
ENQUISA DE OCUPACIÓN HOTELEIRA (INE) 

Xuño 2020 – Titulares 

 

1 
 

BREVES NOTAS PARA GALICIA 

 

 XUÑO 2020  1º SEMESTRE 2020 

 Nº Var. Int. 

20/19 

Nº Var. Int. 

20/19 

VIAXEIROS 56.875 -87,6% 534.402 -70,8% 

NOITES 115.952 -86,7% 1.034.804 -69,8% 

ESTADÍA MEDIA 2,04 7,6% 1,94 3,4% 

% OCUPACIÓN 15,98% -26,17 20,33% -12,80 

% OCUPACIÓN Fds 16,95% -32,78 23,66% -16,12 

 

 

Desde o día 21 de xuño, e de acordo ao Real Decreto 555/2020, finaliza o estado de alarma permitíndose a 

mobilidade da poboación en todo o territorio estatal. Nese contexto, e dadas as restricións das tres 

primeiras semanas de xuño, o INE estima que neste mes abriron en Galicia un total de 639 

establecementos hoteleiros –dos 1.616 que o fixeron no mesmo período do pasado ano- que ofertaron un 

total de 24.130 prazas –das 68.233 de xuño de 2019-.  

Isto supón unha caída da oferta dispoñible do 65%, isto é, neste mes ofertáronse o 35% das prazas que 

habitualmente están dispoñibles no mes de xuño. Tal circunstancia afecta negativamente e de forma 

notable a todos os indicadores de demanda. 

 

XUÑO 2020 

 Comportamento negativo das principais variables de demanda hoteleira de Galicia. Cae nun 88% a 

cifra de viaxeiros aloxados e un 87% o volume de noites en relación ao mesmo período do pasado 

ano. 

 Obviamente este descenso leva a rexistrar un mínimo na serie histórica do mes de xuño. 

 Esta dinámica negativa acontece nun contexto de caídas xeneralizadas no conxunto do Estado. 

Descende o nivel de demanda hoteleira en todas as comunidades autónomas en porcentaxes que 

superan o 80% no mellor dos casos. No conxunto de España a caída no volume de pernoctacións 

hoteleiras sitúase no 95%. 

 En termos de volume Galicia sitúase neste mes na quinta posición absorbendo o 6,4% do total 

estatal. Acontece isto polo baixo volume que rexistran os dous destinos insulares –Baleares e 

sobre todo Canarias- que habitualmente lideran o mercado español neste sexto mes do ano. 

 A nivel de mercado a dinámica é parella. Neste mes descende tanto o turismo interno –nun 70%- 

coma o receptor nacional –nun 88%- e o internacional –nun 96% neste caso-. Nun contexto 

fortemente negativo é o turismo de proximidade, o interno neste caso, o que amosa mellor 
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comportamento relativo. Absorbe case a metade das pernoctacións hoteleiras de xuño –cando o 

pasado ano representaba o 22% do total-. 

 A nivel territorial obsérvase unha caída da demanda de notable intensidade nas catro provincias 

galegas, con descensos do 74% en Ourense e de máis do 85% nas tres restantes. 

 A caída do nivel de demanda leva a un empeoramento claro dos niveis de ocupación, que pasa do 

42,1% en xuño do pasado ano ao 16,0% actual. 

 Neste mes o INE non ofrece datos de prezos e rendibilidade hoteleira. Non se pode estimar, por 

tanto, o volume de ingresos hoteleiros do sector.   

 

 

1º SEMESTRE 2020 

 Comportamento negativo das principais variables de demanda hoteleira. No conxunto dos 

primeiros seis meses do ano Galicia acumula unha caída do 70,8% na cifra de viaxeiros aloxados e 

do 69,8% no volume de noites respecto do mesmo período do pasado ano. 

 Obviamente este descenso leva a rexistrar un mínimo na serie histórica do primeiro semestre con 

pouco máis dun millón de pernoctacións –no acumulado anual de 2019 superábanse os 3,4 millóns 

de noites-. 

 No conxunto do Estado a caída da demanda sitúase no 70,5%, circunstancia que afecta a todas as 

comunidades autónomas. O descenso menos notorio localízase en Aragón e Canarias –no contorno 

do 55% interanual- e o máis acusado en Baleares –por encima do 90% neste caso-.  

 A nivel de mercado a dinámica é parella. Cae tanto o turismo nacional coma o internacional en 

porcentaxes elevadas –nun 66% o primeiro e nun 81% este último-. 

 A caída do nivel de demanda leva a un empeoramento claro dos niveis de ocupación –descende 

preto de trece puntos porcentuais para situarse no 20,3% de media para este período de seis meses 

–no primeiro semestre do pasado ano a porcentaxe situábase no 33,1%-. 

 

 

 

 

 

 


