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PROVINCIA DE A CORUÑA 
 

FEBREIRO 2020 

 

TIPO DE ALOXAMENTO 

VIAXEIROS NOITES ESTADÍA MEDIA OCUPACIÓN 

Nº 
Var. Int. 

20/19 
Nº 

Var. Int. 

20/19 
Nº 

Var. Int. 

20/19 
% 

Var. Int. 

20/19 

HOTEIS 84.241 12,5% 151.034 17,6% 1,79 4,5% 32,21% 3,53 

PENSIÓNS 8.362 -7,4% 33.707 27,5% 4,03 37,6% 19,55% 4,31 

ESTAB. HOTELEIROS 92.603 10,4% 184.742 19,3% 1,99 8,1% 28,80% 3,88 

APTOS. TURÍSTICOS 2.280 7,2% 5.442 11,9% 2,39 4,4% 15,17% 3,79 

TURISMO RURAL 1.385 -12,1% 1.707 -29,9% 1,23 -20,3% 4,76% -1,90 

ESTAB. EXTRAHOTELEIROS 3.665 -1,0% 7.149 -2,1% 1,95 -1,1% - - 

TOTAL 96.268 9,9% 191.891 18,4% 1,99 7,7% - - 

 

 Comportamento positivo da demanda turística na provincia de A Coruña neste segundo mes de 2020. En concreto, increméntase a cifra de viaxeiros 

aloxados un 9,9% e o volume de noites un 18,4% en relación ao mesmo período do pasado ano. 

 Obsérvase neste mes un comportamento positivo xeneralizado nas diferentes tipoloxías, con incrementos da demanda en todas elas agás nos 

establecementos de turismo rural –que presenta unha caída do 30%-. Os crecementos son importantes, situándose no 18% nos hoteis, no 27,5% nas  

pensións e no 12% nos apartamentos turísticos. 

 O 96,3% da demanda concéntrase no segmento hoteleiro –un 78,7% nos hoteis e un 17,6% nas pensións-. O 3,7% restante repártese entre os 

apartamentos turísticos e os establecementos de turismo rural. 

 Con datos do sector hoteleiro obsérvase un comportamento homoxéneo dos tres grandes segmentos de mercado. En concreto, neste mes increméntase 

tanto o turismo interno –un 22%-, como o receptor nacional –un 9%- e o internacional –un 43% neste caso-. 

 O segmento de maior peso neste mes é o receptor nacional. Representa en febreiro o 47% do total das noites hoteleiras. O mercado internacional absorbe 

o 22%, porcentaxe importante nun mes de temporada baixa. É a máis alta das catro provincias galegas. 

 En termos de ocupación obsérvase unha evolución parella á demanda. Mellora nos hoteis –en máis de tres puntos porcentuais-, nas pensións –en máis de 

catro puntos- e nos apartamentos turísticos –preto de catro puntos-. Descende no ámbito do turismo rural, preto de dous puntos neste caso. 
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PROVINCIA DE A CORUÑA 
 

1º BIMESTRE 2020 

 

TIPO DE ALOXAMENTO 

VIAXEIROS NOITES ESTADÍA MEDIA OCUPACIÓN 

Nº 
Var. Int. 

20/19 
Nº 

Var. Int. 

20/19 
Nº 

Var. Int. 

20/19 
% 

Var. Int. 

20/19 

HOTEIS 156.551 10,5% 279.522 16,3% 1,79 5,2% 29,42% 3,10 

PENSIÓNS 19.758 7,2% 71.126 27,6% 3,60 19,0% 20,32% 4,75 

ESTAB. HOTELEIROS 176.309 10,1% 350.650 18,4% 1,99 7,5% 26,98% 3,68 

APTOS. TURÍSTICOS 5.203 9,2% 12.274 15,6% 2,36 5,8% 15,82% 3,35 

TURISMO RURAL 2.304 -11,1% 2.931 -27,6% 1,27 -18,6% 4,08% -1,59 

ESTAB. EXTRAHOTELEIROS 7.507 2,1% 15.205 3,7% 2,03 1,6% - - 

TOTAL 183.816 9,8% 365.855 17,7% 1,99 7,2% - - 

 

 Nos primeiros dous meses deste ano obsérvase, en termos globais, un comportamento positivo da demanda turística regrada na provincia de A Coruña. A 

cifra de viaxeiros aloxados sobe un 9,8% e o volume de noites un 17,7% en relación ao mesmo período do pasado ano. 

