
Data e enquisador

Día Mes Ano 2 0 0 5 Código enquisador

Datos do establecemento no que se realiza a enquisa

Nome do establecemento Categoría

Concello Provincia

1. Sexo
Home Muller

2. Idade
Ata 18 anos De 19 a 28 anos De 29 a 40 anos De 41 a 50 anos De 51 a 65 anos Máis de 65 anos

3. Estado civil
Solteiro Casado Viúvo Separado Vida en parella Non contesta

4. Nivel de estudos
Analfabeto Estudos primarios Educación secundaria Educación superior Non contesta

5. Situación laboral
Estudante Autónomo Asalariado sector público Asalariado sector privado Xubilado/retirado

Labores do fogar Parado Outros Non contesta

6. Residencia habitual
Sinalar autonomía ou país de procedencia

7. ¿É a primiera vez que visita Galicica?
SI NON

8. ¿Por que motivo se desplazou a Galicia? Sinalar unha soa reposta
Por coñecer o seu medio natural e paisaxes Por coñecer a súa cultura e costumes Por razóns familiares ou de amizade

Por motivos de estudo Por motivos de traballo/negocios Por dispoñer de casa propia

Buscando tranquilidade e descanso Por fidelidade ó lugar de destino Outros motivos
Congresos e convencións

Neste caso, especifique o motivo Feiras

Outros motivos profesionais

9. Medio de transporte principal para acceder a Galicia
Coche propio Autocar Avión Tren Barco Outros

10. Duración da estadía no hotel
Desde Ata

11. ¿Que cantidade de diñeiro gastou por persoa durante a súa estadía no hotel, en media por día?
11.1 En paquete turístico 11.2 En aloxamento

11.3 En comidas en restaurantes e cafeterías

Aloxamento Transporte orixe/destino 11.4 En comida adquirida en comercios

Aloxamento e almorzo Transporte en destino 11.5 En desprazamentos dentro de Galicia

Pensión completa Outros servizos 11.6 En compras de regalos, recordos e outros artigos

Media pensión 11.7 En ocio

11.8 En outros

12. Valoración global da súa estadía no hotel

Puntúe de 0 a 10

ESTATÍSTICA DO GASTO DO TURISMO QUE PERNOITA EN
ESTABLECEMENTOS HOTELEIROS
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A información recollida neste cuestionario, segundo a LEI 9/1988 de 19 de Xullo de ESTATÍSTICA DE GALICIA :
· Ten CARÁCTER OBRIGATORIO (Art. 18): 'As estatísticas incluídas no Plan Galego de Estatística, nos Programas Estatísticos Anuais e as previstas nos convenios de colaboración ós que se
refire o artigo 13 desta Lei terán, para a súa elaboración a obrigatoriedade de colaboración cidadá', obrigatoriedade suxeita á potestade sancionadora á que se refire o Capítulo IV (Réxime
sancionador) do título I, que tipifica as infraccións administrativas e regula as sancións aplicables nos artigos 32 a 36. 
· Está amparada polo SEGREDO ESTATÍSTICO (Art. 24-28): 'Serán obxeto de protección e quedarán amparados polo segredo estatístico tanto os datos relativos ás persoas físicas como ás
persoas xurídicas' (Art. 24.1). 'Os datos individuais facilitados por razóns estatísticas non se poderán usar en ningún caso para finalidades fiscais ou policiais, nin para calquera outra distinta
daquela para a que foron solicitados' (Art. 24.3). 'Todas as persoas, organismos e institucións que interveñan nas operacións reguladas pola presente Lei terán a obriga de manter o segredo
estatístico respecto dos datos comunicados. Esta obriga conservarana as persoas aínda despois de concluír as súas actividades profesionais e a súa vinculación cos servizos estatísticos. En 


