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Introdución
O presente informe, realizado polo Instituto de Estudos Turísticos de Galicia (IET de Galicia),

aborda  unha  análise  dos  datos  proporcionados  por  diferentes  fontes  oficiais,  relativos  ás

actividades económicas características do turismo. 

O  obxectivo  de  dita  análise  é  cuantificar  e  coñecer  as  principais  características  dos

traballadores (autónomos e asalariados) nas ramas características do turismo. Polo tanto estase

a analizar o emprego turístico dende un enfoque de oferta, manexando os datos dispoñibles

sobre  o  persoal  empregado  por  conta  propia  e  allea  nestas  actividades  seleccionadas1,  e

medindo só os efectos máis directos que o turismo ten no emprego. 

Queda fora da presente análise o impacto que a actividade turística ten a través de efectos

indirectos (as variacións no emprego que experimentan outras actividades coas que a industria

turística ten relación ante as súas flutuacións de demanda) e inducidos ( os efectos que á súa

vez as industrias indirectamente afectadas provocan noutras industrias coas súas variacións de

demanda).  É  dicir,  o  análise  do  emprego  turístico  a  través  dos  datos  recollidos  para  as

actividades consideradas características, implica sempre unha infraestimación do impacto que

o turismo ten para o conxunto da economía en termos de emprego. Mais, este enfoque tamén

implica certa sobreestimación, tendo en conta que as ramas consideradas características do

turismo teñen tamén unha parte de actividade non turística.

Asumindo os posibles problemas de sobreestimación ou subestimación, é necesario delimitar

o que se entende por sector turístico, tendo en conta que é unha actividade transversal. Neste

informe séguense as recomendacións internacionais en canto ás actividades que se consideran

integrantes do turismo, e analízanse os datos en base á Clasificación Nacional de Actividades

Económicas do 2009 (CNAE09)2.

1� Pode analizarse o impacto que o turismo ten no emprego dunha economína a travens do gasto turínstico, 
seguindo un enfoque de demanda.

2� 55  y  56  Hostalerína,  491  Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril,  493  Outro transporte
terrestre de pasaxeiros,  501 Transporte maríntimo de pasaxeiros,  503 Transporte de pasaxeiros por vínas
navegables  interiores  511 Transporte  aéreo  de  pasaxeiros,  522 Actividades  anexas  ó  transporte,  791
Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos, 771 Aluguer de vehículos de motor, 773 Aluguer de
outra  maquinaria,  equipos e  bens  tanxibles,  799 Outros  servizos de  reservas,  900 Actividades de  creación,
artísticas e espectáculos,  910 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais,  931
Actividades deportivas, 932 Actividades recreativas e de mantemento.
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A principal fonte utilizada para os datos de emprego é a Enquisa de Poboación Activa (EPA),

realizada  polo  Instituto  Nacional  de  Estatística  (INE),  mais  manéxase  tamén  información

extraída  dos  datos  de  Afiliación  á  Seguridade  Social  proporcionados  polo  Ministerio  de

Traballo e Inmigración. A información destas dúas fontes preséntase en epígrafes separados,

posto que seguen metodoloxías diferentes que as fai non comparables pero complementarias á

hora de analizar o emprego nas ramas do turismo.

Segundo a información da EPA, analízanse os datos básicos do emprego no sector turístico:

actividade,  ocupación  e  paro,  desglosados  en  función  das  ramas  características.  En

determinados epígrafes agregouse a información da rama de axencias de viaxes dentro de

“outras  actividades  turísticas”,  dado  que  a  base  mostral  era  excesivamente  reducida  para

extraer  conclusións  poboacionais  respecto  desta  rama por  separado.  Inclúese  un  apartado

previo de contextualización respecto da conxuntura económica do período e nos seguintes

apartados  estúdase  a  ocupación,  en  función  de  aspectos  como  idade,  sexo,  formación,

situación profesional (asalariados e autónomos), tipo de contrato (temporal ou indefinido) e

nacionalidade. 

Segundo  os  datos  de  afiliación  á  Seguridade  Social,  preséntase  a  evolución  do  emprego

turístico nas ramas de servizos de aloxamento, restauración e axencias de viaxes, tanto en

termos interanuais como ó longo da última década.

Finalmente,  inclúense  os  correspondentes  apartados  dedicados  á  metodoloxía  das  fontes

utilizadas para elaborar este informe, así coma un glosario de termos.
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1. Emprego turístico en Galicia segundo a EPA

1.1.Conxuntura económica
No ano 2010 mantense o escenario de crise económica que segue afectando a España, aínda

que se rexistrou certa recuperación respecto ó ano 2009, volvendo a un crecemento positivo

da produción.  Galicia seguiu unha pauta similar á española no referente á evolución do PIB,

mais na nosa comunidade tivo lugar neste ano o acontecemento do Xacobeo, que implicou un

incremento  dos  servizos  turísticos,  e  que  pode  explicar  en  parte  que  se  rexistrara  un

crecemento do PIB do 0,1% respecto a 2009, mentres que a economía española tivo unha

variación interanual do -0,1%. 

Gráfico 1. 1: Produto Interior Bruto. Taxas de Variación Interanual Galicia e España. 1996-
20103

Fonte: Contabilidad Regional de España (INE)

A evolución positiva do PIB non se plasmou nas cifras de emprego na mesma medida, senón
que en Galicia tivemos no 2010 un descenso de 50.799 ocupados no conxunto da economía
segundo as  cifras  da  EPA,  un  4,4% menos  que  en  2009.  O emprego  no sector  servizos
evolucionou de xeito máis favorable que no resto dos sectores, aínda que rexistra un descenso
nos ocupados do -1,7% respecto ó 2009. Pola súa banda, os servizos agrupados no sector

3� Inndices  de  volume  encadeados,  referencia  ano  20051100.  Datos  corrixidos  de  estacionalidade  e
calendario.
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turístico mostraron unha evolución claramente positiva no emprego, ascendendo os ocupados
no ano 2010 a 110.957, un 3,4% máis que no ano anterior. Como media dos catro trimestres,
no ano 2010 había 4.588 activos4 máis no sector turístico que no ano 2009.

Táboa 1: Activos, ocupados e parados por sectores económicos en Galicia. Datos absolutos.
Ano 2010

 Activos Ocupados Parados

Agricultura 90.675 86.600 4.075
Industria 189.550 171.650 17.900

Construción 124.325 105.225 19.100

Servizos 800.250 737.175 63.075

Turismo 125.413 110.957 14.456

Parados que buscan o seu primeiro 
emprego ou deixaron o seu último 
emprego fai máis dun 1 ano

96.075

 

96.075

TOTAL 1.300.875 1.100.650 200.225

Fonte: IET de Galicia. Elaboración propia a partir de datos da EPA (INE-IGE)

Observando os índices da cifra de negocios e persoal ocupado na hostalería que nos ofrece o

INE, tomando esta actividade como representativa do conxunto do turismo, evidénciase a

recuperación que se produce en 2010 despois da evolución claramente negativa dos dous anos

anteriores, especialmente do pasado 2009. Mais, o impacto do Xacobeo, sendo positivo, non

foi capaz de recuperar os niveis previos á crise en termos de variacións interanuais.

