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CONCELLO DE A CORUÑA 

 

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

    
Ano 2019 

VIAXEIROS 
Nº 457.529 

Var. 19/18 1,9% 

PERNOCTACIÓNS 
Nº 996.298 

Var. 19/18 5,0% 

ESTADIA MEDIA 
Nº 2,18 

Var. 19/18 3,1% 

OCUPACIÓN (%) 
% 52,67% 

Var. 19/18 1,54 

ADR (€) 
% 63,8 € 

Var. 19/18 7,6% 

RevPAR (€) 
% 41,9 € 

Var. 19/18 12,5% 

 

 

Táboa 2: Demanda Turística Hoteleira, segundo procedencia.  

    
Ano 2019 

VIAXEIROS NACIONAIS 
Nº 359.512 

Var. 19/18 -0,5% 

VIAXEIROS ESTRANXEIROS 
Nº 98.019 

Var. 19/18 11,4% 

PERNOCT. NACIONAIS 
Nº 779.041 

Var. 19/18 3,7% 

PERNOCT. ESTRANXEIROS 
Nº 217.257 

Var. 19/18 10,0% 

 

ANO 2019 

 No pasado ano 2019 obsérvase un comportamento positivo da demanda hoteleira na cidade de 

A Coruña. En concreto, a cifra de viaxeiros aloxados sobe un 1,9% e o volume de noites un 

5,0% en relación ao anterior 2018. 

 Son oito anos consecutivos de crecemento da demanda hoteleira na cidade de A Coruña, con 

subas de diversa intensidade que acadan as porcentaxes máis elevadas en 2015 e 2016 –cun 7% 

interanual- e diminúen en 2018 coa leve suba do 0,3%. Con isto o nivel de demanda da cidade 

de A Coruña ascende a algo máis de 996 mil noites –a cifra máis elevada da serie histórica-. É o 

terceiro ano consecutivo no que o volume de demanda supera a barreira das 900 mil noites, 

rexistrando neste 2019 a cifra máis próxima ao millón-. 



ENQUISA DE OCUPACIÓN HOTELEIRA 

Ano 2019 - notas 

 

 3 

 En termos de viaxeiros aloxados a dinámica difire levemente pois a suba deste ano contrasta 

coa caída rexistrada en 2018 mais da continuidade aos incrementos dos tres anos anteriores. 

Con preto de 458 mil viaxeiros A Coruña acada neste ano a terceira cifra máis elevada da 

década. 

 O bo comportamento da demanda neste ano vén como consecuencia dos incrementos 

rexistrados nos primeiros dez meses, con subas do 10% en xaneiro, do 4% en febreiro, do 0,5% 

en marzo –certa estabilidade-, do 7,3% en abril, do 18,6% en maio, do 3,6% en xuño, do 4,7% 

en xullo, do 8,8% en agosto, do 9,5% en setembro e do 3,3% en outubro. Contrasta isto cos 

descensos rexistrados no final do ano, do 10% en novembro e do 2% en decembro. 

 Cunha perspectiva máis global obsérvase que o nivel de demanda sobe e mellora nos tres 

grandes períodos do ano aínda que con diferente intensidade. Así increméntase nun 6,9% na 

temporada alta, nun 8,4% na temporada media e apenas un 1% na temporada baixa. Refórzase 

desta maneira o peso das dúas temporadas máis notables –en medio punto o período estival e 

nun punto a temporada media- mais descende o peso da temporada baixa –pasa do 40% do total 

en 2018 e pouco máis do 38% agora en 2019-. 

 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 ano obsérvase un comportamento homoxéneo e positivo dos dous grandes segmentos de 

mercado. O turismo nacional sobe un 3,7% como consecuencia dunha mellora da estadía media 

pois a cifra de viaxeiros españois mantense estable nos niveis de 2018 –nun sentido estrito 

descende nun 0,5%-. Con isto o mercado nacional rexistra pouco máis de 779 mil noites –a 

cifra máis elevada da serie histórica-.  

 O mercado internacional amosa tamén unha dinámica positiva superando nun 11,4% a cifra de 

viaxeiros aloxados e nun 10,0% o volume de noites de 2018. Isto permite rexistrar tamén neste 

caso un máximo histórico de demanda internacional con máis de 217 mil noites. Este segmento 

supera por vez primeira a barreira das 200 mil noites neste 2019. 

 Co 22% do total da demanda o mercado internacional acada tamén o seu peso máis elevado da 

serie histórica. 

 A estadía media hoteleira increméntase por terceiro ano consecutivo –un 3,1% en 2019-, 

situándose preto de 2,2 noites –a cifra máis elevada dos últimos cinco anos-. 

