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Tab. 1. Viaxeiros, noites, estadía media e graos de ocupación en Estab. Hoteleiros. Abril 2022 

 ESPAÑA GALICIA 

 Nº Var. Int. 

22/19 

Nº Var. Int. 

22/19 

VIAXEIROS 8.659.193 -5,2% 379.028 4,7% 

NOITES 25.143.654 -6,2% 682.981 -0,3% 

ESTADÍA MEDIA 2,90 -1,0% 1,80 4,8% 

% OCUPACIÓN 55,92% -2,34 37,84% 0,65 

ADR 96,28 € 15,0% 61,38 € 8,1% 

RevPAR 59,56 € 10,7% 25,15 € 7,7% 

Fonte: Elaboración propia a partir de EOH 

 

No mes de abril Galicia consolida o escenario de “nova normalidade” coa eliminación da obrigatoriedade 

de levar máscaras no interior -con determinadas excepcións-. Engádese a isto a celebración da Semana 

Santa, período vacacional que tivo unha importante afluencia turística á nosa comunidade. 

Neste contexto o INE estima que en abril abriron en Galicia aproximadamente 1.400 establecementos 

hoteleiros –dos 1.100 que o fixeron no mesmo período de 2021 e cun nivel parello ao de 2019-, que 

ofertaron case 60 mil prazas –das preto de 61 mil de abril de 2019-.  

Isto supón unha caída da oferta dispoñible do 1,98% en relación ao último mes de abril previo á pandemia, 

isto é, neste mes ofertáronse o 98% das prazas que estaban dispoñibles no cuarto mes de 2019 –obviamente 

supéranse os niveis do pasado ano cando se ofertaban preto de 42 mil prazas-. O nivel de recuperación da 

oferta é elevado, na liña do observado nos últimos meses. 

 

ABRIL 2022 

• A conxuntura hoteleira deste mes de abril é moi positiva, confirmando a recuperación da actividade 

turística en Galicia con intensidade notable, mesmo superior á observada no pasados tres meses 

deste ano 2022. 

• Así, neste mes rexistráronse en Galicia pouco máis de 379 mil viaxeiros aloxados e preto de 683 mil 

noites, cifras que superan en máis do triplo os datos de 2021 e que, no caso dos viaxeiros aloxados, 

superan tamén o nivel de 2019 –nun 4,7%-. O volume de noites mantense en niveis moi parellos aos 

de antes da pandemia. 

• Neste sentido a porcentaxe de recuperación sobre os valores anteriores á crise sitúase no 100%, 

porcentaxe superior á dos tres meses anteriores deste ano -en xaneiro situábase no 76%, en febreiro 

no 95% e en marzo próximo ao 90%-. Galicia mellora, por tanto, a tendencia observada nos últimos 

meses. 

• Con preto de 683 mil noites a nosa comunidade sitúase en niveis previos á pandemia, semellantes 

aos de 2019 e levemente inferiores aos de 2017 -cando marcou o máximo histórico no mes de abril 
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con 694 mil noites-. Supera os valores rexistrados nos restantes anos, mesmo no do último Xacobeo 

2010 -cando superaba levemente as 631 mil noites-. 

• No lado dos viaxeiros aloxados Galicia marca en cambio un máximo da serie histórica do mes de 

abril con 379 mil neste ano 2022, circunstancia que acontece por vez primeira desde o inicio da 

pandemia. 

• A nivel estatal obsérvase un comportamento algo diferente. Todas as comunidades superan os niveis 

do pasado ano, con maior intensidade os destinos insulares -Baleares e Canarias, que multiplican por 

dez e oito respectivamente a cifra de 2021-, seguidas de Andalucía e Cantabria -que multiplican por 

sete o dato do pasado ano-. No lado contrario sitúase Navarra, que supera tamén a cifra de 2021 pero 

con menor intensidade -en case o triplo neste caso-. 

• En relación ao 2019 a dinámica cambia. Tres destinos conseguen situarse por encima dos niveis 

previos á pandemia -Aragón, Castela A Mancha e Estremadura- sendo a primeira a que presenta a 

suba máis notoria, do 4,5%. Dous destinos mantéñense en niveis moi parellos -Murcia e Galicia- 

mentres que as restantes comunidades mantéñense por debaixo das cifras anteriores á crise, a 

distancias variables -o País Vasco en volumes moi parellos mentres que Cataluña marca a distancia 

máis longa, cunha porcentaxe de recuperación en todo caso moi aceptable, do 90% neste caso-. 

