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Este breve informe recolle unha síntese provisional da conxuntura turística de Galicia 

correspondente ao primeiro cuadrimestre de 2014, medida a partir dos datos de ocupación nos 

establecementos de aloxamento regrado da comunidade –establecementos hoteleiros, apartamentos 

turísticos, cámpings e establecementos de turismo rural- fornecidos polo INE. Realízase, neste 

sentido, unha análise global para o conxunto do sector previo a un estudo máis pormenorizado en 

cada unha das tipoloxías de aloxamento mencionadas. 

A análise realízase cunha perspectiva temporal para observar dinámicas de comportamento en 

relación ao pasado ano 2013 e anteriores.  

 

1º CUADRIMESTRE 2014 

 
Tab 1. Viaxeiros, pernoitas, estadía media e grao de ocupación en establecementos regrados. 1º Cuadrimestre 2014 

TIPO DE ALOXAMENTO 

VIAXEIROS PERNOITAS ESTADÍA MEDIA OCUPACIÓN 

Nº 
Var. Int. 

14/13 
Nº 

Var. Int. 

14/13 
Nº 

Var. Int. 

14/13 
% 

Var. Int. 

14/13 

HOTEIS 593.339 1,5% 1.091.966 -0,2% 1,84 -1,6% 23,50% 0,73 

PENSIÓNS 112.920 1,1% 255.838 -2,7% 2,27 -3,8% 13,63% 0,19 

ESTAB. HOTELEIROS 706.259 1,4% 1.347.803 -0,7% 1,91 -2,0% 20,65% 0,60 

APTOS. TURÍSTICOS 11.955 2,2% 35.870 12,5% 3,00 10,1% 9,86% 1,49 

CÁMPINGS 4.971 85,3% 11.546 49,7% 2,32 -19,2% 8,35% 1,53 

TURISMO RURAL 24.544 16,2% 44.410 27,7% 1,81 9,9% 6,41% 1,64 

ESTAB. EXTRAHOTEL. 41.470 16,8% 91.826 23,5% 2,21 5,7% - - 

TOTAL 747.729 2,2% 1.439.629 0,6% 1,93 -1,5% - - 

 

 Nos primeiros catro meses deste ano 2014 Galicia consegue mellorar levemente as cifras de 

demanda correspondente aos establecementos regrados da comunidade, superando nun 2,2% o 

volume de viaxeiros aloxados –con preto de 750.000- e nun 0,6% o nivel de pernoctacións –con 

1,44 millóns- do mesmo período do pasado ano. 

 
Fig. 1. Volume de pernoctacións en establecementos regrados. 1º Cuadrimestre 2003-14 
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 Destaca este comportamento positivo non tanto pola súa magnitude –pois a mellora en termos 

absolutos é de pouco máis de 8.600 pernoctacións nestes catro meses- senón polo que supón de 

ruptura coa tendencia negativa que se viña observando nos últimos anos. En particular, desde o 

2010 –ano Xacobeo no que Galicia rexistrara 1,84 pernoctacións neste primeiro cuadrimestre- 

os niveis de demanda no aloxamento regrado caen de forma consecutiva –un 12,1% en 2011, un 

5,5% en 2012 e un 6,4% en 2013-, acumulando nestes tres anos unha perda de máis de 400.000 

pernoctacións. 

 A leve mellora deste ano non consegue, sen embargo, elevar os niveis de demanda a valores de 

anos anteriores –mantéñense, por tanto, en cifras mínimas en termos temporais. 

 
Fig. 2. Var. Int. Viaxeiros e Pernoitas no Aloxamento Regrado. Ano 2014, por meses 

 O crecemento da demanda neste cuadrimestre non se produce de forma homoxénea senón que 

máis ben se distinguen dous períodos claros. Ata o mes de marzo a demanda nos 

establecementos regrados cae de forma continuada –un 3,1% en xaneiro, un 1,5% en febreiro e 

un 17,9% en marzo-, acumulando un descenso do 9,3%. En abril, consecuencia en boa medida 

da celebración da Semana Santa e do inicio da campaña turística en moitos destinos de Galicia, 

rexístrase un incremento notable –do 27% no relativo ao volume de viaxeiros aloxados e do 

23% no que atinxe ás pernoctacións-, superando desta maneira o mal comportamento do 

trimestre anterior. 

