

intensidade. O volume de noites descende un 46% como consecuencia da combinación de dous 

factores: caída da cifra de viaxeiros estranxeiros e empeoramento da estadía media. Son 

variacións notorias desde o punto de vista relativo mais pouco significativas no sentido de que 

afectan a un volume moi baixo de demanda –algo máis de mil noites neste caso-.  

 A estadía media hoteleira descende neste mes –un 9,3% en particular- situándose en algo máis 

de 1,6 noites. Mantense con isto o comportamento irregular dos últimos anos con flutuacións 

importantes que van de case 2,2 noites en febreiro de 2017 a algo máis de 1,6 agora en 2020. 

 Descende o nivel de demanda nun contexto de caída parella da oferta dispoñible pero con 

menor intensidade –o volume de prazas ofertadas descende un 1,6%-, circunstancia que leva a 

un empeoramento do nivel de ocupación en comparación co pasado ano –cae en tres puntos 

porcentuais para situarse no 37,3% de media, a cifra máis baixa dos últimos dous anos pero 

superior a toda a serie anterior-. 

 As tarifas hoteleiras increméntanse neste primeiro mes do ano –un 8,5% en particular- para 

situarse en 43,0 euros de ingreso medio por habitación ocupada. 

 O descenso do nivel de demanda e ocupación acontece, por tanto, nun contexto de crecemento 

das tarifas hoteleiras. Ambos factores inciden de maneira oposta nos niveis de rendibilidade 

hoteleira pero neste caso o incremento dos prezos supera en intensidade a caída da ocupación e, 

por tanto, melloran en relación ao pasado ano –o RevPAR hoteleiro sobe un 2,3% para situarse  

en 18,1 euros de ingreso medio por habitación dispoñible-. 

 

Noites hoteleiras no concello de Lugo. Mes de febreiro 2012-20 
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1º BIMESTRE 2020 

 No primeiro bimestre deste ano 2020 rexístrase un comportamento negativo da demanda 

hoteleira na cidade de Lugo. O volume de noites descende un 6,3% como consecuencia dunha 

caída da estadía media pois a cifra de viaxeiros aloxados mantense relativamente nos niveis do 

pasado ano. 

 Contrasta esta caída coa serie de crecementos consecutivos que o volume de noites hoteleiras 

viña rexistrando nos últimos anos, con incrementos de intensidade variable que van do 29% en 

2016 ao 1% no pasado ano. Con isto o volume final de demanda deste primeiro bimestre sitúase 

en algo máis de 32 mil noites, a cifra máis baixa dos últimos tres anos pero superior a toda a 

serie anterior desta mesma década. 

 En termos de viaxeiros aloxados a dinámica cambia pois estabilízase neste ano logo de caer no 

anterior e subir notablemente en 2018. O comportamento é bastante irregular e desta maneira a 

cifra final de 2020 mantense por encima dos 18 mil –por terceiro ano consecutivo-. 

 Neste período o 92,5% da demanda corresponde ao turismo nacional –que engloba ao interno e 

ao que procede do resto das comunidades autónomas- mentres que o 7,5% restante é de orixe 

internacional. Lugo sitúase como o destino urbano de Galicia con menor peso do mercado 

internacional no inicio de ano. 

 Neste primeiro bimestre obsérvase un comportamento dispar dos dous grandes segmentos de 

mercado. O turismo nacional mantense estable nun contexto no que a cifra de viaxeiros 

aloxados sobe levemente, un 1% neste caso. Con isto o volume final do segmento nacional 

mantense preto das 30 mil noites –nivel tamén semellante ao de 2017-. 

 O mercado internacional presenta en cambio un comportamento negativo. Descende o volume 

de noites dos estranxeiros nun 47% como consecuencia dun notable empeoramento da estadía 

media nun contexto no que ademais a cifra de viaxeiros estranxeiros cae un 3%. Con isto o 

turismo internacional fica nas 2.400 mil noites neste período, cifra obviamente inferior á do 

pasado ano mais superior a toda a serie anterior. 

 A estadía media hoteleira descende neste primeiro bimestre –un 6,8% en particular- situándose 

en 1,75 noites. Mantense con isto o comportamento irregular dos últimos anos con fortes 

flutuacións que van de 2,2 noites no primeiro bimestre de 2017 a preto de 1,8 agora en 2020 –o 

dato máis baixo dos últimos cinco anos-. 

 Descende o nivel de demanda nun contexto de leve incremento da oferta dispoñible –o volume 

de prazas ofertadas sobe un 1,1%-, circunstancia que leva a un empeoramento do nivel de 

ocupación en comparación co pasado ano –cae en máis de tres puntos porcentuais para situarse 

no 34,9% de media, a cifra máis baixa dos últimos tres anos-. 