 Este incremento vén como consecuencia das subas rexistradas en todas as tipoloxías agás no segmento de turismo rural –onde se aprecia unha caída do 

28%-. O nivel de demanda sobe entorno ao 16% nos hoteis e apartamentos turísticos e un 28% nas pensións.  

 O 95,8% da demanda concéntrase no segmento hoteleiro –un 76,4% nos hoteis e un 19,4% nas pensións-. O 4,2% restante repártese entre os 

apartamentos turísticos e os establecementos de turismo rural –cun maior volume e peso dos primeiros-. 

 Con datos do sector hoteleiro obsérvase un comportamento homoxéneo dos tres grandes mercados. O turismo interno sobe un 22%, o receptor nacional 

un 10% e o internacional un 33%, porcentaxes referidas ás pernoctacións. 

 O segmento de maior peso é o turismo receptor nacional –representa o 46% do total-. O segmento internacional supón neste período o 22%. 

 A estadía media increméntase nun 7,2% para situarse en dúas noites neste período –a cifra máis elevada das catro provincias galegas-. 

 En termos de ocupación o comportamento é parello ao da demanda. Mellora en todas elas agás en turismo rural –onde cae preto de dous puntos-. Os 

incrementos superan os tres puntos nos hoteis e apartamentos turísticos e achéganse aos cinco puntos nas pensións.  

 A cifra de ocupación máis elevada rexístrase nos hoteis, cun 29,4% de media neste período de dous meses. 
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PROVINCIA DE LUGO 
 

FEBREIRO 2020 

 

TIPO DE ALOXAMENTO 

VIAXEIROS NOITES ESTADÍA MEDIA OCUPACIÓN 

Nº 
Var. Int. 

20/19 
Nº 

Var. Int. 

20/19 
Nº 

Var. Int. 

20/19 
% 

Var. Int. 

20/19 

HOTEIS 23.363 17,2% 38.456 18,9% 1,65 1,4% 28,26% 3,68 

PENSIÓNS 3.329 2,6% 8.700 -20,6% 2,61 -22,6% 11,40% -1,55 

ESTAB. HOTELEIROS 26.691 15,2% 47.156 8,9% 1,77 -5,5% 22,17% 2,15 

APTOS. TURÍSTICOS 1.141 45,7% 3.141 25,1% 2,75 -14,2% 12,91% 6,99 

TURISMO RURAL 882 -32,4% 1.348 -32,8% 1,53 -0,6% 5,29% -1,18 

ESTAB. EXTRAHOTELEIROS 2.023 -3,1% 4.489 -0,6% 2,22 2,6% - - 

TOTAL 28.714 13,7% 51.645 8,0% 1,80 -5,0% - - 

 

 Rexístrase neste segundo mes do ano un comportamento positivo da demanda turística na provincia de Lugo. En particular increméntase a cifra de 

viaxeiros aloxados un 13,7% e o volume de noites un 8,0% en relación ao mes de febreiro de 2019. 

 Obsérvase un comportamento dispar da demanda nas diferentes tipoloxías de aloxamento. Sobe nos hoteis –un 19%- e nos apartamentos turísticos –un 

25%- e descende, en cambio, nas pensións –un 21%- e nos establecementos de turismo rural –un 33% neste caso-. 

 O 91% da demanda concéntrase no segmento hoteleiro –un 74% nos hoteis e un 17% nas pensións-. O 9% restante repártese entre os apartamentos 

turísticos –co 6%- e os establecementos de turismo rural –co 3% neste caso-. 

 Con datos do sector hoteleiro obsérvase neste mes un comportamento dispar dos tres grandes segmentos de mercado. Neste sentido increméntase o 

turismo de ámbito nacional –un 3% o interno e un 20% o que procede do resto do Estado- e descende, en cambio, o internacional –un 4%-. 