 Increméntase a demanda nun contexto de crecemento paralelo aínda que de menor intensidade 

da oferta dispoñible –o volume de prazas ofertadas sobe un 1,5%-, circunstancia que permite 

mellorar o nivel de ocupación –sobe en 1,5 puntos porcentuais– para deixalo no 52,7%. É o 

segundo ano consecutivo no que se supera a barreira do 50% de ocupación media, sendo a cifra 

de 2019 a máis elevada da serie histórica. 

 As tarifas hoteleiras increméntanse neste 2019 –un 7,6% en particular- situándose en 63,8 euros 

de ingreso medio por habitación ocupada. 

 A mellora dos niveis de demanda e ocupación acontecida ademais nun contexto de suba dos 

prezos provoca que neste ano melloren tamén os niveis de rendibilidade hoteleira. Neste sentido 

o RevPAR hoteleiro sobe un 12,5% para situarse en 41,9 euros de ingreso medio por habitación 

dispoñible. 
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Noites hoteleiras no concello de A Coruña. Período 2012-19 

 

 

Variación noites hoteleiras no concello de A Coruña. 2019/18, por meses 
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CONCELLO DE FERROL 

 

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

    
Ano 2019 

VIAXEIROS 
Nº 55.876 

Var. 19/18 -0,8% 

PERNOCTACIÓNS 
Nº 123.857 

Var. 19/18 6,4% 

ESTADIA MEDIA 
Nº 2,22 

Var. 19/18 7,3% 

OCUPACIÓN (%) 
% 38,77% 

Var. 19/18 -0,21 

 

 

Táboa 2: Demanda Turística Hoteleira, segundo procedencia.  

    
Ano 2019 

VIAXEIROS NACIONAIS 
Nº 45.276 

Var. 19/18 -2,4% 

VIAXEIROS ESTRANXEIROS 
Nº 10.603 

Var. 19/18 6,6% 

PERNOCT. NACIONAIS 
Nº 93.458 

Var. 19/18 5,1% 

PERNOCT. ESTRANXEIROS 
Nº 30.399 

Var. 19/18 10,8% 

 

 

ANO 2019 

 No pasado ano obsérvase un comportamento positivo demanda hoteleira na cidade de Ferrol en 

relación ao anterior 2018. En concreto, o volume de noites increméntase nun 6,4% como 

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

0,8% neste caso. 

 É o segundo ano consecutivo no que se incrementa o nivel de demanda hoteleira na cidade de 

Ferrol –a suba do pasado ano fora do 8,2%-, circunstancia que eleva o nivel final deste ano a 

preto de 124 mil noites –a cifra máis elevada de cando menos os últimos cinco anos-. 

 Ferrol é a cidade de menor volume e peso no conxunto de Galicia, cando menos no que atinxe 

ao ámbito hoteleiro. Representa neste 2019 o 1,4% do total da comunidade e o 2,9% das 

pernoctacións totais dos destinos urbanos. 
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 No curto prazo diferéncianse dous períodos concretos. O primeiro de xaneiro a maio, no que se 

observa un comportamento negativo da demanda con caídas de diversa intensidade que superan 

o 20% interanual en marzo e maio, e un segundo de xuño a decembro, período no que a 

demanda hoteleira sobe a taxas variables –un 8% en xuño, un 18% en xullo, un 13% en agosto, 

un 7% en setembro, un 7,5% en outubro e logo un 36% en novembro e un 60% en decembro-. 

Con diferenza o mellor comportamento en termos relativos localízase no final do ano. 

 Isto reflicte un comportamento positivo nos meses de maior afluencia turística –en particular no 

verán o volume de noites sobe un 15,7%- aínda que tamén se estende ao resto do ano –o nivel 

de demanda sobe un 0,8% na temporada media e un 4,4% na baixa-. Estas dúas realidades 

veñen como consecuencia do bo comportamento rexistrado na segunda parte do ano. 

 Con isto mantense estable o peso da temporada baixa en Ferrol no 35%, mellora o peso da 

temporada alta –en case dous puntos para acadar o 31,5%- e perde peso, pola contra, a 

temporada media –quedando no 33% do total anual-. 

 En termos absolutos o incremento deste ano supón a xeración de máis de sete mil novas 

pernoctacións en comparación co anterior 2018. 

 O 75,5% da demanda corresponde ao turismo de ámbito nacional –que engloba ao interno e ao 

que procede do resto das comunidades autónomas- mentres que o 24,5% restante é de orixe 

internacional. 

 Neste ano obsérvase un comportamento positivo e homoxéneo dos dous grandes segmentos de 

mercado. O turismo nacional increméntase nun 5,1% como consecuencia dunha mellora da 

estadía media pois a cifra de viaxeiros españois descende nun 2,4%. Con isto o mercado 

nacional supera as 93 mil noites neste 2019, a cifra máis elevada de cando menos os últimos 

cinco anos.  