 As tarifas hoteleiras increméntanse neste período –o ADR hoteleiro sobe un 5,5%- situándose 

en 42,3 euros de ingreso medio por habitación ocupada. 

 O descenso do nivel de demanda e ocupación acontece, por tanto, nun contexto de crecemento 

das tarifas hoteleiras. Ambos factores inciden de maneira oposta nos niveis de rendibilidade e 

como a varían de forma parella a rendibilidade final non cambia substancialmente –neste 

sentido o RevPAR hoteleiro sobe menos do 1% para situarse en 18,1 euros de ingreso medio 

por habitación dispoñible-. 
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Noites hoteleiras no concello de Lugo. 1º bimestre 2012-20 
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CONCELLO DE OURENSE 

 

Táboa 1: Demanda Turística Hoteleira e Ocupación no concello de Ourense 

    
Febreiro 2020 

1º bimestre 

2020 

VIAXEIROS 
Nº 11.392 20.618 

Var. 20/19 22,1% 21,4% 

PERNOCTACIÓNS 
Nº 18.803 33.296 

Var. 20/19 26,0% 21,0% 

ESTADIA MEDIA 
Nº 1,65 1,61 

Var. 20/19 3,2% -0,3% 

OCUPACIÓN (%) 
% 49,84% 43,03% 

Var. 20/19 7,46 5,70 

ADR (€) 
€ 57,7 € 54,8 € 

Var. 20/19 12,6% 8,3% 

RevPAR (€) 
€ 33,7 € 27,5 € 

Var. 20/19 28,7% 23,1% 

 

Táboa 2: Demanda Turística Hoteleira, segundo procedencia.  

    
Febreiro 2020 

1º bimestre 

2020 

VIAXEIROS NACIONAIS 
Nº 9.772 17.956 

Var. 20/19 19,9% 20,6% 

VIAXEIROS ESTRANXEIROS 
Nº 1.620 2.662 

Var. 20/19 37,2% 27,8% 

PERNOCT. NACIONAIS 
Nº 16.015 28.343 

Var. 20/19 25,4% 19,5% 

PERNOCT. ESTRANXEIROS 
Nº 2.788 4.953 

Var. 20/19 29,8% 31,0% 

 

FEBREIRO 2020 

 No pasado mes de febreiro rexístrase un comportamento positivo da demanda hoteleira na 

cidade de Ourense. En particular, a cifra de viaxeiros aloxados increméntase nun 22,1% e o 

volume de noites un 26,0% en relación ao mesmo período do pasado ano. 

 É o terceiro ano consecutivo no que se observa un incremento da demanda hoteleira na cidade 

de Ourense no mes de febreiro, a taxas ademais crecentes, recuperando e mesmo superando as 

caídas rexistradas nos dous anos anteriores –en 2016 e 2017-. Con isto o nivel de demanda final 

deste segundo mes de 2020 sitúase preto das 19 mil noites, a cifra máis elevada de cando menos 

esta década. 

 En termos de viaxeiros aloxados a dinámica é parella acadando tamén neste caso a cifra máis 

elevada desta década con máis de once mil no conxunto da cidade.  
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 Neste mes o 85% da demanda corresponde ao turismo nacional –que engloba ao interno e ao 

que procede do resto das comunidades autónomas- mentres que o 15% restante é de orixe 

internacional. 

 En termos dinámicos obsérvase un comportamento positivo dos dous grandes segmentos de 

mercado. O turismo nacional increméntase nun 25% como consecuencia dun crecemento 

parello da cifra de viaxeiros españois –do 20% neste caso- nun contexto no que mellora 

levemente a estadía media e incrementa, por tanto, a intensidade do crecemento. Con isto o 

mercado nacional fica nas 16 mil noites, a cifra máis alta de cando menos esta década. 

 O mercado internacional presenta igualmente un comportamento positivo. Increméntase a cifra 

de viaxeiros estranxeiros un 37% e o volume de noites un 30%, porcentaxes importantes que 

permiten elevar o nivel final de demanda internacional a 2.800 noites –cifra non moi alta pero 

que neste caso sitúase como a máis elevada da década na cidade das Burgas-. 

 A estadía media hoteleira increméntase por terceiro ano consecutivo –un 3,2% neste mes de 

febreiro- situándose en 1,65 noites –a cifra máis elevada dos últimos cinco anos-. En febreiro de 

2017 quedaba en 1,5 noites. Neste caso Ourense, xunto con Lugo, marca a cifra de estadía 

media máis baixa do conxunto das cidades de Galicia. 

 Increméntase o nivel de demanda nun contexto de suba parella da oferta dispoñible pero de 

menor intensidade –o volume de prazas ofertadas crece un 2,2%-, circunstancia que leva a unha 

mellora do nivel de ocupación en comparación co pasado ano –sobe en máis de sete puntos 

porcentuais para situarse no 49,8% de media, a cifra máis elevada de cando menos esta década-. 