Gráfico 1.2: Variación interanual dos índices da cifra de negocios da hostalería en Galicia.

2006-2010

4� Os activos divíndense en ocupados e parados, seguindo a metodoloxína EPA.
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Fonte: INE, Indicadores de actividad del sector servicios (IASS), Base 2005

No ano 2010 o número de activos no sector turístico galego ascendeu a 125.413 persoas, un

3,8%  máis  que  no  ano  2009,  o  que  supuxo  un  9,6%  dos  activos  totais  da  economía

(1.300.950) e un 15,7% dos activos do sector servizos (800.250).

Os parados no sector turístico galego no ano 2010 foron 14.456 persoas (947 parados máis

que no ano anterior) situando a taxa de paro nun 11,5%, porcentaxe superior á de sectores

como agricultura (4,5%) e industria (9,4%) e inferior á da construción (15,4%).5
 

Táboa 2: Variación interanual e taxa de paro por sectores económicos en Galicia. 2010

Parados
Variación Interanual (%)

Taxa de paro

Agricultura -17,3% 4,5%

Industria -16,6% 9,4%

Construción 0,1% 15,4%

Servizos 8,7% 7,9%

Turismo 7,0% 11,5%

TOTAL 20,7% 15,4%

Fonte: IET de Galicia, elaboración propia a partir de datos da EPA (INE-IGE)

O número de activos medra ó longo de tódolos trimestres do ano 2010, o que pode estar

reflectindo  cómo,  debido  á  crise,  o  sector  turístico  se  troca  nun  sector  refuxio  dos

traballadores que perden o emprego no resto de sectores.

No conxunto do estado español o emprego no turismo tamén rexistrou un comportamento

mellor que noutros sectores, reflectindo a reactivación do turismo que se deu no 2010 a nivel

internacional. Foron os fluxos turísticos internacionais os que impulsaron o sector turístico

español  e  paliaron  a  influencia  negativa  que  nesta  actividade  tivo  a  redución  da  renda

dispoñible  dos  fogares  e  o  estancamento  da  demanda  interna,  debida  ó  desemprego e  ás

subidas de impostos. Mais, España só rexistrou un incremento lixeiro da actividade turística, e

segundo datos do IET de España, en tódolos trimestres de 2010, a excepción do primeiro,

diminuíu o número de activos no sector turístico español respecto ás mesmas datas do ano

5� A taxa de paro do conxunto da economía inclúe varios colectivos de parados non clasificables por actividade,
polo tanto é máis alta que a media de todas as actividades económicas e non comparable coas taxas dos sectores.
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anterior.6 En  Galicia  tamén  diminuíron  en  tódolos  trimestres  os  activos  no  conxunto  da

economía, excepto no terceiro; mais, o turismo rexistrou un incremento de activos en tódolos

trimestres respecto ó ano 2009, recollendo o efecto Xacobeo.

Táboa 3: Variación Interanual dos activos na economía galega e no turismo 2009/2010

1T 2T 3T 4T 2009/2010

Turismo
 

4,0% 5,5% 4,5% 1,3% 3,8%

Total Economía Galega
 

-2,5% -1,7% 0,1% -0,8% -1,2%

Fonte: IET de Galicia, elaboración propia a partir de datos da EPA (INE-IGE)

1.2.  Ocupados no sector turístico
Dos 125.413 activos en actividades turísticas 110.957 estaban ocupados no ano 2010, isto é,

un 10,1% do total de ocupados en Galicia e un 15,1% dos ocupados no sector servizos. O

número de ocupados neste período implica un aumento dun 3,4% respecto a 2009, 3.641 máis

que no ano anterior.

Comparando a porcentaxe de poboación ocupada no sector turístico que presenta a economía

galega coas cifras das comunidades con máis peso de actividade turística dentro do estado

español,  atópase  que  no  2010  Galicia  está  lonxe  das  porcentaxes  de  Baleares  (23,6%),

Canarias (21,6%) ou Madrid (12,3%); mais si se sitúa relativamente cerca de comunidades

que a superan amplamente noutros indicadores turísticos, coma Andalucía (11,2%) e Cataluña

(11%). 

6�Instituto de Estudios Turínsticos de Espan.a. Informe Anual 2010.
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Gráfico 1. 3. Porcentaxe de poboación ocupada no sector turístico sobre o total de
poboación ocupada de cada CCAA. 2010

Fonte: IET de Galicia, elaboración propia a partir de datos da EPA (INE-IGE)

Nos catro trimestres o número de ocupados aumentou con respecto ó mesmo trimestre de

2009.

Táboa 4: Ocupados no sector turístico por trimestres. Datos absolutos e variación
interanual. Ano 2010

2010 Var. Inter. (%)

1T 103.918 2,0%

2T 112.665 5,1%

3T 115.799 5,9%

4T 111.446 0,6%

Fonte: IET de Galicia, elaboración propia a partir de datos da EPA (INE-IGE)
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Gráfico 1. 4: Ocupados no sector turístico de Galicia por trimestre

Fonte: IET de Galicia, elaboración propia a partir de datos da EPA (INE-IGE)

Analizando o número de ocupados por ramas de actividade, obsérvase que a rama servizos de

comidas e bebidas é a que acapara o maior número dos mesmos (un 52%, isto é, 57.425

ocupados). Por orde de importancia séguelle a rama de outras actividades turísticas cun total

de  20.653  persoas  ocupadas  (un  19%),  rama  que  inclúe  actividades  como:  aluguer  de

vehículos  e  outras  actividades,  actividades  de  creación,  artísticas  e  de  espectáculos,

actividades culturais e deportivas e actividades recreativas. Na rama de transporte de viaxeiros

o  número  de  ocupados  foi  de  19.156,  que  representa  un  peso  do  17%,  e  finalmente,  as

actividades de axencias de viaxes e servizos de aloxamento son as que presentan un menor

peso, 2% e 10% respectivamente (2.208 ocupados en axencias de viaxes e 11.515 en servizos

de aloxamento).
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Gráfico 1. 5: Ocupados no sector turístico de Galicia por rama de actividade, 2010.
Porcentaxes.

Fonte: IET de Galicia, elaboración propia a partir de datos da EPA (INE-IGE)

Gráfico 1. 6: Ocupados no sector turístico de Galicia por rama de actividade, 2010. Valores
absolutos.