 O mercado internacional amosa igualmente un comportamento positivo, cun incremento neste 

caso do 6,6% na cifra de viaxeiros estranxeiros e do 10,8% no volume de noites. A estadía 

media favorece o incremento da demanda superando nun 3,9% a cifra do pasado ano. 

 A estadía media hoteleira global increméntase por segundo ano consecutivo –un 7,3% neste 

2019- situándose en pouco máis de 2,2 noites –a cifra máis elevada de cando menos os últimos 

cinco anos-. 

 Increméntase a demanda nun contexto de crecemento parello da oferta dispoñible –o volume de 

prazas ofertadas sobe cunha intensidade parella, do 5,4% neste caso-. Ambas circunstancias 

levan a estabilizar o nivel de ocupación, situándose no 38,8% neste período. Por segundo ano 

consecutivo a porcentaxe de ocupación sitúase por encima do 38% -nos tres anos anteriores a 

porcentaxe situábase no contorno do 34%-. 
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Noites hoteleiras no concello de Ferrol. Período 2015-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación noites hoteleiras no concello de Ferrol. 2019/18, por meses 
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CONCELLO DE LUGO 

 

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

    
Ano 2019 

VIAXEIROS 
Nº 161.376 

Var. 19/18 4,0% 

PERNOCTACIÓNS 
Nº 298.105 

Var. 19/18 3,7% 

ESTADIA MEDIA 
Nº 1,85 

Var. 19/18 -0,4% 

OCUPACIÓN (%) 
% 49,76% 

Var. 19/18 1,12 

ADR (€) 
% 47,6 € 

Var. 19/18 6,3% 

RevPAR (€) 
% 26,5 € 

Var. 19/18 10,0% 

 

 

Táboa 2: Demanda Turística Hoteleira, segundo procedencia.  

    
Ano 2019 

VIAXEIROS NACIONAIS 
Nº 138.571 

Var. 19/18 3,1% 

VIAXEIROS ESTRANXEIROS 
Nº 22.805 

Var. 19/18 9,9% 

PERNOCT. NACIONAIS 
Nº 255.956 

Var. 19/18 0,7% 

PERNOCT. ESTRANXEIROS 
Nº 42.149 

Var. 19/18 26,1% 

 

 

ANO 2019 

 No pasado ano 2019 obsérvase un comportamento positivo da demanda hoteleira na cidade de 

Lugo. En particular, a cifra de viaxeiros aloxados sobe un 4,0% e o volume de noites un 3,7% 

en relación ao anterior 2018. 

 É o cuarto ano consecutivo no que se observa un incremento da demanda hoteleira en Lugo, 

con subas de diversa intensidade que veñen do 23% interanual en 2016 ao 1% no pasado ano 

2018. Con esta dinámica os establecementos hoteleiros de Lugo rexistran neste ano máis de 298 

mil noites –o dato máis elevado da década e probablemente da serie histórica-. 
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 O bo comportamento da demanda vén como consecuencia basicamente dos incrementos 

rexistrados nos cinco meses centrais do ano, de xuño a outubro, con subas do 17,7% en xuño, 

do 10,5% en xullo, do 19,8% en agosto, do 7,5% en setembro e do 3,7% en outubro-. Ata maio 

a dinámica é máis irregular alternando meses de crecemento con meses de caídas, sempre de 

baixa intensidade, e en novembro e decembro rexístranse descensos do 5,7% e 13,7% 

respectivamente. O bo comportamento da demanda concéntrase, por tanto, nas temporadas 

media e alta. 

 En particular, o volume de demanda –noites hoteleiras- increméntase nun 15,7% no período 

estival e nun 6,8% na temporada media, en contraposición á caída rexistrada na temporada 

baixa –do 4,7% neste caso-. Acentúase desta maneira o carácter estacional da demanda en 

Lugo, incrementándose o peso das temporadas de maior afluencia turística –o 23% concéntrase 

no verán mentres que o 38% se sitúa na temporada media-. 

 O 86% da demanda corresponde ao turismo nacional –que engloba ao interno e ao que procede 

do resto das comunidades autónomas- mentres que o 14% restante é de orixe internacional. 

 Neste 2019 obsérvase un comportamento positivo e homoxéneo dos dous grandes segmentos de 

mercado se ben con variacións de diversa intensidade. O turismo nacional sobe levemente,  un 

0,7% en particular, como consecuencia esencialmente dun incremento parello da cifra de 

viaxeiros españois, do 3,1% neste caso, nun contexto de caída da estadía media. Con preto de 

256 mil noites este segmento acada a segunda cifra máis elevada da década. 