Neste caso son tamén tres anos de mellora consecutiva. 

 As tarifas hoteleiras increméntanse tamén neste segundo mes do ano –un 12,6% en particular- 

situándose en 57,7 euros de ingreso medio por habitación ocupada. 

 O crecemento do nivel de demanda e ocupación acontece, por tanto, nun contexto de 

incremento das tarifas hoteleiras. Ambas circunstancias levan a unha mellora dos niveis de 

rendibilidade hoteleira –o RevPAR hoteleiro sobe un 28,7% para situarse en 33,7 euros de 

ingreso medio por habitación dispoñible-. 

 

 

Noites hoteleiras no concello de Ourense. Mes de febreiro 2012-20 
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1º BIMESTRE 2020 

 No primeiro bimestre deste ano 2020 rexístrase un comportamento positivo da demanda 

hoteleira na cidade de Ourense. En particular, a cifra de viaxeiros aloxados increméntase nun 

21,4% e o volume de noites nun 21,0% en relación ao mesmo período do pasado ano. 

 É o terceiro ano consecutivo no que se observa un incremento da demanda hoteleira na cidade 

de Ourense neste primeiro bimestre, con subas de intensidade crecente que permitiron pasar de 

pouco máis de 25 mil noites en 2017 a máis de 33 mil agora en 2020. Xustamente con esta cifra 

a cidade acada neste ano a nivel máis elevado de cando menos esta década. 

 En termos de viaxeiros aloxados a dinámica é parecida. Increméntase de forma constante nestes 

dous últimos anos –un 5,4% en 2019- permitindo acadar preto de 21 mil neste primeiro 

bimestre de 2020 –tamén a cifra máis alta de cando menos esta década-. 

 Neste período o 85% da demanda corresponde ao turismo nacional –que engloba ao interno e 

ao que procede do resto das comunidades autónomas- mentres que o 15% restante é de orixe 

internacional. 

 En termos dinámicos obsérvase un comportamento positivo dos dous grandes segmentos de 

mercado. O turismo nacional increméntase nun 19,5% como consecuencia dun crecemento 

parello da cifra de viaxeiros españois –que sobe un 20,6%-. É o terceiro ano consecutivo no que 

acontece tal circunstancia, con taxas ademais crecentes, elevando o nivel final do mercado 

nacional a máis de 28 mil noites –a cifra máis alta de cando menos esta década-. 

 O mercado internacional presenta igualmente un comportamento positivo. Increméntase a cifra 

de viaxeiros estranxeiros un 28% e o volume de noites un 31% en relación ao primeiro bimestre 

do pasado ano. Con isto son dous anos consecutivos de mellora do turismo internacional en 

Ourense neste período, situando o nivel final de 2020 en cinco mil noites –tamén neste caso é o 

dato máis elevado de cando menos esta década-.  

 A estadía media hoteleira mantense estable neste primeiro bimestre ficando en 1,6 noites –a 

cifra máis baixa dos destinos urbanos de Galicia-. Estabilízase logo de incrementarse nos dous 

anos anteriores se ben as variacións son pouco significativas e apenas se moven en décimas. 

 Increméntase o nivel de demanda nun contexto de suba parella da oferta dispoñible pero de 

menor intensidade –o volume de prazas ofertadas crece un 2,2%-, circunstancia que leva a unha 

mellora do nivel de ocupación en comparación co pasado ano –sobe preto de seis puntos 

porcentuais para situarse no 43,0% de media, a cifra máis elevada de cando menos esta década-. 

Nunca antes a cidade de Ourense conseguira superar o 40% de ocupación media no conxunto 

dos primeiros dous meses do ano. 

 As tarifas hoteleiras increméntanse neste período –un 8,3% en particular- situándose en 54,8 

euros de ingreso medio por habitación ocupada. 

 O crecemento do nivel de demanda e ocupación acontece, por tanto, nun contexto de 

incremento das tarifas hoteleiras. Ambos factores levan a unha mellora dos niveis de 

rendibilidade hoteleira –o RevPAR hoteleiro sobe un 23,1% para situarse en 27,5 euros de 

ingreso medio por habitación dispoñible-. 
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Noites hoteleiras no concello de Ourense. 1º bimestre 2012-20 
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CONCELLO DE PONTEVEDRA 

 

Táboa 1: Demanda Turística Hoteleira e Ocupación no concello de Pontevedra 

    
Febreiro 2020 

1º bimestre 

2020 

VIAXEIROS 
Nº 6.146 10.623 

Var. 20/19 26,2% 11,5% 

PERNOCTACIÓNS 
Nº 10.759 19.533 

Var. 20/19 -10,5% -13,7% 

ESTADIA MEDIA 
Nº 1,75 1,84 

Var. 20/19 -29,1% -22,6% 

OCUPACIÓN (%) 
% 28,52% 25,36% 

Var. 20/19 -3,78 -4,35 

 

Táboa 2: Demanda Turística Hoteleira, segundo procedencia.  