• Desde o punto de vista dos viaxeiros aloxados a dinámica é tamén heteroxénea, sendo neste caso 

catro os destinos que superan os niveis de 2019 -Galicia, Castela A Mancha, Estremadura e Murcia-. 

• Neste contexto Galicia é unha das comunidades que presenta mellor dinamismo este mes. Supera a 

cifra de viaxeiros aloxados de hai tres anos, marcando ademais o incremento de maior intensidade -

lidera, por tanto, a suba a nivel estatal-, e consegue recuperar en paralelo o volume de noites anterior 

á pandemia. 

• Confírmase por undécimo mes consecutivo que, con carácter xeral, os destinos que máis sufriron as 

consecuencias da crise –aqueles insulares e os localizados no mediterráneo peninsular- son os que 

agora inician unha recuperación máis intensa en comparación coas cifras de 2021 pero con marxe de 

mellora en relación aos datos de 2019. En cambio, os destinos do norte e centro peninsular son os 

que conseguen situarse en niveis moi próximos aos anteriores á crise, de 2019, en proporcións algo 

diferentes, rexistrando unha capacidade de recuperación máis intensa. 

• No conxunto do España o nivel de recuperación respecto do nivel de 2019 sitúase no 94% -a 

porcentaxe máis elevada dos últimos meses-, rexistrando máis de 25,1 millóns de pernoctacións. 

• En termos de volume Galicia sitúase neste mes na oitava posición absorbendo o 2,7% do total 

estatal. Mantén o posto acadado en marzo e consolida, por tanto, a súa posición habitual en 

temporada baixa -no verán consegue ascender ao sexto lugar-. Sitúase por detrás dos principais 

destinos do Estado que neste mes son, por orde de importancia, Canarias –con máis de 5,3 millóns 

de noites-, Andalucía –con preto de 4,4 millóns-, Cataluña –con case 4,2 millóns-, Baleares –con 

preto de 2,9 millóns-, a C. Valenciana –con máis de 2,3 millóns-, Madrid -con 2,0 millóns- e, 

finalmente, Castela e León -que rexistra 683 mil noites-. As cinco primeiras comunidades agrupan o 

76% do total da demanda hoteleira do conxunto do Estado. Só Canarias absorbe neste mes un 21% 

da demanda total do conxunto do Estado. 

• Os tres grandes segmentos de mercado superan as cifras do pasado ano -nun 63% o interno, 

multiplicando por cinco o receptor nacional e por nove o internacional- mais en comparación coas 

cifras previas á pandemia o comportamento á máis heteroxéneo. Neste caso o turismo de ámbito 
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nacional consegue situarse en cifras positivas, superando os niveis de 2019 nun 5,3%. O turismo 

internacional mantense, en cambio, por debaixo das cifras anteriores á crise cunha porcentaxe de 

recuperación do 85% -a máis elevada desde o inicio da pandemia-. 

• Máis polo miúdo obsérvase agora en abril que o mercado interno supera o volume de noites do 

pasado ano -nun 63%- e tamén, por vez primeira neste ano, o de 2019 -nun 1,9% neste caso-, 

rexistrando preto de 181 mil noites -a segunda cifra máis elevada dos últimos dez anos, só superada 

polo valor rexistrado en abril de 2017-. Con anterioridade ao 2012, e ata o Xacobeo 2004, o mercado 

interno supera sempre o nivel das 180 mil noites neste cuarto mes do ano -o máximo da serie 

corresponde ao 2006 con preto de 210 mil-. 

• O mercado receptor nacional marca neste mes un comportamento parello pero de maior intensidade. 

Supera de forma notable o nivel do pasado ano -multiplica por cinco a cifra de 2021- así como o de 

2019, anterior á pandemia -nun 7,2% neste caso-, rexistrando máis de 340 mil noites no conxunto da 

comunidade. Con este dato o turismo receptor nacional acada neste ano a segunda cifra máis elevada 

de toda a serie histórica, só por debaixo do nivel rexistrado en 2017. 

• O turismo internacional mantén a dinámica dos meses anteriores, rexistrando sempre o peor 

comportamento en termos relativos aínda que neste mes as diferenzas redúcense e consegue os 

mellores resultados desde o inicio da pandemia. Neste mes, igual que os outros dous segmentos, 

supera con creces as cifras do pasado ano -multiplica por nove o dato de 2021- mais sitúase no 85% 

da demanda de 2019. Rexistra 162 mil noites agora en abril, cifra importante pois aínda que se sitúa 

por debaixo das cifras previas á pandemia -en concreto do ano 2019- supera toda a serie anterior. 