 O mercado internacional amosa en cambio un incremento moi notable, superando nun 26% os 

niveis do pasado ano como consecuencia da combinación de dous factores: crecemento da cifra 

de viaxeiros estranxeiros, do 9,9%, e mellora da estadía media, do 14,8% neste caso. Con isto o 

turismo internacional supera as 42 mil noites, o dato máis elevado da década e probablemente 

da serie histórica. 

 A estadía media hoteleira global mantense estable neste ano en relación ao anterior 2018 

quedando en 1,85 noites. 

 Sobe o nivel de demanda nun contexto de certo incremento da oferta dispoñible, pero de menor 

intensidade –o volume de prazas ofertadas increméntase un 1,4%-, circunstancia que leva a 

unha mellora do nivel de ocupación -sobe en algo máis dun punto porcentual para situarse no 

49,8% de media para este 2019 –a cifra máis elevada de cando menos esta década-. 

 As tarifas hoteleiras soben neste ano 2019 –un 6,3% en particular-, situándose en 47,6 euros de 

ingreso medio por habitación ocupada. 

 Tal circunstancia, engadida ao incremento dos niveis de demanda e ocupación, provoca en 

esencia que melloren tamén os niveis de rendibilidade hoteleira –un 10,0% en particular-. Neste 

sentido o RevPAR hoteleiro sitúase en 26,5 euros de ingreso medio por habitación dispoñible. 
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Noites hoteleiras no concello de Lugo. Período 2012-19 

 

 

 

Variación noites hoteleiras no concello de Lugo. 2019/18, por meses 
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CONCELLO DE OURENSE 

 

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

    
Ano 2019 

VIAXEIROS 
Nº 147.504 

Var. 19/18 11,9% 

PERNOCTACIÓNS 
Nº 242.353 

Var. 19/18 11,0% 

ESTADIA MEDIA 
Nº 1,64 

Var. 19/18 -0,7% 

OCUPACIÓN (%) 
% 51,41% 

Var. 19/18 4,48 

ADR (€) 
% 55,3 € 

Var. 19/18 -1,9% 

RevPAR (€) 
% 32,7 € 

Var. 19/18 9,9% 

 

 

Táboa 2: Demanda Turística Hoteleira, segundo procedencia.  

    
Ano 2019 

VIAXEIROS NACIONAIS 
Nº 125.981 

Var. 19/18 12,7% 

VIAXEIROS ESTRANXEIROS 
Nº 21.523 

Var. 19/18 7,1% 

PERNOCT. NACIONAIS 
Nº 207.086 

Var. 19/18 13,5% 

PERNOCT. ESTRANXEIROS 
Nº 35.267 

Var. 19/18 -1,7% 

 

 

ANO 2019 

 No pasado ano 2019 obsérvase un comportamento positivo dos niveis de demanda hoteleira na 

cidade de Ourense. En particular, a cifra de viaxeiros aloxados sobe un 11,9% e o volume de 

noites un 11,0% en relación ao anterior 2018. 

 É o segundo ano consecutivo, e cuarto nos últimos cinco, no que se observa unha mellora dos 

niveis de demanda hoteleira en Ourense –no pasado ano 2018 a suba fora do 5,5%-, situando o 

nivel deste 2019 en máis de 242 mil noites –a cifra máis elevada da década pois nunca antes a 

cidade conseguira superar a barreira das 240 mil noites-. Son 24 mil novas pernoctacións en 

comparación co anterior 2018. 
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 Este comportamento positivo vén como consecuencia de acumular once meses consecutivos de 

crecemento da demanda en Ourense, con subas do 19% en febreiro, do 11% en marzo, do 25% 

en abril, do 13% en maio, do 1% en xuño, do 18% en xullo, do 20% en agosto, do 3% en 

setembro, do 6% en outubro, tamén do 6% en novembro e do 11% en decembro. Só en xaneiro 

obsérvase unha caída moi suave neste caso, do 1,7% no volume de noites. En termos xerais 

obsérvase, por tanto, un comportamento positivo na temporada baixa, media e alta. 

 En particular, o volume de noites increméntase nun 19,0% na temporada alta, un 5,4% na media 

e un 12,2% na baixa. Con isto o reparto anual da demanda sitúa o 22% no período estival –

mellorando o peso de 2018-, o 35% na temporada media –dous puntos menos que en 2018- e o 

43% na baixa –medio punto por encima da porcentaxe rexistrada en 2018-. 

 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. 

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

turismo nacional sobe un 13,5% como consecuencia esencialmente dun crecemento da cifra de 

viaxeiros españois, do 12,7% neste caso nun contexto de estabilidade da estadía media. Con 

pouco máis de 207 mil noites o mercado nacional acada a cifra máis elevada de cando menos 

esta década. 