Fonte: IET de Galicia, elaboración propia a partir de datos da EPA (INE-IGE)
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O número de ocupados no ano 2010 aumenta  en tódalas  ramas coa  única  excepción dos

servizos de comidas e bebidas, actividade na que se reduciu o número de ocupados en 2.711

con  respecto  a  2009  (un  4,5%  menos  que  no  ano  anterior).  No  caso  dos  servizos  de

aloxamento e de axencias de viaxe prodúcese un aumento no número de ocupados de 26,9%

(2.443  ocupados  máis)  e  de  22,2%  (402  ocupados  máis)  respectivamente.  Por  último,

transporte de viaxeiros experimentou un aumento no número de ocupados do 8,5% (1.504

ocupados máis) e outras actividades turísticas de 10,7% (2.003 ocupados máis).

1.3.Asalariados no sector turístico
A economía galega presenta unha taxa de asalarización (porcentaxe de asalariados sobre o

total de ocupados) do 78,4% no ano 2010, mentres que no sector servizos foi para este ano do

81,9%.

En canto ó conxunto de servizos que se agrupan como turismo, dos 110.957 ocupados no

2010  rexistráronse  un  total  de  80.154  asalariados,  un  8,6%  máis  que  no  ano  anterior,

acadando unha taxa de asalarización do 72,2%% en actividades turísticas. Mantense unha taxa

de asalarización inferior á do conxunto da economía e ó sector servizos,  característica do

emprego no sector turístico.

Gráfico 1. 7: Ocupados no sector turístico segundo situación profesional, ano 2010.

Fonte: IET de Galicia, elaboración propia a partir de datos da EPA (INE-IGE)
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O número de asalariados aumentou en tódolos trimestres de 2010 con respecto ós mesmos

trimestres do ano anterior. O número máximo de asalariados acádase no terceiro trimestre

(85.048 persoas), trimestre no que se alcanza unha variación interanual de 11,0% respecto ó

ano 2009.

Na comunidade galega no 2010, un 9,3% de asalariados atopanse nos sectores característicos

do turismo, lonxe das porcentaxes de comunidades con gran peso da actividade turística na

súa economía coma Baleares (23,3%) ou Canarias (22,2%), pero cerca da media nacional

(10,8%).

Un 44% dos asalariados en turismo no 2010 estaba na rama da restauración, que acapara cada

ano o maior número de ocupados en actividades turísticas. As seguintes ramas en importancia

foron outras actividades turísticas (21,9%) e a rama dos transportes (20,2%). Por último, os

servizos  de  aloxamento  e  as  axencias  de  viaxes  con  un  peso  relativo  de  12%  e  1,4%,

respectivamente.

En termos de crecemento interanual, tódalas ramas medraron en maior ou menor medida no

número de asalariados, sendo a rama que rexistrou un maior crecemento a de axencias de

viaxes (53,5%), seguida de servizos de aloxamento (39,8%) e outras actividades turísticas

(14,0%). A rama de transporte de viaxeiros rexistrou un aumento con respecto ó 2009 de 6%,

mentres servizos de comidas e bebidas practicamente mantivo o número de asalariados (16

asalariados máis).
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Gráfico 1. 8: Asalariados no sector turístico de Galicia por rama de actividade 2009-2010.

Fonte: IET de Galicia, elaboración propia a partir de datos da EPA (INE-IGE)

A taxa de asalarización (asalariados/ocupados) foi moi elevada na rama dos transportes de

viaxeiros (84,6%), en outras actividades turísticas (84,8%) e servizos de aloxamento (83,7%).

Pola  contra,  nas  ramas  de  servizos  de  comidas  e  bebidas  (61,4%)  e  axencias  de  viaxes

(70,6%) foi máis moderada. Os datos amosan que é a rama de servizos de comidas e bebidas a

que inflúe no dato do conxunto do turismo dando lugar a que se rexistre unha taxa inferior á

da economía galega (72,2% fronte a 78,4%).

1.4.Modalidades contractuais dos asalariados
O turismo caracterízase por ter unha forte compoñente estacional, algo que afecta ó emprego

no sector e que se aprecia especialmente no trimestre estival. Este feito provoca que se acuda

á contratación temporal para afrontar aquelas temporadas de maiores fluxos turísticos, polo

que  a  taxa  de  temporalidade  é  máis  elevada  que  na  economía  no  seu  conxunto.  Así, a

economía galega en 2010 presentou unha taxa de temporalidade (temporais/asalariados) de

25,1%, mentres no sector turístico galego un 63,4% dos asalariados estaban contratados de

forma indefinida (50.819 persoas) e un 36,6% de forma temporal (29.335).

Por outra banda, a evolución do emprego temporal está marcada polo actual contexto de crise

económica,  pois  o  axuste  no  emprego  que  se  produce  a  consecuencia  da  contracción  da

13



demanda maniféstase sobre todo na non renovación e redución de contratos temporais, o que

dará lugar a un maior peso do emprego estable no conxunto.

No ano 2010 medrou o emprego estable no sector turístico, dado que a taxa de temporalidade

pasou do 40,9% rexistrado en 2009 ó 36,6%. Este dato está en consonancia coa evolución

rexistrada  pola  economía  galega  en  conxunto,  onde  o  volume  de  asalariados  temporais

diminuíu  un  9,8%  respecto  a  2009.  Os  asalariados  no  turismo  con  contrato  indefinido

medraron  un  16,6%  respecto  a  2009,  mentres  a  variación  foi  do  -2,9%  nos  contratos

temporais.  Reducíronse  os  temporais  en  tódolos  trimestres  excepto  no  terceiro,  no  que

aumentaron un 5,9% como consecuencia das contratacións eventuais concertadas para cubrir

o incremento da demanda turística estacional, incrementada este ano polo acontecemento do

Xacobeo.

Gráfico 1. 9: Distribución da poboación ocupada asalariada no turismo segundo tipo de
contrato. Ano 2010.

Fonte: IET de Galicia, elaboración propia a partir de datos da EPA (INE-IGE)

A rama de actividade do sector turístico que rexistrou máis temporalidade foi a hostalería

(33,2% en  servizos  de  aloxamento  e  43,3% en  servizos  de  comidas  e  bebidas),  onde  a

temporalidade é un trazo estrutural. Mais, tamén é elevada a temporalidade en transporte de

viaxeiros (30,3%) e outras actividades turísticas (31,2%).

14



Gráfico 1. 10: Estrutura de asalariados no sector turístico de Galicia por rama de actividade
e tipo de contrato. 2010.

Fonte: IET de Galicia, elaboración propia a partir de datos da EPA (INE-IGE)

Un 62,9% dos asalariados temporais do turismo en 2010 estivo na hostalería (52% en servizos

de  comidas  e  bebidas  e  10,9%  en  servizos  de  aloxamento)  un  16,7%  en  transporte  de

viaxeiros e 20,3% en outras actividades turísticas.