    
Febreiro 2020 

1º bimestre 

2020 

VIAXEIROS NACIONAIS 
Nº 4.930 8.554 

Var. 20/19 14,0% 3,3% 

VIAXEIROS ESTRANXEIROS 
Nº 1.216 2.069 

Var. 20/19 123,1% 65,8% 

PERNOCT. NACIONAIS 
Nº 8.397 15.450 

Var. 20/19 -20,6% -21,5% 

PERNOCT. ESTRANXEIROS 
Nº 2.362 4.083 

Var. 20/19 64,4% 38,4% 

 

FEBREIRO 2020 

 No pasado mes de febreiro rexístrase un comportamento negativo da demanda hoteleira na 

cidade de Pontevedra. En particular, o volume de noites descende un 10,5% como consecuencia 

dun notable empeoramento da estadía media pois a cifra de viaxeiros aloxados increméntase 

nun 26,2% neste caso. 

 Contrasta esta caída co crecemento rexistrado no pasado ano mais coincide coa suba de 2018. 

Dalgunha maneira consolídase o comportamento irregular la demanda hoteleira neste segundo 

mes do ano alternando dinámicas positivas e negativas desde mediados da década. A caída 

deste ano deixa o nivel final de demanda preto das 11 mil noites –a terceira cifra máis baixa dos 

últimos seis anos-.  

 Pontevedra é, despois de Ferrol, o destino urbano de Galicia co nivel máis baixo de demanda 

neste segundo mes do ano. 

 Similar comportamento se observa do lado dos viaxeiros aloxados pero nun sentido oposto. 

Neste caso o incremento deste ano confirma tamén unha tendencia irregular e eleva a cifra final 
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de febreiro a máis de seis mil viaxeiros –o dato máis elevado de cando menos os últimos seis 

anos-. 

 En Pontevedra o 78% da demanda corresponde ao turismo nacional –que engloba ao interno e 

ao que procede do resto das comunidades autónomas- mentres que o 22% restante é de orixe 

internacional.  

 Neste mes de febreiro obsérvase un comportamento dispar dos dous grandes segmentos de 

mercado. O turismo de ámbito nacional descende de forma notable –un 20,6% en particular- 

como consecuencia dun descenso da estadía media pois a cifra de viaxeiros españois sobe un 

14,0%. Con isto o nivel final fica por encima das oito mil noites. 

 O mercado internacional presenta en cambio un comportamento positivo superando nun 64% o 

volume de noites do mes de febreiro do pasado ano como consecuencia dun incremento parello 

da cifra de viaxeiros estranxeiros. Desta maneira este segmento supera as dúas mil noites de 

volume global.   

 A estadía media hoteleira descende de forma importante neste mes –un 29% en particular- 

situándose en 1,75 noites. Contrasta isto co forte incremento rexistrado no pasado 2019, 

circunstancia que amosa certa volatilidade nos niveis acadados nos últimos anos pois pasa de 

preto de 2,5 noites en febreiro do pasado ano a 1,75 noites neste 2020. 

 Descende o nivel de demanda nun contexto de certa caída da oferta dispoñible, pero de menor 

intensidade –o volume de prazas ofertadas descende un 2,1%-, circunstancia que leva a un 

empeoramento do nivel de ocupación –cae preto de catro puntos porcentuais para situarse no 

28,5% de media, a cifra máis baixa dos últimos catro anos-. 

 

 

Noites hoteleiras no concello de Pontevedra. Mes de febreiro 2012-20 
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1º BIMESTRE 2020 

 No primeiro bimestre deste ano 2020 rexístrase un comportamento negativo da demanda 

hoteleira na cidade de Pontevedra. O volume de noites descende un 13,7% como consecuencia 

dunha caída da estadía media nun contexto no que a cifra de viaxeiros aloxados increméntase 

nun 11,5%. 

 Cae a demanda logo de rexistrar crecementos de forma consecutiva nos últimos catro anos, con 

intensidade variable. Con isto o nivel final fica por debaixo das 20 mil noites –a cifra máis 

baixa dos últimos catro anos-. 

 En termos de viaxeiros aloxados a dinámica cambia pois o incremento deste ano da certa 

continuidade á tendencia positiva de anos anteriores e eleva a cifra final a preto de once mil 

viaxeiros, a cifra máis elevada desta década. 

 En Pontevedra o 79% da demanda corresponde ao turismo nacional –que engloba ao interno e 

ao que procede do resto das comunidades autónomas- mentres que o 21% restante é de orixe 

internacional. 