 O segmento de maior peso neste mes de febreiro é o turismo interno –representa a metade das noites hoteleiras-. O 42% corresponde ao receptor 

nacional mentres que o 8% é internacional –a porcentaxe máis baixa das catro provincias galegas-. 

 En termos de ocupación obsérvase un comportamento parello ao da demanda. Mellora nos hoteis –en case catro puntos- e nos apartamentos turísticos –

en sete puntos- e descende, en cambio, nas pensións –preto de dous puntos- e nos establecementos de turismo rural –en algo máis dun punto-. 

 A estadía media descende neste mes –un 5,0% en particular- para situarse en 1,8 noites. 
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PROVINCIA DE LUGO 
 

1º BIMESTRE 2020 

 

TIPO DE ALOXAMENTO 

VIAXEIROS NOITES ESTADÍA MEDIA OCUPACIÓN 

Nº 
Var. Int. 

20/19 
Nº 

Var. Int. 

20/19 
Nº 

Var. Int. 

20/19 
% 

Var. Int. 

20/19 

HOTEIS 40.749 8,2% 68.347 11,7% 1,68 3,3% 25,46% 2,91 

PENSIÓNS 5.807 -4,2% 15.179 -29,0% 2,61 -25,8% 9,38% -3,26 

ESTAB. HOTELEIROS 46.555 6,4% 83.526 1,2% 1,79 -4,9% 19,39% 0,65 

APTOS. TURÍSTICOS 2.135 25,0% 9.420 69,9% 4,41 35,9% 17,56% 11,32 

TURISMO RURAL 1.633 -32,9% 2.542 -34,8% 1,56 -2,8% 4,82% -1,22 

ESTAB. EXTRAHOTELEIROS 3.768 -9,0% 11.962 26,6% 3,17 39,2% - - 

TOTAL 50.323 5,1% 95.488 3,8% 1,90 -1,2% - - 

 

 Nos primeiros dous meses deste ano rexístrase un crecemento global dos niveis de demanda turística regrada na provincia de Lugo. A cifra de viaxeiros 

aloxados sobe un 5,1% e o volume de noites un 3,8% en relación ao mesmo período do pasado ano.  

 Obsérvase neste período un comportamento dispar da demanda nas diferentes tipoloxías. Increméntase nos hoteis –nun 12%- e nos apartamentos 

turísticos –nun 70%- mais descende nas pensións –nun 29%- e nos establecementos de turismo rural –nun 35% neste caso-. 

 O 87,5% da demanda concéntrase no segmento hoteleiro –un 71,6% nos hoteis e un 15,9% nas pensións-. O 12,5% restante repártese entre os 

apartamentos turísticos –co 9,9%- e os establecementos de turismo rural –co 2,7% neste caso-. 

 Con datos do sector hoteleiro obsérvase neste período un comportamento diferente dos tres grandes segmentos de mercado. Neste sentido mantense 

estable o turismo interno, dos residentes en Galicia, increméntase o receptor nacional –un 9,2%- e descende, en cambio, o internacional –un 18,6%-. 

 O segmento de maior peso neste período é o mercado interno –representa o 53% do total das noites hoteleiras-. O internacional supón só o 8%. 

 Neste contexto positivo descende levemente a estadía media –un 1,2%- para situarse en 1,9 noites de media. 

 En termos de ocupación obsérvase un comportamento parello ao da demanda. Mellora nos hoteis –preto de tres puntos- e nos apartamentos turísticos –en 

máis de once puntos- e descende, en cambio, nas pensións –en máis de tres puntos- e no segmento de turismo rural –en algo máis dun punto-. 

 Os hoteis marcan a cifra de ocupación máis elevada cun 25,5% de media neste período de dous meses. 
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PROVINCIA DE OURENSE 
 

FEBREIRO 2020 

 

TIPO DE ALOXAMENTO 

VIAXEIROS NOITES ESTADÍA MEDIA OCUPACIÓN 

Nº 
Var. Int. 