Respecto  ó  ano  anterior,  os  asalariados  temporais  empregados  na  rama  de  hostalería

aumentaron un 15,4% en servizos de comidas e bebidas, mentres diminuíron un 7,4% en

servizos de aloxamento. Na rama do transporte de viaxeiros aumenta a temporalidade un 3%,

mentres que os contratados de forma temporal en outras actividades turísticas diminuíron un

3,4%.  Por  trimestres,  rexistrouse,  como  é  habitual,  unha  temporalidade  máis  elevada  no

terceiro  trimestre  do  ano  no  conxunto  das  ramas  turísticas,  debido  á  influencia  da

estacionalidade na contratación temporal.

Táboa 5: Taxa de temporalidade por ramas turísticas, trimestres ano 2010

1T 2T 3T 4T 2010

TOTAL RAMAS TURÍSTICAS 36,4% 36,1% 39,0% 34,8% 36,6%

Fonte: IET de Galicia, elaboración propia a partir de datos da EPA (INE-IGE)
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O 52% dos asalariados en turismo con contrato indefinido estaba contratado na hostalería

(39,3% en servizos de comidas e bebidas e 12,7% en servizos de aloxamento), mentres a rama

do transporte acaparou un 22,2%,  e outras actividades turísticas (incluíndo axencias de viaxe)

un 25,8% .

Gráfico 1. 11: Asalariados con contrato indefinido por ramas do sector turístico. 2010.

Fonte: IET de Galicia, elaboración propia a partir de datos da EPA (INE-IGE)

Os indefinidos en hostalería aumentaron considerablemente respecto ó ano anterior: un 56,3%

en servizos de aloxamento e un 6,6% en servizos de comidas e bebidas. Tamén aumentaron na

rama de transporte de viaxeiros (7,3%) e outras actividades turísticas (28,5%).

1.5.Autónomos no sector turístico
No ano 2010 había empregados no sector turístico galego 30.803 traballadores autónomos,

2.692 menos que no ano 2009, o que supón un descenso do 8%.  O emprego por conta propia

no turismo acaparou o 12,97% do total de autónomos da economía galega e o 23,3% dos do

sector servizos.

En canto á distribución dos traballadores autónomos entre as ramas que se agrupan baixo a

denominación  de  turismo,  os  servizos  de  comidas  e  bebidas  levan  o  72%  do  emprego

autónomo.  Engadindo  a  porcentaxe  dos  servizos  de  aloxamento  (6,1%),  obtense  que  a

hostalería agrupa o 78,1% do emprego autónomo do turismo na nosa comunidade, superando
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a media estatal para o ano 2010, que acadou unha cifra do 71,1%. Séguenlle en importancia a

rama de outras actividades turísticas7 (12,3%) e o transporte de viaxeiros (9,6%).

Gráfico 1. 12: Distribución do traballo autónomo por ramas do turismo. 2010.

Fonte: IET de Galicia, elaboración propia a partir de datos da EPA (INE-IGE)

A variación interanual negativa do 8% é froito dun descenso no número de autónomos en

tódalas  ramas  excepto  na  de  transporte  de  viaxeiros,  onde  se  rexistrou  un  aumento  dos

empregados  por  conta  propia  do  25%.  A rama con maior  descenso foi  a  de  servizos  de

aloxamento (-13,9%), seguida de servizos de comidas e bebidas (-10,8%) e outras actividades

turísticas (-7,3%).

1.6.Poboación estranxeira ocupada no sector turístico
No ano 2010 o número de ocupados estranxeiros no sector turístico de Galicia foi de 12.494

persoas, un 11,3% dos ocupados totais no sector turístico galego, cifra que experimentou un

aumento interanual do 1,2%. O peso dos estranxeiros nos ocupados do total  da economía

galega e nos servizos foi de 4,9%  e 5,3% respectivamente, polo que é destacable a atracción

de poboación estranxeira no emprego turístico en relación co resto dos sectores.

O 57% dos ocupados estranxeiros rexistráronse na rama de servizos de comidas e bebidas.

Nesta rama deuse un destacable descenso interanual, con 1.591 persoas estranxeiras ocupadas

menos respecto ó 2009. No resto das ramas en conxunto, aumentou a poboación ocupada

7� Incluínndo axencias de viaxe.
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estranxeira  en 1.740 persoas,  o que deu lugar ó aumento interanual  total  de traballadores

estranxeiros no turismo8.

8� Non foi posible ofrecer un ananlise manis pormenorizado das diferentes ramas por carecer dunha base 
mostral o bastante ampla.
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2. Afiliados á Seguridade Social
No ano 2010 houbo un total de 70.045 traballadores afiliados á seguridade social nas ramas

do turismo, 1.644 afiliados máis que no ano anterior (unha variación interanual positiva do

2,4%)9. No conxunto da economía galega produciuse, por contra, un descenso na afiliación do

2,2%, polo que o turismo resistiu  este  ano os  embates  da crise,  fronte  ó comportamento

negativo do emprego no resto dos sectores.

Gráfico 2. 1: Evolución do número de afiliados á Seguridade Social segundo sector
económico. Ramas CNAE 2009 (índice 100=xaneiro de 2009).

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

9� Os datos ofrecidos son en media anual.
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Gráfico 2. 2: Evolución do número de afiliados á Seguridade Social no sector da Hostalaría e
Axencias de Viaxe en Galicia. 1999-2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Confírmase que o Xacobeo foi capaz de romper a tendencia á caída interanual na afiliación

que se rexistrou no 2009, recollendo os efectos que a crise económica tivo nas actividades

turísticas, especialmente notables naquel ano. En xullo de 2010 acadouse a cifra máis alta de

afiliación en turismo na última década, con 76.786 afiliados.

Gráfico 2. 3: Variación interanual da afiliación no conxunto de actividades turísticas, 2000-
2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración
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O peso do turismo no emprego segundo os datos de afiliación tivo unha media do 6,95%

durante o ano 2010, superando o 6,64% de 2009. Este dato é considerablemente inferior ó que

nos indican os datos a EPA para o mesmo período (10,1% do total de ocupados de Galicia),

mais, aparte de ter en conta que a metodoloxía de ambas fontes de datos non é comparable 10,

notar que nas ramas que consideramos características do turismo para afiliación non se inclúe

o sector de transportes, que pode estar inflando o peso do turismo segundo a EPA, dado que

ten  unha  relación  moito  menos  evidente  con  esta  actividade  que  o  resto  das  ramas

seleccionadas.

Por  ramas  de  actividade  a  distribución  do  número  de  afiliados  mantense  practicamente

invariable respecto ós anos anteriores: o 97,5% dos mesmos atópanse empregados na rama da

hostalería (68.322 persoas), destacando os servizos de comidas e bebidas co 84,2% (59.007).