 No primeiro bimestre obsérvase un comportamento dispar dos dous grandes segmentos de 

mercado. O turismo de ámbito nacional descende nun 21,5% como consecuencia dun 

importante descenso da estadía media pois a cifra de viaxeiros estranxeiros increméntase nun 

3,3%. Con isto o volume final do segmento nacional sitúase por encima das 15 mil noites –a 

cifra máis baixa dos últimos catro anos-. 

 O mercado internacional presenta en cambio un comportamento positivo. Increméntase o 

volume de noites dos estranxeiros nun 38,4% como consecuencia dun notable crecemento da 

cifra de viaxeiros aloxados nun contexto de axuste da estadía media. Con isto o turismo 

internacional supera as catro mil noites neste período, a segunda cifra máis elevada dos últimos 

seis anos. 

 A estadía media hoteleira descende neste primeiro bimestre –un 22,6% en particular- situándose 

en 1,8 noites. Mantense con isto o comportamento irregular dos últimos anos con fortes 

flutuacións que van de case 2,4 noites no primeiro bimestre de 2019 a 1,8 agora en 2020 –dato 

que por outro lado sitúase como o máis baixo de cando menos os últimos seis anos-. 

 Increméntase o nivel de demanda nun contexto de certa estabilidade da oferta dispoñible –o 

volume de prazas ofertadas descende menos do 1%-, circunstancia que leva a un empeoramento 

do nivel de ocupación en comparación co pasado ano –de máis de catro puntos porcentuais para 

situarse no 25,4% de media, a cifra máis baixa dos últimos catro anos-. 
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Noites hoteleiras no concello de Pontevedra. 1º bimestre 2012-20 
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CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

Táboa 1: Demanda Turística Hoteleira e Ocupación no concello de Santiago 

    
Febreiro 2020 

1º bimestre 

2020 

VIAXEIROS 
Nº 37.815 69.129 

Var. 20/19 24,0% 22,9% 

PERNOCTACIÓNS 
Nº 70.267 132.555 

Var. 20/19 15,5% 17,9% 

ESTADIA MEDIA 
Nº 1,86 1,92 

Var. 20/19 -6,9% -4,0% 

OCUPACIÓN (%) 
% 34,42% 32,24% 

Var. 20/19 3,11 2,50 

ADR (€) 
€ 54,1 € 52,5 € 

Var. 20/19 7,0% 2,7% 

RevPAR (€) 
€ 21,9 € 19,3 € 

Var. 20/19 19,4% 6,6% 

 

Táboa 2: Demanda Turística Hoteleira, segundo procedencia.  

    
Febreiro 2020 

1º bimestre 

2020 

VIAXEIROS NACIONAIS 
Nº 27.122 49.785 

Var. 20/19 17,2% 18,9% 

VIAXEIROS ESTRANXEIROS 
Nº 10.693 19.344 

Var. 20/19 45,3% 34,3% 

PERNOCT. NACIONAIS 
Nº 51.669 98.153 

Var. 20/19 7,6% 13,3% 

PERNOCT. ESTRANXEIROS 
Nº 18.598 34.402 

Var. 20/19 44,7% 33,4% 

 

FEBREIRO 2020 

 No pasado mes de febreiro rexístrase un comportamento positivo da demanda hoteleira na 

cidade de Compostela. En particular, a cifra de viaxeiros aloxados increméntase un 24,0% e o 

volume de noites un 15,5% en relación ao mesmo período do pasado ano. 

 É o quinto ano consecutivo no que se observa un incremento da demanda hoteleira na cidade de 

Compostela no mes de febreiro, con subas de diversa intensidade que van do 2,1% en 2018 ao 

15,5% actual. Esta tendencia positiva permite recuperar en grande medida o nivel perdido nos 

cinco anos anteriores –de 2011 a 2015- e situar o volume final deste ano en algo máis de 70 mil 

noites –a cifra máis elevada desta década e moi próxima ao valor rexistrado en 2010-. 

 En termos de viaxeiros aloxados a dinámica cambia levemente. Neste caso sobe por segundo 

ano consecutivo a cifra global mais faino por cuarta vez nos últimos cinco anos e deixa o nivel 



ENQUISA DE OCUPACIÓN HOTELEIRA 

Febreiro 2020 - notas 

 

 23 

final deste segundo mes de 2020 en preto de 38 mil viaxeiros –dato que supón un máximo 

histórico na cidade-. 

 O 73,5% da demanda corresponde ao turismo nacional –que engloba ao interno e ao que 

procede do resto das comunidades autónomas- mentres que o 26,5% restante é de orixe 

internacional. Santiago é, neste sentido, o destino urbano de Galicia co maior peso do segmento 

internacional. 