 O mercado internacional rexistra en cambio un comportamento negativo. O volume de noites 

descende nun 1,7% como consecuencia dun notable descenso da estadía media pois a cifra de 

viaxeiros estranxeiros sobe e mellora nun 7,1%. Desta maneira o turismo internacional rexistra 

máis de 35 mil noites, a segunda cifra máis elevada da década. 

 A estadía media global descende levemente neste ano –un 0,7% en particular-, situándose en 

máis de 1,6 noites –a cifra máis baixa dos destinos urbanos de Galicia-. 

 O incremento da demanda prodúcese nun contexto de leve crecemento da oferta dispoñible, de 

menor intensidade –en sentido estrito o volume de prazas ofertadas sobe un 1,0%-, 

circunstancia que leva a unha mellora do nivel de ocupación –de 4,5 puntos porcentuais- para 

situalo no 51,4% neste ano 2019 –a porcentaxe máis elevada de cando menos esta década-. 

 As tarifas hoteleiras descenden neste ano 2019 –un 1,9% en particular- situándose en 55,3 euros 

de ingreso medio por habitación ocupada. 

 O incremento dos niveis de demanda e ocupación leva a que neste ano melloren os niveis de 

rendibilidade hoteleira –a pesar da caída dos prezos-. Neste sentido o RevPAR hoteleiro sobe 

un 9,9% para situarse en 32,7 euros de ingreso medio por habitación dispoñible. 

 

 

 

 

 

 

 



ENQUISA DE OCUPACIÓN HOTELEIRA 

Ano 2019 - notas 

 

 13 

Noites hoteleiras no concello de Ourense. Período 2012-19 

 

 

 

Variación noites hoteleiras no concello de Ourense. 2019/18, por meses 
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CONCELLO DE PONTEVEDRA 

 

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

    
Ano 2019 

VIAXEIROS 
Nº 126.200 

Var. 19/18 1,8% 

PERNOCTACIÓNS 
Nº 263.377 

Var. 19/18 13,6% 

ESTADIA MEDIA 
Nº 2,09 

Var. 19/18 11,6% 

OCUPACIÓN (%) 
% 54,81% 

Var. 19/18 3,49 

 

 

Táboa 2: Demanda Turística Hoteleira, segundo procedencia.  

    
Ano 2019 

VIAXEIROS NACIONAIS 
Nº 79.737 

Var. 19/18 -3,6% 

VIAXEIROS ESTRANXEIROS 
Nº 46.464 

Var. 19/18 12,8% 

PERNOCT. NACIONAIS 
Nº 185.604 

Var. 19/18 10,3% 

PERNOCT. ESTRANXEIROS 
Nº 77.774 

Var. 19/18 22,6% 

 

 

ANO 2019 

 No pasado ano 2019 obsérvase un comportamento positivo da demanda hoteleira na cidade de 

Pontevedra. En concreto, o volume de noites increméntase nun 13,6% en relación ao anterior 

2018 como consecuencia da combinación de dous factores: leve crecemento da cifra de 

viaxeiros aloxados –do 1,8%- nun contexto de mellora da estadía media –que se incrementa nun 

11,6% neste caso-. 

 Neste sentido Pontevedra é, xunto con Vigo, un dos destinos urbanos de Galicia de mellor 

comportamento relativo neste 2019. Presenta a segunda taxa de crecemento da demanda 

hoteleira máis alta da comunidade. 

 Son catro anos consecutivos de crecemento da demanda –medida en número de noites-, 

circunstancia que eleva a cifra de 2019 a máis de 263 mil noites –o dato máis elevado de cando 

menos os últimos cinco anos-. En 2015 o nivel situábase en 150 mil noites. 
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 No curto prazo obsérvase un comportamento positivo xeneralizado, con incrementos da 

demanda en practicamente todos os meses do ano –coa excepción de xaneiro, mes no que o 

volume de noites se mantén estable en termos interanuais e en outubro cando descende nun 

1,8%-. O crecemento de maior intensidade prodúcese en abril, agosto, setembro e en novembro, 

con subas do contorno do 25%. 

 Cunha perspectiva máis global obsérvase un crecemento homoxéneo a nivel temporal pois o 

volume de noites increméntase nas tres grandes temporadas turísticas con intensidade parella: 

un 15,1% no período estival, un 11,6% na temporada media e un 15,0% na temporada baixa. En 

consecuencia a distribución da demanda ao longo do ano apenas sufre variacións significativas, 

quedando o 25% na temporada alta, o 40% na media e o 35% na baixa. 

 En termos absolutos o crecemento deste ano supón a xeración de preto de 32 mil novas 

pernoctacións en relación ao anterior 2018. 