Os afiliados na rama de servizos de aloxamento representan o 13,3% do total (9.314) e os

afiliados no ámbito das axencias de viaxes/operadores turísticos só o 2,5% (1.723).

Na rama de servizos de aloxamento prodúcese un aumento interanual dun 3,9% de afiliados e

en  servizos  de  comidas  e  bebidas  un  aumento  do  2,4%,  mentres  que  nas  actividades  de

axencias de viaxes/operadores turísticos o número de afiliados á seguridade social diminúe un

-5% .

10� Como se indica na descricionn das fontes que se ofrece no apartado de metodoloxína, a EPA en unha 
enquisa, mentres que os datos de afiliacionn proceden das altas e baixas que rexistra a Seguridade Social.
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Gráfico 2. 4: Poboación afiliada ó sector turístico por ramas características. 2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

2.1.Réxime xeral e autónomos
Os datos de afiliación á Seguridade Social confirman o reparto dos traballadores segundo a

súa relación laboral que se extraen das cifras da EPA: mantense unha taxa de asalarización

inferior á do conxunto da economía e ó sector servizos, característica do emprego no sector

turístico.  Os afiliados en réxime xeral  acadan o 64,1% do total,  mais  este  baixo peso do

emprego asalariado respecto ós autónomos débese á importancia do emprego autónomo na

rama de servizos de comidas e bebidas, onde a taxa de asalarización segundo os datos de

afiliados para 2010 se sitúa no 60,5%. Pola súa banda, o réxime xeral ten un peso do 84,9%

nos servizos de aloxamento, mentres en axencias de viaxes é o 77,5%.

Respecto a 2009,  reduciuse o peso do emprego autónomo no conxunto das ramas

turísticas,  pasando do 36,6% ó 35,7% dos afiliados.  Mais,  o comportamento é  diverxente

segundo as ramas: mentres en servizos de comidas e bebidas se rexistra un leve descenso do

emprego  autónomo  (-0,1%),  coherente  coa  tendencia  á  profesionalización  dos

establecementos, a rama de axencias de viaxe rexistra un significativo aumento interanual de

emprego autónomo (5,8%), que pode deberse á transformación dos desempregados resultantes

da crise en emprendedores dentro da actividade.
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2.2.Estacionalidade no emprego
As cifras da EPA segundo as modalidades contractuais dos asalariados permiten analizar a

temporalidade no emprego turístico como característica estrutural, e ver a súa evolución por

ramas características. Pola súa banda, a evolución do emprego afiliado segundo os datos da

Seguridade  social  ofrece  unha aproximación  da  estacionalidade  no  emprego que  afecta  á

actividade turística galega.

Gráfico 2. 5: Poboación en situación de alta laboral no sector da Hostalaría e Axencias de
Viaxe en Galicia. 2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Comparando a evolución intermensual do emprego afiliado do conxunto da economía coa das

ramas características do turismo, observamos cómo son os servizos de aloxamento os que

amosan unha estacionalidade máis acusada, mentres que nos servizos de comidas e bebidas é

máis  moderada pero tamén significativa.  As actividades de axencias de viaxe,  operadores

turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes teñen unha estacionalidade

máis acorde coa do conxunto da economía galega.

É destacable cómo a estacionalidade aumenta significativamente nos últimos dous anos, polo

que o turismo galego mantén o reto de superar esta limitación a medida que aumenta o seu

peso na actividade económica da comunidade.
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Gráfico 2. 6: Evolución intermensual da afiliación nas ramas do turismo 2008-2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

2.3.Provincias
Dos 70.045 afiliados que se rexistraron de media en Galicia nas ramas turísticas durante o ano

2010, o 42% (29.430) corresponderon á provincia de A Coruña. En Pontevedra rexistráronse

o 34% das afiliacións (24.225), mentres Lugo acadou un 13% do total (8.890) e Ourense o

11% (7.499).

O número de afiliados nas ramas do turismo incrementouse en todas as provincias galegas

respecto a 2009, sendo A Coruña a máis beneficiada durante o Xacobeo cun incremento do

3,1%. En Lugo e Ourense o incremento interanual  foi do 2%, rexistrando Pontevedra un

incremento do 1,9%.
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Gráfico 2. 7. Afiliados á seguridade social nas actividades turísticas por provincias galegas
2009-2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Gráfico 2. 8: Porcentaxe de afiliados á Seguridade Social nas ramas turísticas por provincia

 

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

En canto á estacionalidade, obsérvase que é máis acusada na provincia de Pontevedra, pola

súa  oferta  turística  máis  vinculada  ó  sol  e  praia.  A  Coruña  e  Lugo  tamén  teñen  unha

importante estacionalidade na súa demanda turística que se reflicte na evolución do emprego
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afiliado, mentres que Ourense ten a demanda máis baixa e máis estable, como se observa nas

gráficas.

Gráfico 2. 9: Evolución dos afiliados á Seguridade Social das ramas turísticas por provincias
(2009-2010). Valores absolutos.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración
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A Coruña

Na provincia de A Coruña o peso do turismo no emprego segundo os datos de afiliación á

Seguridade Social mantívose na media galega (6,9%) e rexistrou un incremento interanual do

3,1% respecto a 2009, fronte ós descensos na afiliación do resto dos sectores económicos.

Sectores produtivos e afiliación, A Coruña 2010.

A Coruña Galicia

Peso no
emprego

Incremento
interanual

Peso no
emprego

Incremento
interanual

Agricultura 5,8% -5,1% 7,5% -5,4%

Industria 14,0% -3,4% 15,2% -4,5%

Construción 11,3% -9,1% 10,8% -9,7%

      Turismo 6,9% 3,1% 7,0% 2,4%

Resto Servizos 61,3% -0,3% 58,7% -0,8%

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Os servizos de comidas e bebidas acadaron o 85,56% dos afiliados nas ramas correspondentes

ó turismo. O 11,7% dos afiliados turísticos rexistráronse na rama de servizos de aloxamento, e

o  2,74%  restante  en  axencias  de  viaxe,  operadores  turísticos,  servizos  de  reservas  e

actividades relacionadas con estes.
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Os servizos de aloxamento rexistraron o maior incremento respecto do ano anterior, un 5%,

sendo a provincia onde máis medrou a afiliación desta actividade. Pola súa banda, os servizos

de  comidas  e  bebidas  aumentaron  un  3,2%,  mentres  que  o  sector  de  axencias  de  viaxe

rexistrou un descenso de -6,2%, o maior das catro provincias galegas.

Afiliados nas ramas do turismo 2009-2010. A Coruña.