Marca por tanto neste ano a segunda cifra máis elevada de toda a serie histórica do mes de abril. 

• O 50% das noites hoteleiras corresponden ao turismo receptor nacional -aquel que procede do resto 

do Estado-, segmento que lidera o mercado hoteleiro en Galicia neste cuarto mes do ano. O turismo 

interno e internacional repártense a outra metade da demanda, cun 26% para os residentes na 

comunidade e un 24% para os estranxeiros 

• As diferenzas de intensidade de crecemento da demanda en relación ao pasado ano -o interno sobe 

preto do 64% mais o receptor increméntase en máis do triplo- leva a cambios na estrutura da 

demanda en comparación co cuarto mes de 2021. En consecuencia gaña peso o turismo receptor -en 

17 puntos o nacional e en 14 puntos o internacional- e perde o interno -que pasa de representar o 

57% do total en abril do pasado ano ao 26% actual. Dalgunha maneira a estrutura da demanda 

regresa pouco a pouco aos niveis habituais na comunidade na temporada baixa. 

• A nivel territorial o comportamento da demanda hoteleira é algo dispar. O número de noites supera o 

dato do pasado ano en todas as provincias -entorno ao triplo con carácter xeral- mais varía en 

relación ao nivel de 2019. Neste sentido só A Coruña consegue superar as cifras de 2019 -nun 7,6%- 

para acadar a cifra máis elevada da serie histórica superando por vez primeira no mes de abril as 300 

mil noites hoteleiras. As tres restantes provincias fican por debaixo do nivel de hai tres anos, cun 

nivel de recuperación dispar -do 92% en Pontevedra, do 96% en Lugo e do 98% en Ourense-. 

• Co 45,8% das noites hoteleiras –e 313 mil pernoctacións- A Coruña lidera de novo o mercado 

turístico hoteleiro en Galicia –acontecía o mesmo nos últimos seis meses mais no verán é Pontevedra 

a provincia de maior volume e peso na comunidade-. Seguen en orde de importancia neste mes 

Pontevedra –co 32,8% e 224 mil noites-, Lugo –co 13,0%- e finalmente Ourense –co 8,4% do total 

da comunidade-. O reparto territorial da demanda varía levemente respecto do observado nos catro 
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primeiros meses se ben apréciase certa concentración nas provincias do litoral atlántico -ambas 

absorben preto do 80% do total de Galicia-. 

• O comportamento da demanda varía levemente nas diferentes categorías, non tanto en relación ao 

pasado ano -todos os segmentos superan con creces as cifras de 2021, con maior intensidade os 

hoteis de maior categoría fronte ás pensións- senón en comparación cos volumes anteriores á 

pandemia. Así, en relación ao 2019 apréciase unha dinámica dispar, con segmentos que fican por 

debaixo das cifras previas á crise -caso dos hoteis de dúas ou máis estrelas e das pensións de tres e 

dúas estrelas- e segmentos que mesmo superan os niveis de hai tres anos. Así acontece por exemplo 

nos hoteis dunha estrela -que superan en case o 1% as cifras de 2019- e nas pensións dunha estrela -

que rexistran neste caso un incremento do 40%- acadando a cifra máis elevada de cando menos os 

últimos once anos, e probablemente o máximo da serie histórica-.  

• En termos globais obsérvase un comportamento dispar nos hoteis e nas pensións -os primeiros fican 

por debaixo, pero moi próximos, aos niveis de 2019 mentres que os segundos superan as cifras 

anteriores á pandemia, nun 11,5% neste caso-. 

• A estadía media nos hoteis e pensións de Galicia sitúase en 1,8 noites, cifra que cae un 5,6% en 

relación ao pasado ano e nun 4,8% en comparación co 2019. É a cifra máis baixa desde o 2016. 

• A estadía media en Galicia sitúase nunha posición baixa no conxunto do Estado. Canarias, con 6,2 

noites, e Baleares, con 4,5 noites, son os destinos que neste mes marcan as cifras máis elevadas. No 

lado contrario tres destinos -Castela e León, A Rioxa e Castela A Mancha- rexistran a cifra máis 

baixa, inferior a 1,8 noites en todos eles. 

• A nivel territorial a estadía media supera levemente as dúas noites nos hoteis e pensións de 

Pontevedra -ascenden a preto de 2,1 noites- e fica por debaixo dese nivel nas tres restantes 

provincias -rexistrando Lugo a cifra máis baixa con 1,5 noites neste mes-.  