20/19 
Nº 

Var. Int. 

20/19 
Nº 

Var. Int. 

20/19 
% 

Var. Int. 

20/19 

HOTEIS 21.035 25,6% 34.546 23,1% 1,64 -2,0% 31,30% 4,22 

PENSIÓNS 5.135 31,4% 9.526 19,9% 1,86 -8,8% 18,05% 2,83 

ESTAB. HOTELEIROS 26.171 26,7% 44.071 22,4% 1,68 -3,4% 27,00% 3,90 

APTOS. TURÍSTICOS 1.042 71,4% 2.634 65,1% 2,53 -3,6% 33,52% 12,98 

TURISMO RURAL 1.781 1,5% 3.045 11,7% 1,71 10,0% 12,31% 1,59 

ESTAB. EXTRAHOTELEIROS 2.823 19,5% 5.679 31,4% 2,01 10,0% - - 

TOTAL 28.994 25,9% 49.750 23,3% 1,72 -2,1% - - 

 

 En termos globais obsérvase neste mes de febreiro un comportamento positivo da demanda turística regrada na provincia de Ourense. En particular, 

increméntase a cifra de viaxeiros aloxados un 25,9% e o volume de noites un 23,3% en relación ao mesmo período do pasado ano. 

 Este notable crecemento atinxe a todas as tipoloxías. En concreto, sobe o nivel de demanda en todas elas con intensidade variable: un 23% nos hoteis, un 

20% nas pensións, un 65% nos apartamentos turísticos e un 12% nos establecementos de turismo rural. 

 O 88,6% da demanda concéntrase no segmento hoteleiro –un 69,4% nos hoteis e un 19,1% nas pensións-. O 11,4% restante repártese entre os 

apartamentos turísticos –co 5,3%- e os establecementos de turismo rural –co 6,1% neste caso-. 

 Con datos do sector hoteleiro obsérvase un comportamento dispar dos tres grandes segmentos de mercado. Neste mes mantense estable o turismo interno 

e increméntase notable o receptor, tanto o de ámbito nacional –nun 58%- coma o internacional –nun 39% neste caso-. 

 En Ourense o segmento de maior volume e peso neste mes é o mercado interno, dos residentes en Galicia –representa o 47% do total das noites 

hoteleiras-. O turismo receptor nacional representa o 38% mentres que o 16% restante queda para o internacional. 

 A dinámica dos niveis de ocupación amosa un comportamento parello ao da demanda. Mellora en todas as tipoloxías con intensidade variable: en máis 

de catro puntos nos hoteis, preto de tres puntos nas pensións, trece puntos nos apartamentos turísticos e case dous puntos en turismo rural. 

 A estadía media descende neste mes –un 2,1% en particular- situándose en 1,7 noites –a cifra máis baixa das catro provincias galegas-. 
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PROVINCIA DE OURENSE 
 

1º BIMESTRE 2020 

 

TIPO DE ALOXAMENTO 

VIAXEIROS NOITES ESTADÍA MEDIA OCUPACIÓN 

Nº 
Var. Int. 

20/19 
Nº 

Var. Int. 

20/19 
Nº 

Var. Int. 

20/19 
% 

Var. Int. 

20/19 

HOTEIS 37.334 22,2% 60.258 16,9% 1,61 -4,3% 28,07% 2,98 

PENSIÓNS 8.326 6,2% 15.666 2,3% 1,88 -3,7% 14,83% 0,91 

ESTAB. HOTELEIROS 45.661 19,0% 75.923 13,6% 1,66 -4,5% 23,69% 2,49 

APTOS. TURÍSTICOS 1.356 60,9% 3.229 58,8% 2,38 -1,3% 20,52% 7,91 

TURISMO RURAL 3.153 -2,7% 5.037 3,1% 1,60 6,0% 10,38% 0,96 

ESTAB. EXTRAHOTELEIROS 4.509 10,4% 8.266 19,5% 1,83 8,2% - - 

TOTAL 50.170 18,1% 84.189 14,1% 1,68 -3,4% - - 

 

 No primeiro bimestre deste 2020 obsérvase un incremento dos niveis de demanda turística regrada na provincia de Ourense. A cifra de viaxeiros 

aloxados sobe un 18,1% e o volume de noites un 14,1% en relación ao mesmo período do pasado ano.  