55 Servizos de
aloxamento

56 Servizos de
comidas e bebidas

79 Actividades de axencias de viaxes,
operadores turísticos, servizos de reservas e

actividades relacionadas con estes

2009 3.280 24.410 859

2010 3.443 25.180 806

Variación 
interanual

5,0% 3,2% -6,2%

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Porcentaxe de afiliados por rama turística na provincia de A Coruña. 2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Por réximes, o aumento dos afiliados en turismo concentrouse especialmente no réxime xeral,

que sube un 4,9% nesta provincia respecto a 2009, mentres o aumento do emprego autónomo

foi do 0,1%. O 93,3% do emprego autónomo concéntrase na rama de servizos de comidas e

bebidas.
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Reparto do emprego autónomo por ramas do turismo. A Coruña, 2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

A rama de servizos de aloxamento tivo un 83,8% de emprego en réxime xeral e un 16,2% en

réxime  de  autónomos,  aumentando  ambos  réximes  respecto  ó  2009  en  5,4%  e  2,7%

respectivamente. Na rama de servizos de comidas e bebidas o reparto foi do 60,1% en réxime

xeral e 39,9% en réxime de autónomos, presentando o réxime xeral un incremento do 5,4%

respecto a 2009, mentres os autónomos desta rama diminuíron en -0,1%. A rama de axencias

de viaxe tivo o 79,9% dos traballadores en réxime xeral, cunha variación interanual negativa

do -7,8%; pola contra os autónomos da rama (20,1%) aumentaron lixeiramente, o 0,8%.
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Reparto porcentual do emprego por réximes nas ramas turísticas. A Coruña, 2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Reparto porcentual e evolución interanual por réximes e ramas turísticas. A Coruña, 2010.

Xeral Autónomos

 

Porcentaxe
Variación
interanual

Porcentaxe
Variación
interanual

Servizos de aloxamento 83,8% 5,4% 16,2% 2,7%

Servizos de comidas e bebidas 60,1% 5,4% 39,9% -0,1%

Actividades de axencias de viaxes 
e similares

79,9% -7,8% 20,1% 0,8%

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración
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Lugo

Na provincia  de  Lugo o peso  do turismo no emprego afiliado foi  do  7% e  rexistrou  un

incremento interanual do 2% respecto a 2009, mentres no resto dos sectores económicos se

rexistraron descensos.

Sectores produtivos e afiliación,  Lugo 2010

Lugo Galicia

Peso no emprego
Incremento
interanual

Peso no
emprego

Incremento
interanual

Agricultura 15,9% -5,4% 7,5% -5,4%

Industria 11,3% -2,6% 15,2% -4,5%

Construción 10,7% -7,6% 10,8% -9,7%

       Turismo 7,0% 2,0% 7,0% 2,4%

Resto Servizos 54,2% -1,1% 58,7% -0,8%

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Os servizos de comidas e bebidas representaron o 84,95% dos afiliados nas ramas do turismo,

mentres os servizos de aloxamento tiveron un peso do 13,95%, e as axencias de viaxe e

similares un 1,10%.

As ramas da hostalería medraron respecto a 2009: os servizos de aloxamento un 3,3%, e os

servizos de comidas e bebidas un 1,8%. A rama de axencias de viaxe baixou o seu número de

afiliados nun -1,2%, sendo a provincia na que o descenso destas actividades é menor. 
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Afiliados nas ramas do turismo 2009-2010. Lugo.

55 Servizos de
aloxamento

56 Servizos de
comidas e bebidas

79 Actividades de axencias de viaxes,
operadores turísticos, servizos de reservas e

actividades relacionadas con estes

2009 1.201 7.417 99

2010 1.240 7.551 97

Variación 
interanual

3,3% 1,8% -1,2%

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Porcentaxe de afiliados por rama turística na provincia de Lugo. 2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Por réximes, o aumento dos afiliados en turismo nesta provincia respecto a 2009 foi do 2,5%

no réxime xeral, mentres o aumento do emprego autónomo foi do 1%. O 92,1% do emprego

autónomo concéntrase na rama de servizos de comidas e bebidas.
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Reparto do emprego autónomo por ramas do turismo. Lugo, 2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

A rama de servizos de aloxamento tivo un 83% de emprego en réxime xeral e un 17% en

autónomos, aumentando ambos réximes respecto ó 2009 en 3,1% e 4%, respectivamente. Na

rama de servizos de comidas e bebidas o reparto foi do 61,8% en réxime xeral e 38,2% en

autónomos, presentando os asalariados un incremento do 2,5% respecto a 2009, e aumentando

tamén os autónomos o 0,8%. A rama de axencias de viaxe tivo o 61,2% de asalariados, cunha

variación interanual negativa do -5,1%; pola contra os autónomos da rama aumentaron un

5,8%.
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Reparto porcentual do emprego por réximes nas ramas turísticas. Lugo, 2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Reparto porcentual e evolución interanual por réximes e ramas turísticas. Lugo, 2010.

Xeral Autónomos

 
Porcentaxe

Variación
interanual

Porcentaxe
Variación
interanual

Servizos de aloxamento 83,0% 3,1% 17,0% 4,0%

Servizos de comidas e bebidas 61,8% 2,5% 38,2% 0,8%

Actividades de axencias de viaxes 61,2% -5,1% 38,8% 5,8%

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración
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Ourense

Na provincia de Ourense o peso do turismo no emprego afiliado foi do 7,1% e rexistrou un

incremento interanual do 2% respecto a 2009, mentres no resto dos sectores económicos se

rexistraron descensos.

Sectores produtivos e afiliación, Ourense 2010

Ourense Galicia

Peso no
emprego

Incremento
interanual

Peso no
emprego

Incremento
interanual

Agricultura 5,7% -8,0% 7,5% -5,4%

Industria 15,8% -2,2% 15,2% -4,5%

Construción 11,6% -10,2% 10,8% -9,7%

      Turismo 7,1% 2,0% 7,0% 2,4%

Resto Servizos 58,3% -1,1% 58,7% -0,8%

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Os servizos de comidas e bebidas acadaron o 86,58% da afiliación en turismo, mentres os

servizos de aloxamento tiveron un 11,95% dos afiliados e a rama de axencias de viaxes e

similares o 1,47% restante.
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Respecto  a  2009,  Ourense  foi  a  única  provincia  galega  na  que  a  rama  de  servizos  de

aloxamento rexistrou un retroceso no seu número de afiliados, baixando un -1,3%, a pesar de

ser ano Xacobeo. Nos servizos de comidas e bebidas aumentaron as afiliacións un 2,6% ,

mentres en axencias de viaxes baixaron un -4,6%.

Afiliados nas ramas do turismo 2009-2010. Ourense.