• A variación do nivel de demanda acontece nun contexto no que o volume de oferta supera os niveis 

do pasado ano -nun 44%- para situarse no 98% do volume de 2019. Isto permite mellorar os niveis 

de ocupación en relación ao 2021, en máis de 22 puntos, e superar tamén, levemente, a porcentaxe 

de 2019 -a diferenza co valor de hai tres anos queda por encima do medio punto porcentual-. Co 

37,8% de media Galicia acada neste ano a porcentaxe máis elevada desde o 2006, isto é, dos últimos 

16 anos. En termos de ocupación, por tanto, a recuperación mellora en intensidade ao rexistrado do 

lado da demanda. 

• Canarias rexistra neste mes –igual que nos sete últimos e en contraposición ao que se observaba no 

verán- a cifra de ocupación máis alta do conxunto do Estado cun 68,9% de media. Segue en orde de 

importancia Baleares -cun 63,4%- por diante de Madrid e a C. Valenciana -ambas con porcentaxes 

que se sitúan por encima do 55%-. No lado contrario Castela A Mancha marca a cifra máis baixa co 

37,3% de media. Neste contexto a nosa comunidade mantense en niveis baixos igual que nos últimos 

meses, superando só o dato de Castela A Mancha. 

• As tarifas hoteleiras sitúanse en 61,4 euros, cifra que supera nun 25,4% o dato do pasado ano e nun 

8,1% a cifra de 2019. Tal circunstancia xa se observaba nos últimos nove meses e rompe coa 

tendencia que se viña apreciando no ano anterior na que, en liña coa conxuntural global, as tarifas 

caían respecto dos valores previos á crise. O incremento rexistrado en abril coloca o dato do mes en 

máximos da serie histórica -nunca antes as tarifas superaran os 60 euros de media no cuarto mes do 

ano-. O comportamento da demanda acontece, por tanto, nun contexto de subas das tarifas hoteleiras 

na comunidade. 
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• Con todo, o dato de Galicia colócase nunha posición baixa en relación ás restantes comunidades 

autónomas -marca de feito a tarifa máis baixa do conxunto de España-. Canarias, con 119,8 euros, 

rexistra a cifra máis alta neste mes, por diante de Cataluña –que rexistra 105,4 euros- e Madrid –con 

101,5 euros neste caso-. Estas tres, xunto con Andalucía, superan a media estatal que se sitúa en 96,3 

euros. 

• O bo comportamento da demanda e dos niveis de ocupación, nun contexto de mellora das tarifas 

hoteleiras, leva a que neste mes os establecementos hoteleiros de Galicia melloren notablemente os 

niveis de rendibilidade en relación ao pasado ano. Así, o RevPAR sitúase en 25,2 euros de ingreso 

medio por habitación dispoñible, a cifra máis alta da serie histórica. 

• Con esta cifra Galicia colócase igualmente no último posto no ranking do conxunto do Estado -de 

feito rexistra o nivel de rendibilidade máis baixo de todas as comunidades autónomas-. Canarias -

con 90,2 euros- é o destino de maior rendibilidade hoteleira neste mes de abril, por diante de Madrid 

–que se sitúa nos 68,8 euros- e Cataluña -que se coloca nos 67,9 euros neste caso-. A media do 

conxunto do Estado é de 59,6 euros. 

• Con estas cifras estímase que o sector hoteleiro obtivo uns ingresos totais que superan os 24,8 

millóns de euros no mes de abril, cifra que supón tamén neste caso un máximo da serie histórica na 

nosa comunidade -triplica o nivel de 2021 e supera nun 5,4% a última cifra máis alta, correspondente 

ao 2019-. 
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ANEXO – GRÁFICAS DE APOIO 

 

 

Fig. 1. Evolución noites hoteleiras. Abril 2013-22 

 

 

 

 

Fig. 2. Variación da demanda segundo a procedencia. Abril 2022/19 
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Fig. 3. Variación da demanda a nivel territorial (provincias). Abril 2022/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Variación da demanda por segmentos hoteleiros. Abril 2022/19 
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Fig. 5. Evolución da estadía media. Abril 2013-22 

 

 

 

 

Fig. 6. Evolución do nivel de ocupación hoteleiro. Abril 2013-22 
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Fig. 7. Evolución das tarifas hoteleiras (ADR). Abril 2012-22 

 

 

 

 

Fig. 8. Evolución da rendibilidade hoteleira (RevPAR). Abril 2012-22 

 

 

 