 Obsérvase un comportamento homoxéneo da demanda nas diferentes tipoloxías de aloxamento. Neste período sobe o volume de noites de forma 

importante nos hoteis –nun 17%- e nos apartamentos turísticos –nun 59%- e algo máis suave nas pensións –nun 2%- e en turismo rural –un 3%-. 

 O 90,2% da demanda concéntrase no segmento hoteleiro –un 71,6% nos hoteis e un 18,6% nas pensións-. O 9,8% restante repártese entre os 

apartamentos turísticos –co 3,8%- e os establecementos de turismo rural –co 6,0% neste caso-. 

 Con datos do sector hoteleiro obsérvase un comportamento algo diferente dos tres grandes segmentos de mercado. Mantense estable o turismo interno, 

dos residentes en Galicia, e increméntase o receptor –nun 40% o de ámbito nacional e nun 15% o internacional-. 

 En Ourense o 49% da demanda corresponde ao mercado interno. O receptor nacional absorbe o 36% mentres que o internacional queda co 15%. 

 En termos de ocupación obsérvanse variacións tamén positivas. Mellora nun punto nas pensións e nos establecementos de turismo rural, en tres puntos 

nos hoteis e en oito puntos nos apartamentos turísticos.  

 Tamén neste caso son os hoteis a tipoloxía que rexistra a cifra de ocupación máis elevada, cun 28,1% de media neste primeiro bimestre. 
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PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
 

FEBREIRO 2020 

 

TIPO DE ALOXAMENTO 

VIAXEIROS NOITES ESTADÍA MEDIA OCUPACIÓN 

Nº 
Var. Int. 

20/19 
Nº 

Var. Int. 

20/19 
Nº 

Var. Int. 

20/19 
% 

Var. Int. 

20/19 

HOTEIS 54.676 8,2% 96.974 7,6% 1,77 -0,5% 29,19% 1,02 

PENSIÓNS 3.394 -15,9% 9.643 -19,1% 2,84 -3,9% 12,69% -5,25 

ESTAB. HOTELEIROS 58.070 6,4% 106.617 4,5% 1,84 -1,8% 26,11% -0,29 

APTOS. TURÍSTICOS 699 145,3% 1.947 215,6% 2,79 28,7% 8,06% 4,96 

TURISMO RURAL 1.453 14,1% 2.155 -23,4% 1,48 -32,9% 5,58% -0,90 

ESTAB. EXTRAHOTELEIROS 2.152 38,1% 4.102 19,5% 1,91 -13,5% - - 

TOTAL 60.222 7,3% 110.719 5,0% 1,84 -2,2% - - 

 

 Comportamento positivo da demanda turística regrada na provincia de Pontevedra neste segundo mes de 2020. Obsérvase neste sentido un incremento 

da cifra de viaxeiros aloxados –do 7,3%- así como do volume de noites –do 5,0% neste caso-. 

 O crecemento da demanda localízase en dúas tipoloxías concretas: nos hoteis –que rexistran un incremento do 8%- e nos apartamentos turísticos –

modalidade que triplica as cifras do pasado ano-. Cae a demanda nas pensións –un 19%- e en turismo rural –un 23% neste caso-. 

 O 96,3% da demanda corresponde aos establecementos hoteleiros, cifra que engloba aos hoteis –segmento que absorbe o 87,6%- e ás pensións –co 8,7% 

neste caso-. A porcentaxe restante fica a partes iguais entre os apartamentos turísticos e os establecementos de turismo rural –ambos con menos do 2%-. 

 Só para o ámbito hoteleiro obsérvase un comportamento diferente dos tres grandes segmentos de mercado. Neste mes descende o turismo interno –nun 

1,7%- e increméntase o receptor tanto de ámbito nacional –que sobe un 5%- coma o internacional –que se incrementa nun 20,5% neste caso-. 