 O 70,5% da demanda corresponde ao turismo nacional –que engloba ao interno e ao que 

procede do resto das comunidades autónomas- mentres que o 29,5% restante é de orixe 

internacional. 

 Neste 2019 obsérvase un comportamento homoxéneo dos dous grandes segmentos de mercado. 

O turismo nacional increméntase nun 10,3% como consecuencia dunha mellora da estadía 

media pois a cifra de viaxeiros españois descende nun 3,6%. Con isto o mercado español xera 

preto de 186 mil noites, a cifra máis elevada de cando menos os últimos cinco anos. Son preto 

de 70 mil novas pernoctacións en comparación co 2015. 

 Similar comportamento aínda que de maior intensidade e diferente motivo se observa no caso 

do mercado internacional. Supera nun 22,6% o nivel de 2018 como consecuencia da 

combinación de dous factores: crecemento da cifra de viaxeiros estranxeiros, do 12,8%, e 

mellora da estadía media. Con isto o volume final de turismo internacional en Pontevedra 

achégase ás 78 mil noites –tamén neste caso a cifra máis elevada de cando menos os últimos 

cinco anos-. No 2015 o nivel ficaba por encima das 33 mil noites. 

 A estadía media hoteleira increméntase neste 2019 –un 11,6% en particular- para situarse preto 

de 2,1 noites –a cifra máis elevada dos últimos cinco anos-. Supera en dúas décimas o valor do 

pasado ano 2018 cando ficaba preto de 1,9 noites. 

 O incremento da demanda prodúcese nun contexto de crecemento parello da oferta dispoñible, 

pero de menor intensidade –o volume de prazas ofertadas sobe un 6,7%-, circunstancia que leva 

en todo caso a unha mellora do nivel de ocupación -sobe en 3,5 puntos porcentuais para situarse 

no 54,8% de media para este 2019-. 

 É a porcentaxe máis elevada de cando menos os últimos cinco anos en Pontevedra –supera en 

máis de vinte puntos o nivel de 2015 cando rexistraba un 32,7% de media- e tamén a máis alta 

–xunto con Vigo- dos destinos urbanos de Galicia. 
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Noites hoteleiras no concello de Pontevedra. Período 2015-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación noites hoteleiras no concello de Pontevedra. 2019/18, por meses 
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CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

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

    
Ano 2019 

VIAXEIROS 
Nº 793.047 

Var. 19/18 7,2% 

PERNOCTACIÓNS 
Nº 1.466.282 

Var. 19/18 7,9% 

ESTADIA MEDIA 
Nº 1,85 

Var. 19/18 0,7% 

OCUPACIÓN (%) 
% 53,29% 

Var. 19/18 3,36 

ADR (€) 
% 70,4 € 

Var. 19/18 2,9% 

RevPAR (€) 
% 42,2 € 

Var. 19/18 11,3% 

 

Táboa 2: Demanda Turística Hoteleira, segundo procedencia.  

    
Ano 2019 

VIAXEIROS NACIONAIS 
Nº 432.861 

Var. 19/18 9,1% 

VIAXEIROS ESTRANXEIROS 
Nº 360.186 

Var. 19/18 5,0% 

PERNOCT. NACIONAIS 
Nº 831.389 

Var. 19/18 9,9% 

PERNOCT. ESTRANXEIROS 
Nº 634.893 

Var. 19/18 5,5% 

 

ANO 2019 

 No pasado ano 2019 obsérvase un comportamento positivo da demanda hoteleira na cidade de 

Santiago de Compostela. En concreto, a cifra de viaxeiros aloxados sobe un 7,2% e o volume 

de noites un 7,9% en relación ao anterior 2018. 

 Son seis anos case consecutivos de crecemento da demanda hoteleira na cidade de Compostela 

–a excepción vén marcada pola caída rexistrada en 2018, do 5,9%- que sitúan o nivel final de 

2019 en preto de 1,47 millóns de noites –a cifra máis elevada da serie histórica-. Supera en 

preto de 108 mil noites o dato de 2018 e en algo máis de 36 mil o nivel acadado no último 

Xacobeo 2010. 

 O bo comportamento da demanda neste ano 2019 vén como consecuencia dos incrementos 

rexistrados nos primeiros seis meses do ano –con subas de diversa intensidade que marcan o 
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valor máis elevado en abril co 19% interanual- e tamén en setembro, outubro e decembro. En 

xullo e novembro o nivel de demanda estabilízase e en agosto cae un 2,4%. Isto leva a que no 

período estival se rexistre un descenso global do 1,1% en relación ao verán de 2018. 