 Neste mes de febreiro obsérvase un comportamento positivo dos dous grandes segmentos de 

mercado, con diferenzas de intensidade. O turismo de ámbito nacional increméntase un 7,6% 

como consecuencia dun crecemento parello da cifra de viaxeiros españois, do 17,5%, nun 

contexto de caída da estadía media –circunstancia que amortigua a intensidade global-. Con isto 

o mercado nacional acada a cifra máis elevada dos últimos dez anos con preto de 52 mil noites 

neste segundo mes do ano. 

 O mercado internacional presenta igualmente un comportamento positivo. Increméntase a cifra 

de viaxeiros estranxeiros un 45,3% e o volume de noites un 44,7% en relación ao mesmo 

período de 2019. Contrasta este notable incremento coa caída rexistrada nos dous anos 

anteriores –do 11,5% en febreiro de 2017 e do 3,7% en 2018- permitindo recuperar e mesmo 

superar o descenso deses anos e colocar o nivel final deste 2020 preto das 19 mil noites –dato 

que supón un máximo na serie histórica-. 

 A estadía media hoteleira descende neste segundo mes do ano –un 6,9% en particular-, 

circunstancia que contrasta cos incrementos observados nos dous anos anteriores e deixa a cifra 

final por debaixo de 1,9 noites. 

 Increméntase o nivel de demanda nun contexto de suba parella da oferta dispoñible pero de 

menor intensidade –o volume de prazas ofertadas crece apenas un 1%-, circunstancia que leva a 

unha mellora do nivel de ocupación en comparación co pasado ano –sobe en pouco máis de tres  

puntos porcentuais para situarse no 34,4% de media, a cifra máis elevada desta década-.  

 As tarifas hoteleiras increméntanse neste segundo mes do ano –un 7,0% en particular- 

situándose en 54,1 euros de ingreso medio por habitación ocupada. 

 O crecemento do nivel de demanda e ocupación acontece, por tanto, nun contexto de 

incremento das tarifas hoteleiras. Ambos factores levan a unha mellora dos niveis de 

rendibilidade hoteleira –o RevPAR hoteleiro sobe un 19,4% situándose en 21,9 euros de 

ingreso medio por habitación dispoñible-. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENQUISA DE OCUPACIÓN HOTELEIRA 

Febreiro 2020 - notas 

 

 24 

 

Noites hoteleiras no concello de Santiago. Mes de febreiro 2012-20 
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1º BIMESTRE 2020 

 No primeiro bimestre deste ano 2020 rexístrase un comportamento positivo da demanda 

hoteleira na cidade de Santiago. En particular, a cifra de viaxeiros aloxados increméntase nun 

22,9% e o volume de noites nun 17,9% en relación ao mesmo período do pasado ano. 

 É o quinto ano consecutivo no que se observa un incremento da demanda hoteleira na cidade de 

Compostela neste primeiro bimestre, con subas de intensidade variable que permitiron pasar de  

máis de 79 mil noites en 2015 a preto de 133 mil agora en 2020. Xustamente con esta cifra a 

cidade acada neste ano a nivel máis elevado da serie histórica –nunca antes conseguira superar 

as 130 mil noites no conxunto dos primeiros dous meses do ano-. 

 En termos de viaxeiros aloxados a dinámica cambia. Increméntase de forma constante nestes 

dous últimos anos -mais tamén en 2016 e 2017- permitindo acadar máis de 69 mil neste 

primeiro bimestre de 2020 –tamén a cifra máis alta da serie histórica-. 

 Neste período o 74% da demanda corresponde ao turismo nacional –que engloba ao interno e 

ao que procede do resto das comunidades autónomas- mentres que o 26% restante é de orixe 

internacional. 

 En termos dinámicos obsérvase un comportamento positivo dos dous grandes segmentos de 

mercado. O turismo nacional increméntase nun 13,3% como consecuencia dun crecemento 

parello da cifra de viaxeiros españois –que sobe un 18,9%- nun contexto de leve descenso da 

estadía media. É o quinto ano consecutivo no que acontece tal circunstancia, con taxas 

semellantes agás en 2017, elevando o nivel final do mercado nacional a máis de 98 mil noites –

a cifra máis alta desta década-. 

 O mercado internacional presenta igualmente un comportamento positivo. Increméntase a cifra 

de viaxeiros estranxeiros un 34% e o volume de noites un 33% en relación ao primeiro bimestre 

do pasado ano. Con isto son dous anos consecutivos de mellora do turismo internacional en 

Santiago neste período –o oitavo dos últimos nove-, situando o nivel final de 2020 en máis de 

34 mil noites –a cifra máis elevada da serie histórica-. Nunca antes o mercado internacional 

conseguira superar as 30 mil noites nos primeiros dous meses do ano.  

 A estadía media hoteleira descende neste primeiro bimestre –un 4,0% en particular- ficando en 

1,9 noites. Cae logo de incrementarse nos dous anos anteriores se ben as variacións son pouco 

significativas e apenas se moven na mesma décima. 