55 Servizos de
aloxamento

56 Servizos de
comidas e bebidas

79 Actividades de axencias de viaxes,
operadores turísticos, servizos de reservas e

actividades relacionadas con estes

2009 908,33 6329,58 115,58

2010 896,17 6492,58 110,25

Variación 
interanual

-1,3% 2,6% -4,6%

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Porcentaxe de afiliados por rama turística na provincia de Ourense. 2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Por réximes, o aumento dos afiliados en turismo nesta provincia respecto a 2009 foi do 4% no

réxime xeral, mentres o emprego autónomo rexistrou unha diminución do -0,8%. O 94,6% do

emprego autónomo concéntrase na rama de servizos de comidas e bebidas.
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Reparto do emprego autónomo por ramas do turismo. Ourense, 2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

A rama de servizos de aloxamento tivo un 85,4% de emprego en réxime xeral e un 14,6% de

autónomos,  rexistrando  ambos  réximes  diminucións  respecto  ó  2009,  do  -0,7  e  -5,1%

respectivamente.  Na  rama  de  servizos  de  comidas  e  bebidas  o  reparto  foi  do  55,7% en

emprego asalariado e 44,3% en autónomos, presentando o réxime xeral un incremento do

5,3% respecto a 2009, mentres diminuíron os autónomos en -0,7%. A rama de axencias de

viaxe tivo o 71,4% dos seus traballadores en réxime xeral, cunha variación interanual negativa

do -7%; pola contra os autónomos da rama aumentaron un 1,9%.
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Reparto porcentual do emprego por réximes nas ramas turísticas. Ourense, 2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Reparto porcentual e evolución interanual por réximes e ramas turísticas. Ourense, 2010.

Xeral Autónomos

 
Porcentaxe

Variación
interanual

Porcentaxe
Variación
interanual

Servizos de aloxamento 85,4% -0,7% 14,6% -5,1%

Servizos de comidas e bebidas 55,7% 5,3% 44,3% -0,7%

Actividades de axencias de viaxes 71,4% -7,0% 28,6% 1,9%

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración
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Pontevedra

Na provincia de Pontevedra o peso do turismo no emprego afiliado foi do 6,9% e rexistrou un

incremento interanual do 1,9% respecto a 2009, mentres no resto dos sectores económicos se

rexistraron descensos.

Sectores produtivos e afiliación, Pontevedra 2010

Pontevedra Galicia

Peso no emprego
Incremento
interanual

Peso no
emprego

Incremento
interanual

Agricultura 7,1% -5,1% 7,5% -5,4%

Industria 18,0% -6,4% 15,2% -4,5%

Construción 10,0% -11,1% 10,8% -9,7%

      Turismo 6,9% 1,9% 7,0% 2,4%

Resto Servizos 57,2% -1,3% 58,7% -0,8%

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Pontevedra é a provincia galega onde a rama dos servizos de comidas e bebidas pesa menos

na afiliación, mais segue a ser a actividade predominante, acadando o 81,66% dos afiliados en

turismo.  Pola  súa  banda,  os  servizos  de  aloxamento   teñen  máis  peso  que  no  resto  das

provincias, chegando en 2010 ó 15,41% dos afiliados, mentres a actividades de axencias de

viaxes e similares corresponde o 2,92% restante.
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En canto á evolución interanual, en servizos de aloxamento medraron as afiliacións un 4,4%

respecto a 2009, e en servizos de comidas e bebidas medraron un  10,6%. Coma no resto das

provincias galegas, rexístrase un retroceso na rama de actividades de axencias de viaxe e

similares, neste caso do 4,2%.

Afiliados nas ramas do turismo 2009-2010. Pontevedra.

55 Servizos de
aloxamento

56 Servizos de
comidas e
bebidas

79 Actividades de axencias de viaxes,
operadores turísticos, servizos de reservas e

actividades relacionadas con estes

2009 3.575 19.463 739

2010 3.734 19.782 708

Variación 
interanual

4,4% 1,6% -4,2%

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Porcentaxe de afiliados por rama turística na provincia de Pontevedra. 2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración
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Por réximes, o aumento dos afiliados en turismo nesta provincia respecto a 2009 foi do 2,3%

no  réxime  xeral,  e  no  emprego  autónomo  do  1,1%.  O  91,9%  do  emprego  autónomo

concéntrase na rama de servizos de comidas e bebidas.

Reparto do emprego autónomo por ramas do turismo. Pontevedra, 2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

A rama de servizos de aloxamento tivo un 86,5% de emprego en réxime xeral e un 13,5% en

autónomos,  rexistrando  o  réxime  xeral  un  incremento  interanual  do  5,2%,  mentres  os

autónomos diminuíron en -0,2%. Na rama de servizos de comidas e bebidas o reparto foi do

62,1% en réxime xeral e 37,9% en autónomos, presentando incrementos interanuais do 1,9% e

1,2%, respectivamente. A rama de axencias de viaxe tivo o 78,1% dos seus traballadores en

réxime xeral,  cunha variación interanual negativa do -5,5%; pola contra os autónomos da

rama aumentaron un 0,5%.
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Reparto porcentual do emprego por réximes nas ramas turísticas. Pontevedra, 2010.

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración

Reparto porcentual e evolución interanual por réximes e ramas turísticas. Pontevedra,
2010.

Xeral Autónomos

 
Porcentaxe

Variación
interanual

Porcentaxe
Variación
interanual

Servizos de aloxamento 86,5% 5,2% 13,5% -0,2%

Servizos de comidas e bebidas 62,1% 1,9% 37,9% 1,2%

Actividades de axencias de viaxes 78,1% -5,5% 21,9% 0,5%

Fonte: Afiliados á Seguridade Social por ramas de actividade. Ministerio de Traballo e Inmigración
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3. Metodoloxía

3.1.As actividades do sector turístico
Para a elaboración deste informe séguese a normativa recollida no documento “Conta Satélite

do Turismo: Referencias Metodolóxicas” realizado pola Comisión de Estatística de Nacións

Unidas  (CSTRM,  2000),  e  as  recomendacións  do  Instituto  Nacional  de  Estatística  (INE)

recollidas no documento “A Conta Satélite do Turismo en España: Metodoloxía e Primeiras

Estimacións”, (CSTE, 2002).

Actividades características do turismo

551 Hoteis e aloxamentos similares
552 Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de corta estancia
553 Campings
559 Servizos de aloxamento
561 Restaurantes e postos de comida
562 Provisión de comidas preparadas para eventos e outros servizos de comidas
563 Establecementos de bebidas
491 Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril
493 Outro transporte terrestre de pasaxeiros
501 Transporte marítimo de pasaxeiros
503 Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores
511 Transporte aéreo de pasaxeiros
522 Actividades anexas ao transporte
791 Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos
771 Aluguer de vehículos de motor Outras actividades turísticas
773 Aluguer de outra maquinaria, equipos e bens tanxibles
799 Outros servizos de reservas
900 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
910 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
931 Actividades deportivas
932 Actividades recreativas e de entretemento. 