 A nivel estatal obsérvase tamén un comportamento positivo da demanda turística regrada, con 

crecementos bastante xeneralizados que se sitúan no 5,4% no relativo ao volume de viaxeiros 

aloxados e no 6,1% nas pernoctacións. 

 Practicamente todas as comunidades autónomas melloran as cifras do pasado ano, en 

porcentaxes variables. Só dúas delas amosan resultados negativos, con caídas do 0,7% no País 

Vasco e do 10,5% en Baleares –o destino de peor comportamento nestes primeiros catro meses 

de 2014-. 

 Destaca por intensidade o bo comportamento rexistrado en Cantabria, Castela A Mancha e 

Madrid –comunidades nas que se rexistra un incremento das pernoctacións superior ao 10% 

interanual-. Navarra e Canarias acumulan tamén unha mellora notable, de algo máis do 8% 
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neste caso. Galicia sitúase neste ranking como a comunidade de crecemento máis suave, de 

menor intensidade –mellora tan só nun 0,6% o nivel de pernoctacións do pasado ano-. 

 

Fig. 3. Peso das diferentes modalidades de aloxamento regrado. 1º Cuadrimestre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste primeiro cuadrimestre o 93,6% da demanda turística regrada corresponde aos 

establecementos hoteleiros porcentaxe que inclúe tanto aos hoteis –que representan o 75,9% do 

total- como ás pensións –co 17,8% neste caso-. O 6,4% restante, en cambio, sitúase no 

segmento extrahoteleiro, porcentaxe que neste caso atinxe basicamente a dúas tipoloxías 

concretas: os apartamentos turísticos –que representan o 2,5% da demanda total-, e os 

establecementos de turismo rural –que supoñen o 3,1% neste caso-. 

 Os cámpings quedan como a modalidade de menor peso –representa apenas o 0,8% do total-, 

circunstancia propia dos meses de temporada baixa. 

 
Fig. 4. Variación interanual dos viaxeiros e pernoitas en estab. regrados. 1º Cuadrimestre 2014/13, por tipoloxías 
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 A pesar do notable peso do segmento hoteleiro no conxunto da demanda regrada o 

comportamento global do sector vén máis condicionado neste primeiro cuadrimestre pola 

conxuntura observada no segmento extrahoteleiro. 

 Tomando como referencia as pernoctacións obsérvase un comportamento dispar entre o sector 

hoteleiro –que rexistra unha leve caída do 0,7% en relación ao pasado ano- e o extrahoteleiro –

que en conxunto amosa unha mellora do 23,5% neste período-.  

 Obsérvanse, en todo caso pequenas diferenzas importantes segundo a tipoloxía concreta. En 

particular, a caída no segmento hoteleiro prodúcese basicamente en dous segmentos concretos –

os hoteis e as pensións dunha estrela-. Contraponse isto ao crecemento rexistrado nos hoteis de 

tres estrelas –do 3,8%- e nas pensións de tres e dúas estrelas –do 8,4% neste caso-. Os hoteis de 

máxima categoría –catro e cinco estrelas- mantéñense en niveis similares aos do pasado ano. 

 No segmento extrahoteleiro os crecementos son de maior intensidade –en parte porque fan 

referencia a valores absolutos baixos-. A mellora sitúase no 12,5% nos apartamentos turísticos, 

no 49,7% nos cámpings e no 27,7% nos establecementos de turismo rural. 

 

Fig. 5. Peso dos mercados nacional e estranxeiro no conxunto da oferta regrada. 1º Cuadrimestre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste primeiro cuadrimestre do ano o 83,3% da demanda turística regrada corresponde ao 

turismo nacional mentres que o 16,7% restante fai referencia ao mercado internacional. 