 Increméntase o nivel de demanda nun contexto de suba parella da oferta dispoñible pero de 

menor intensidade –o volume de prazas ofertadas crece un 6,1%-, circunstancia que leva a unha 

mellora do nivel de ocupación en comparación co pasado ano –sobe en 2,5 puntos porcentuais 

para situarse no 32,2% de media, a cifra máis elevada dos últimos once anos-. 

 As tarifas hoteleiras increméntanse neste período –un 2,7% en particular- situándose en 52,5 

euros de ingreso medio por habitación ocupada. 

 O crecemento do nivel de demanda e ocupación acontece, por tanto, nun contexto de 

incremento das tarifas hoteleiras. Ambos factores levan a unha mellora dos niveis de 

rendibilidade hoteleira –o RevPAR hoteleiro sobe un 6,6% para situarse en 19,3 euros de 

ingreso medio por habitación dispoñible-. 
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Noites hoteleiras no concello de Santiago. 1º bimestre 2012-20 
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CONCELLO DE VIGO 

 

 

Táboa 1: Demanda Turística Hoteleira e Ocupación no concello de Vigo 

    
Febreiro 2020 

1º bimestre 

2020 

VIAXEIROS 
Nº 22.727 47.591 

Var. 20/19 -1,1% -1,0% 

PERNOCTACIÓNS 
Nº 43.037 97.332 

Var. 20/19 -15,8% -9,1% 

ESTADIA MEDIA 
Nº 1,89 2,04 

Var. 20/19 -14,9% -8,2% 

OCUPACIÓN (%) 
% 33,37% 36,09% 

Var. 20/19 -5,86 -3,63 

ADR (€) 
€ 55,2 € 55,3 € 

Var. 20/19 2,8% 3,7% 

RevPAR (€) 
€ 26,2 € 25,0 € 

Var. 20/19 -4,5% -5,3% 

 

Táboa 2: Demanda Turística Hoteleira, segundo procedencia.  

    
Febreiro 2020 

1º bimestre 

2020 

VIAXEIROS NACIONAIS 
Nº 17.613 37.329 

Var. 20/19 -0,9% 0,3% 

VIAXEIROS ESTRANXEIROS 
Nº 5.114 10.262 

Var. 20/19 -1,9% -5,4% 

PERNOCT. NACIONAIS 
Nº 32.954 77.677 

Var. 20/19 -19,1% -6,6% 

PERNOCT. ESTRANXEIROS 
Nº 10.083 19.555 

Var. 20/19 -2,6% -17,5% 

 

FEBREIRO 2020 

 No pasado mes de febreiro rexístrase un comportamento negativo da demanda hoteleira na 

cidade de Vigo. O volume de noites descende un 15,8% como consecuencia en grande medida 

dun empeoramento da estadía media nun contexto no que tamén cae, aínda que de forma leve, a 

cifra de viaxeiros aloxados –un 1,1% neste caso-. 

 Contrasta este descenso coa suba rexistrada no pasado ano –do 26%- mantendo desta maneira o 

comportamento irregular da demanda nos últimos anos, alternando períodos de crecemento con 

caídas. Esta dinámica inestable deixa o nivel final deste 2020 en 43 mil noites. 
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 Mesmo comportamento irregular se observa do lado dos viaxeiros aloxados. Aquí tamén se 

rexistra unha caída, moi suave, que contrasta co incremento rexistrado no anterior 2019 e deixa 

o nivel final en preto de 23 mil viaxeiros. 

 En Vigo o 77% da demanda corresponde ao turismo nacional –que engloba ao interno e ao que 

procede do resto das comunidades autónomas- mentres que o 23% restante é de orixe 

internacional. 

 Neste mes de febreiro obsérvase un comportamento negativo dos dous grandes segmentos de 

mercado. O turismo de ámbito nacional descende neste mes –un 19,1% en particular- como 

consecuencia da combinación negativa de dous factores: descenso leve da cifra de viaxeiros 

españois –do 1%- e, sobre todo, empeoramento da estadía media. Este mercado mantén unha 

tendencia irregular nos últimos anos, alternando períodos de crecemento con caídas, deixando 

por tanto a cifra final deste 2020 en 33 mil noites. 

 O mercado internacional presenta tamén un comportamento negativo cun descenso global do 

1,9% na cifra de viaxeiros estranxeiros e do 2,6% no volume de noites. Este descenso consolida 

tamén un comportamento irregular do turismo estranxeiro en Vigo no mes de febreiro dos 

últimos anos e deixa o nivel final deste 2020 en pouco máis de 10 mil noites –a cifra máis baixa 

dos últimos catro anos-. 

 A estadía media hoteleira descende neste mes –un 14,9% en particular- situándose en 1,9 

noites. Mantense con isto o comportamento irregular dos últimos anos con flutuacións 

importantes que van, por exemplo, de 2,2 noites en febreiro do pasado ano a 1,9 agora en 2020. 