 O crecemento da demanda concéntrase por tanto nas temporadas media e baixa –períodos nos 

que se rexistra un incremento do 11,8% e 10,2% respectivamente-. Esta dinámica leva a unha 

redución do carácter estacional do turismo en Compostela, diminuíndo o peso da temporada 

alta –en máis de dous puntos- para situarse no 23,8% do total anual, e mellorando en paralelo o 

peso das temporada media –en 1,5 puntos- e baixa –entorno a medio punto neste caso-. 

 Neste sentido o 43% da demanda concéntrase na temporada media mentres que o 33% restante 

corresponde á temporada baixa. 

 Santiago é o destino urbano máis importante de Galicia, cando menos por volume de demanda. 

En 2019 representa o 16,3% do total das noites hoteleiras da comunidade, e o 34% daquelas 

rexistradas nas sete cidades. Isto é, unha de cada tres noites hoteleiras de destinos urbanos 

localízase en Compostela. 

 En relación coa procedencia obsérvase que preto do 57% da demanda corresponde ao turismo 

nacional –que engloba ao interno e ao que procede do resto das comunidades autónomas- 

mentres que o 43% restante é de orixe internacional. 

 Neste 2019 obsérvase un comportamento positivo e homoxéneo dos dous grandes segmentos de 

mercado. O turismo nacional sobe un 9,9% como consecuencia esencialmente dun incremento 

da cifra de viaxeiros españois, do 9,1% neste caso, auspiciado por certa mellora da estadía 

media. Desta maneira o mercado nacional rexistra máis de 831 mil noites, a cifra máis elevada 

da década. 

 O mercado internacional amosa tamén un comportamento positivo superando nun 5,0% a cifra 

de viaxeiros estranxeiros e nun 5,5% o volume de noites de 2018. Con isto o turismo 

estranxeiro achégase ás 635 mil noites neste período, a terceira cifra máis elevada da serie 

histórica –só por detrás dos niveis rexistrados en 2016 e 2017-. 

 A estadía media hoteleira increméntase por terceiro ano consecutivo –un 0,7% neste 2019-, 

situándose en máis de 1,8 noites –a cifra máis elevada dos últimos cinco anos. 

 Increméntase a demanda nun contexto de crecemento parello da oferta dispoñible, pero de 

menor intensidade –o volume de prazas ofertadas subiu un 1,1%- circunstancia que permite 

mellorar o nivel de ocupación -sobe en máis de tres puntos porcentuais para situarse no 53,3% 

de media para este 2019, a porcentaxe máis elevada da serie histórica-. 

 As tarifas hoteleiras increméntanse neste ano 2019 –un 2,9% en particular- situándose en 70,4 

euros de ingreso medio por habitación ocupada. 

 A mellora dos niveis de demanda e ocupación acontece, por tanto, nun contexto de certa 

mellora dos prezos. Tal circunstancia leva a que neste ano melloren en paralelo os niveis de 

rendibilidade hoteleira. Neste sentido o RevPAR hoteleiro sobe un 11,3% para situarse en 42,2 

euros de ingreso medio por habitación dispoñible. 
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Noites hoteleiras no concello de Santiago de Compostela. Período 2012-19 

 

 

 

Variación noites hoteleiras no concello de Santiago de Compostela. 2019/18, por meses 
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CONCELLO DE VIGO 

 

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

    
Ano 2019 

VIAXEIROS 
Nº 427.878 

Var. 19/18 3,0% 

PERNOCTACIÓNS 
Nº 947.521 

Var. 19/18 14,2% 

ESTADIA MEDIA 
Nº 2,21 

Var. 19/18 10,9% 

OCUPACIÓN (%) 
% 54,90% 

Var. 19/18 5,64 

ADR (€) 
% 61,1 € 

Var. 19/18 1,5% 

RevPAR (€) 
% 39,6 € 

Var. 19/18 9,8% 

 

Táboa 2: Demanda Turística Hoteleira, segundo procedencia.  

    
Ano 2019 

VIAXEIROS NACIONAIS 
Nº 307.255 

Var. 19/18 6,9% 

VIAXEIROS ESTRANXEIROS 
Nº 120.623 

Var. 19/18 -5,8% 

PERNOCT. NACIONAIS 
Nº 705.319 

Var. 19/18 22,0% 

PERNOCT. ESTRANXEIROS 
Nº 242.202 

Var. 19/18 -3,6% 

 

 

ANO 2019 

 No pasado ano 2019 obsérvase un crecemento dos niveis de demanda hoteleira na cidade de 

Vigo. En concreto, o volume de noites sobe un 14,2% como consecuencia da combinación 

positiva de dous factores: incremento da cifra de viaxeiros aloxados, do 3,0%, e mellora da 

estadía media, que sobe un 10,9% neste caso. 