 A estrutura da demanda deixa un 81% das noites para o turismo de ámbito nacional, cun reparto practicamente equivalente entre o interno –co 41%- e o 

do resto do Estado –co 40%-. O mercado internacional absorbe neste caso o 19% restante. 

 Os niveis de ocupación varían tamén de forma dispar. Mellora nos hoteis –nun punto porcentual- e nos apartamentos turísticos –en cinco puntos- e 

descende, en cambio, nas pensións –en algo máis de cinco puntos- e no segmento de turismo rural –preto dun punto neste caso-. 

 Descende neste mes a estadía media –un 2,2%- situándose en algo máis de 1,8 noites. 
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PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

 

1º BIMESTRE 2020 

 

TIPO DE ALOXAMENTO 

VIAXEIROS NOITES ESTADÍA MEDIA OCUPACIÓN 

Nº 
Var. Int. 

20/19 
Nº 

Var. Int. 

20/19 
Nº 

Var. Int. 

20/19 
% 

Var. Int. 

20/19 

HOTEIS 108.001 9,7% 189.369 7,8% 1,75 -1,8% 28,44% 1,50 

PENSIÓNS 6.488 -13,2% 21.148 -15,5% 3,26 -2,7% 14,05% -3,79 

ESTAB. HOTELEIROS 114.490 8,1% 210.518 4,9% 1,84 -3,0% 25,79% 0,46 

APTOS. TURÍSTICOS 1.027 100,2% 3.588 183,0% 3,49 41,3% 7,41% 4,43 

TURISMO RURAL 2.459 13,6% 3.797 -26,2% 1,54 -35,1% 4,93% -0,98 

ESTAB. EXTRAHOTELEIROS 3.486 30,2% 7.385 15,1% 2,12 -11,6% - - 

TOTAL 117.976 8,7% 217.903 5,2% 1,85 -3,2% - - 

 

 Nos primeiros dous meses deste ano 2020 obsérvase un comportamento positivo da demanda turística regrada na provincia de Pontevedra. En particular, 

increméntase a cifra de viaxeiros aloxados un 8,7% e o volume de noites un 5,2% en relación ao mesmo período do pasado ano. 

 O crecemento da demanda concéntrase en dúas tipoloxías: nos hoteis, onde o volume de noites sobe un 8%- e nos apartamentos turísticos –modalidade 

que case triplica as cifras do pasado ano. Nas pensións e en turismo rural a demanda cae, un 15,5% nas primeiras e un 26% nos segundos. 

 O 97% da demanda corresponde aos establecementos hoteleiros, cifra que engloba aos hoteis –segmento que absorbe o 87%- e ás pensións –co 10% 

neste caso-. A porcentaxe restante fica entre os apartamentos turísticos e os establecementos de turismo rural, a partes case equivalentes. 

 Só para o ámbito hoteleiro obsérvase un comportamento algo dispar dos tres grandes segmentos de mercado. Descende neste bimestre o turismo interno 

–nun 6,9%- e increméntase, en cambio, o receptor –un 16,4% o de ámbito nacional e un 7,7% o internacional-. 

 O mercado receptor nacional é o de maior volume e peso na provincia. Representa o 44% do total da demanda neste período. O interno supón o 38%. 

 A estadía media descende levemente –un 3,2% en particular- para situarse en 1,85 noites. 

 Os niveis de ocupación varían de forma parella á demanda neste período. Mellora nos hoteis –en 1,5 puntos- e nos apartamentos turísticos –en máis de 

catro puntos- e descende, en cambio, nas pensións –preto de catro puntos- e nos establecementos de turismo rural –nun punto neste caso-. 

 Os hoteis marcan tamén en Pontevedra a cifra de ocupación máis elevada, cun 28,4% de media neste período de dous meses. 
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Reparto da demanda turística regrada. Noites febreiro 2020 

 

Variación da demanda turística regrada. Noites febreiro 20/19 

Reparto da demanda turística regrada. Noites Acum. febreiro 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación da demanda turística regrada. Noites Acum. febreiro 20/19 

 

 