 Obsérvase neste sentido unha pequena diferenza no mes de abril –no que o peso do turismo 

nacional queda no 80%- en relación aos tres primeiros meses deste ano –cando a porcentaxe 

anterior quedaba por encima do 85%-. Dalgunha maneira é a partir de abril cando se activa e se 

vislumbra con maior peso o turismo internacional na nosa comunidade. 

 O comportamento de ambos segmentos de mercado é dispar neste período. Dunha banda sobe o 

turismo nacional- nun 2%, consecuencia dun leve incremento da cifra de viaxeiros procedentes 

do conxunto do Estado- mentres que doutra banda cae o turismo internacional –un 5,8% neste 

caso- como consecuencia da baixada da estadía media pois a cifra de viaxeiros estranxeiros 

aloxados nos establecementos regrados de Galicia mantense estable. 
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Fig. 6. Variac. interanual dos viaxeiros e pernoitas por procedencia, nos estab. regrados. 1º Cuadrimestre 2014/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A caída do turismo internacional prodúcese no sector hoteleiro –onde descende un 7% en 

relación ao pasado ano-. No segmento extrahoteleiro, en cambio, amosa unha mellora do 26%. 

 O turismo nacional amosa tamén mellor comportamento relativo no ámbito extrahoteleiro, cun 

crecemento do 23% nas pernoctacións. No segmento hoteleiro, en cambio, amosa certa 

estabilidade cunha leve suba inferior ao 1% interanual. 

 
Fig. 7. Estadía media nos establecementos regrados. 1º Cuadrimestre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A estadía media nos establecementos regrados de Galicia sitúase en 1,93 noites, cifra que cae 

levemente en relación ao pasado ano –un 1,5% en particular-. En realidade a estadía media do 

primeiro cuadrimestre de 2014 supón un mínimo histórico na nosa comunidade neste período de 

catro meses. 

 Este dato varía en función da tipoloxía de aloxamento, sendo maior no segmento extrahoteleiro 

–con 2,2 noites de media- en relación ao hoteleiro –onde se rexistra un promedio de 1,9 noites-. 
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Son os apartamentos turísticos a modalidade que presenta o dato máis elevado neste 

cuadrimestre con tres noites de media. Os hoteis e casas de turismo rural quedan por debaixo 

das dúas noites sendo estas últimas as que amosan o dato máis baixo con 1,81 noites de media 

neste período. 

 Nas pensións e nos cámpings a estadía media sitúase en 2,3 noites. 

 
Fig. 8. Ocupación por prazas e variación interanual en estab. regrados. 1º Cuadrimestre 2014 

 

 En termos de ocupación obsérvase neste período de catro meses un comportamento homoxéneo, 

con crecementos en todas as tipoloxías de aloxamento se ben de diversa causa e intensidade. 

 Nos hoteis e nas pensións a leve mellora das cifras de ocupación –de 0,8 puntos porcentuais nun 

caso e de apenas 0,2 puntos noutro- prodúcese como consecuencia dun axuste da oferta, isto é, 

rexístrase neste período unha caída do volume de prazas estimadas superior ao descenso da 

demanda –medida en pernoctacións-, de aí que suba levemente a ocupación. 

 Nas tipoloxías extrahoteleiras a mellora dos niveis de ocupación –de máis dun punto 

porcentual- vén do lado da demanda, isto é, como consecuencia do crecemento das 

pernoctacións en relación ao pasado ano. 

 Os hoteis seguen a ser a tipoloxía que rexistra a cifra de ocupación máis elevada do conxunto da 

oferta regrada, cun 23,5% de promedio neste primeiro cuadrimestre. As pensións presentan 

unha ocupación media do 13,6% mentres que as tipoloxías extrahoteleiras fican por debaixo do 

10%. Son os establecementos de turismo rural os que marcan neste inicio de ano a cifra de 

ocupación máis baixa do sector, con apenas o 6,4% de media. 