 É o sexto ano consecutivo no que se rexistra un incremento da demanda hoteleira na cidade de 

Vigo, con subas de diversa intensidade. Distínguense aquí dous períodos concretos: anos 2014, 

2015 e 2018 –con crecementos moi suaves, entre o 1% e o 3% interanual- e anos 2016, 2017 e 

2019 –con subas máis notables que superan o 10% interanual e acadan o nivel máis elevado en 

2016 cun 20,5%-. Esta dinámica positiva eleva o nivel final de demanda a preto de 948 mil 
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noites –dato que supón un máximo histórico en Vigo-. Nunca antes se conseguira superar a 

barreira das 900 mil noites nun ano completo. 

 O incremento da demanda neste ano supón a xeración de máis de 118 mil novas pernoctacións 

en comparación co dato de 2018, de case 374 mil noites en relación ao ano 2013. 

 Vigo absorbe o 10,5% do total da demanda hoteleira de Galicia e o 21,8% das noites en 

destinos urbanos da comunidade. Neste sentido é o terceiro destino urbano de Galicia en 

volume de noites –por detrás de Santiago e A Coruña- mais lidera o crecemento da demanda 

nas cidades galegas, isto é, é a que presenta maior taxa de crecemento do volume de noites 

hoteleiras en relación ao 2018. 

 O comportamento positivo da demanda hoteleira en Vigo vén como consecuencia dos 

incrementos rexistrados en todos os meses do ano. A dinámica positiva é, por tanto, sostida no 

curto prazo e maniféstase con taxas importantes que superan o 10% interanual en cinco meses –

de marzo a xullo- e o 20% interanual en febreiro e novembro. En calquera caso o mes de maior 

crecemento en termos relativos é decembro, período no que se superan nun 51% o volume de 

noites do mesmo período de 2018. 

 O crecemento da demanda atinxe, por tanto, á temporada baixa, media e alta. En particular o 

volume de noites sobe un 9,3% no período estival, un 9,2% na temporada media e un 22,0% na 

temporada baixa. Isto leva a un descenso do carácter estacional do turismo en Vigo, diminuíndo 

o peso das temporadas alta e media –en algo máis dun punto en ambas representando o 23,8% e 

34,4% do total respectivamente- e mellorando, en paralelo, o peso da temporada baixa –en case 

tres puntos neste caso para absorber o 41,8% da demanda anual-. 

 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. 

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

turismo nacional sobe un 22,0% como consecuencia da combinación de dous factores: 

incremento da cifra de viaxeiros españois, do 6,9%, e mellora da estadía media. Con isto son 

máis de 705 mil noites as que xera o mercado nacional en Vigo neste ano, a cifra máis elevada 

da serie histórica. Supéranse en máis de 127 mil noites o dato de 2018. 

 O mercado internacional presenta, en cambio, un comportamento negativo neste ano, cun 

descenso tanto da cifra de viaxeiros estranxeiros –do 5,8%- coma do volume de noites –do 

3,6% neste caso-. Desta maneira o turismo internacional rexistra en 2019 máis de 242 mil 

noites –cifra obviamente inferior á do pasado ano máis superior a toda a serie anterior-. 

 Tal como se comentou anteriormente a estadía media hoteleira sobe de forma notable neste 

2019 –un 10,9% en particular- para situarse por vez primeira na serie histórica por encima de 

2,2 noites de media. 

 Increméntase a demanda nun contexto de crecemento paralelo da oferta dispoñible, pero de 

menor intensidade –o volume de prazas ofertadas sobe un 2,1%-. Tal circunstancia leva a unha 

mellora do nivel de ocupación -sobe en preto de seis puntos porcentuais- para situarse no 54,9% 

de media para este 2019, dato que supón tamén un máximo histórico para a cidade. Nunca antes 

se superara a barreira do 50% de ocupación media anual na cidade olívica. 
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 Neste caso son sete anos consecutivos de crecemento e mellora do niveis de ocupación en Vigo 

-en 2012 a cifra media situábase no 32,8%-. 

 As tarifas hoteleiras soben neste ano 2019 –un 1,5% en particular-, situándose en 61,1 euros de 

ingreso medio por habitación ocupada. 

 A mellora dos niveis de demanda e ocupación acontecida ademais nun contexto de incremento 

dos prezos provoca que neste período melloren tamén os niveis de rendibilidade hoteleira. 

Neste sentido o RevPAR hoteleiro sobe un 9,8% situándose en 39,6 euros de ingreso medio por 

habitación dispoñible. 

 

 

Noites hoteleiras no concello de Vigo. Período 2012-19 

 

Variación noites hoteleiras no concello de Vigo. 2019/18, por meses 

 