Considéranse como actividades características do turismo as recomendadas nos documentos

citados anteriormente,  pero están adaptadas á nova Clasificación Nacional  de Actividades

Económicas CNAE2009.

3.2.Datos de afiliación
Os datos de afiliación só permiten a súa desagregación a dous díxitos da CNAE 2009. Dada a

desagregación coa que se pode traballar,  no presente  informe só se analizan os  datos  do
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número de afiliados correspondente ás ramas: Servizos de aloxamento (rama 55), Servizos de

comidas  e  bebidas  (rama 56)  e  Actividades  de  axencias  de  viaxes,  operadores  turísticos,

servizos de reservas e actividades relacionadas con estes (rama 79). É dicir, non se inclúen as

actividades incluídas na rama 49 de transportes, nin as incluídas nos díxitos 90, 91 e 93, dado

que  a  fonte  utilizada  non  nos  permite  seleccionar  as  seccións  que  están  máis  preto  da

actividade  turística,  e  a  inclusión  da  rama  a  dous  díxitos  implica  agregar  actividades

claramente afastadas da clasificación do turismo segundo as recomendacións internacionais. 

3.3.Enquisa de Poboación Activa (EPA)
A Enquisa de Poboación Activa (EPA) é  unha investigación continua  e  de periodicidade

trimestral  dirixida  á  poboación que  reside  en  vivendas  familiares  do territorio  nacional  e

realizada polo  INE dende 1964.  O obxectivo  desta  enquisa  é  obter  datos  do mercado de

traballo e das súas diferentes categorías (ocupados e parados), pero tamén das persoas alleas ó

mercado laboral (inactivos). 

A  EPA  permite  comparar  os  datos  entre  os  países,  xa  que  segue  as  Recomendacións

Internacionais  mencionadas  con  anterioridade.  Proporciona  resultados  detallados  para  o

conxunto nacional, e para as comunidades autónomas e provincias ofrece información sobre

as principais características. 

A metodoloxía da enquisa foi modificada no ano 2005 para adecuarse á nova realidade laboral

e demográfica do país, aumento do número de estranxeiros residentes e incorporación da nova

normativa europea elaborada pola Oficina Estatística da Unión Europea (EUROSTAT). 

En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de

Estatística(IGE) para a duplicación da mostra da EPA no ámbito territorial da Comunidade

Autónoma de Galicia. O obxectivo da ampliación da mostra é permitir a análise da poboación

en relación coa actividade económica cunha maior desagregación do que se viña facendo ata o

momento. Como resultado deste convenio, a partir do terceiro trimestre de 2009 incorpórase a

mostra  adicional  recollida  polo  IGE  (234  seccións)  utilizando  idéntica  metodoloxía  e  o

mesmo sistema de traballo de campo que o INE.

Os datos da EPA proporcionados polo IGE si nos permiten a desagregación necesaria, a tres

díxitos CNAE 2009,  polo que se analizan todas as ramas que se consideran características do
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turismo  segundo  as  recomendacións  internacionais.  A  efectos  prácticos  ofrécese  a

información agregada en cinco ramas características:

Servizos de aloxamento
551 Hoteis e aloxamentos similares
552 Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de corta estancia
553 Campings
559 Servizos de aloxamento

Servizos de comidas e bebidas
561 Restaurantes e postos de comida
562 Provisión de comidas preparadas para eventos e outros servizos de comidas
563 Establecementos de bebidas

Transporte de viaxeiros
491 Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril,
493 Outro transporte terrestre de pasaxeiros
501 Transporte marítimo de pasaxeiros
503 Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores
511 Transporte aéreo de pasaxeiros
522 Actividades anexas ao transporte

Axencias de viaxe
791 Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos

Outras actividades turísticas
771 Aluguer de vehículos de motor Outras actividades turísticas
773 Aluguer de outra maquinaria, equipos e bens tanxibles
799 Outros servizos de reservas
900 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
910 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
931 Actividades deportivas
932 Actividades recreativas e de entretemento.

En determinados epígrafes, a rama de axencias de viaxe non ten unha base mostral suficiente

para ser analizada por separado, polo que aparece agregada dentro de “outras actividades

turísticas”.
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4. Glosario de termos
Poboación economicamente activa:  conxunto de persoas de idades  determinadas que,  nun

período de referencia dado, subministran man de obra para a produción de bens e servizos

económicos ou que están dispoñibles e fan xestións para incorporarse a dita produción. 

Poboación ocupada: persoas de 16 ou máis anos que durante a semana de referencia tiveron

un traballo por conta allea ou exerceron unha actividade por conta propia. 

Persoas con traballo por conta allea ou asalariadas: son as persoas que se poden encadrar

nas seguintes categorías:

 Traballando:  persoas  que  durante  a  semana  de  referencia  traballaron  (de  forma

esporádica ou ocasional), polo menos unha hora a cambio dun salario ou outra forma

de retribución conexa, metálico ou en especie. 
 Con emprego pero sen traballar: persoas que traballaron no seu emprego actual, pero

están  ausentes  do  mesmo  durante  a  semana  de  referencia  e  manteñen  un  estreito

vínculo  con  el,  vínculo  que  se  determina  segundo  a  crenza  do  entrevistado  en

reincorporarse  ou  non  á  empresa  e  de  acordo  co  período  de  ausencia.  Tamén  se

inclúen  as  persoas  ausentes  do  traballo  por  causa  de  enfermidade  ou  accidente,

vacacións ou licencias de maternidade, mentres que os ausentes por ter contratos fixos

descontinuos  ,  por  ser  traballadores  estacionais  ou  por  estar  en  espera  para

incorporarse a un novo emprego, considéranse sen emprego.

Persoas cunha actividade por conta propia: forman parte desta categoría todas as persoas que

se inclúan nos seguintes apartados:

 Traballando:  persoas  que  durante  o  período  de  referencia  traballaron  (de  forma

esporádica ou ocasional) polo menos unha hora a cambio dun beneficio ou ganancia

familiar, en metálico ou en especie. 
 Con traballo  pero sen traballar:  persoas  que durante  o período de referencia  tiñan

algún traballo a cambio de beneficio ou ganancia familiar pero que estiveron de xeito

temporal ausentes do mesmo por motivos de enfermidade ou accidente,  vacacións,

festas, mal tempo ou outros motivos similares. 
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Poboación parada ou desempregada: considéranse paradas as persoas de 16 anos ou máis que

reúnan simultaneamente as seguintes condicións:

 Sen traballo, isto é, que non tiveron emprego por conta allea nin propia durante a

semana de referencia.
 En busca de traballo, é dicir, que tomaron medidas concretas para buscar un emprego

por conta allea ou fixeron xestións para establecerse pola súa conta durante o mes

precedente. 
 Dispoñibles para traballar, isto é, en condicións de comezar a facelo nun prazo de dúas

semanas a partir do domingo da semana de referencia. 
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