 Descende o nivel de demanda nun contexto de caída parella da oferta dispoñible, pero de menor 

intensidade –o volume de prazas ofertadas descende un 4,6%-, circunstancia que leva a un 

empeoramento do nivel de ocupación –cae preto de seis puntos porcentuais para situarse no 

33,4% de media-. 

 As tarifas hoteleiras increméntanse neste segundo mes do ano –un 2,8% en particular- para 

situarse en 55,2 euros de ingreso medio por habitación ocupada. 

 O descenso do nivel de demanda e ocupación provoca que neste mes descendan tamén os niveis 

de rendibilidade hoteleira –a pesar de acontecer nun contexto de mellora das tarifas-. Con isto o 

RevPAR hoteleiro cae un 4,5% situándose en 26,2 euros de ingreso medio por habitación 

dispoñible. 

 

Noites hoteleiras no concello de Vigo. Mes de febreiro 2012-20 
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1º BIMESTRE 2020 

 No primeiro bimestre deste ano 2020 rexístrase un comportamento negativo da demanda 

hoteleira na cidade de Vigo. O volume de noites descende un 9,1% como consecuencia 

esencialmente dunha caída da estadía media nun contexto no que a cifra de viaxeiros aloxados 

cae tamén pero con menor intensidade –un 1,0% neste caso-. 

 Contrasta esta caída coa serie de crecementos consecutivos que o volume de noites hoteleiras 

viña rexistrando nos últimos cinco anos, con incrementos de intensidade variable que van do 

26% en 2016 ao 5% en 2018. Con isto o volume final de demanda deste primeiro bimestre fica 

por encima das 97 mil noites, a segunda cifra máis elevada desta década –por detrás 

obviamente do valor rexistrado no pasado 2019-. 

 En termos de viaxeiros aloxados a dinámica é parella pois o descenso deste ano contrasta coa 

serie positiva dos cinco anos anteriores e deixa o nivel final en algo menos de 48 mil nestes 

dous meses. 

 Neste período o 80% da demanda corresponde ao turismo nacional –que engloba ao interno e 

ao que procede do resto das comunidades autónomas- mentres que o 20% restante é de orixe 

internacional. 

 Neste primeiro bimestre obsérvase un comportamento parello dos dous grandes segmentos de 

mercado, con descensos de diversa intensidade. O turismo nacional cae un 6,6% como 

consecuencia dun descenso semellante da estadía media pois a cifra de viaxeiros españois 

mantense estable nos niveis do pasado ano. Rómpese desta maneira a tendencia positiva de 

anos anteriores e fica o nivel final deste 2020 en preto de 78 mil noites –a segunda cifra máis 

elevada da serie histórica-. 

 O mercado internacional presenta tamén un comportamento negativo. Descende o volume de 

noites dos estranxeiros nun 17,5% como consecuencia da combinación de dous factores: caída 

da cifra de viaxeiros estranxeiros –do 5,4%- nun contexto de empeoramento da estadía media. 

Con isto o turismo internacional fica preto das 20 mil noites neste período, a cifra máis baixa 

dos últimos catro anos. 

 A estadía media hoteleira descende neste primeiro bimestre –un 8,2% en particular- logo de 

rexistrar incrementos de forma consecutiva nos catro anos anteriores. Con isto a cifra final deste 

ano sitúase levemente por encima das dúas noites –dúas décimas menos que o nivel acadado 

xustamente no pasado ano-. 

 Descende o nivel de demanda nun contexto de caída da oferta dispoñible, pero de menor 

intensidade –o volume de prazas ofertadas cae un 2,2%-, circunstancia que leva a un 

empeoramento do nivel de ocupación en comparación co pasado ano –de case catro puntos 

porcentuais para situarse no 36,1% de media, a segunda porcentaxe máis alta desta década-. 

 As tarifas hoteleiras increméntanse neste período –o ADR hoteleiro sobe un 3,7%- situándose 

en 55,3 euros de ingreso medio por habitación ocupada. 

 O descenso do nivel de demanda e ocupación acontece, por tanto, nun contexto de crecemento 

das tarifas hoteleiras. Ambos factores inciden de maneira oposta nos niveis de rendibilidade 

mais a caída da ocupación é de maior intensidade que o incremento dos prezos de aí que, en 

global, os niveis de rendibilidade queden afectados de forma negativa –neste sentido o RevPAR 



ENQUISA DE OCUPACIÓN HOTELEIRA 

Febreiro 2020 - notas 

 

 30 

hoteleiro descende un 5,3% para situarse en 25,0 euros de ingreso medio por habitación 

dispoñible-. 

 

Noites hoteleiras no concello de Vigo. 1º bimestre 2012-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


