
Turismo 
 

Establecemento hoteleiro 

Os establecementos hoteleiros son aqueles establecementos que prestan servizos de aloxamento colectivo 

mediante prezo con ou sen outros servizos complementarios (hotel, hotel-apartamento ou apartahotel, motel, 

hostal, pensión, ...). O establecemento hoteleiro aberto estimado é aquel que no mes de referencia está 

comprendido dentro de seu período de apertura. 

Establecemento de turismo rural 

Os establecementos de turismo rural defínense como aqueles establecementos ou vivendas destinadas ao 

aloxamento turístico mediante prezo, con ou sen outros servizos complementario e que están inscritos no 

correspondente rexistro de aloxamentos turísticos da comunidade autónoma. Presentan unha serie de 

características determinadas: 

- están situados nun medio rural, 

- son edificacións cunha tipoloxía arquitectónica propia da zona ou están situados en fincas que 

manteñen activas explotacións agropecuarias, e 

- ofrecen un número de prazas e habitacións para o aloxamento de hóspedes limitado, ademais de reunir 

certos requisitos de infraestrutura e dotacións básicas. 

 

Praza estimada 

O número de prazas equivale ao número de camas fixas do establecemento. Non se inclúen, por tanto, as 

supletorias, e as de matrimonio que dan lugar a dúas prazas. 

 

Viaxeiro entrado 

Toda aquela persoa que realiza unha ou máis noites seguidas no mesmo aloxamento. 

 

Noite ou praza ocupada 

Se entende por noite cada noite que un viaxeiro se aloxa no establecemento. 

 

Grao de ocupación por prazas 

Relación, en porcentaxe, entre o total das noites e o produto das prazas, incluíndo as camas supletorias, polo 

días ao que se refiren as noites.  

 

Estadía media 

Número de días que, por termo medio, permanece un viaxeiro nun establecemento. Calcúlase como o cociente 

entre as noites realizadas e o número de viaxeiros. 

 

 

Vehículos e accidentes 
 

Motocicleta 
Automóbil de dúas rodas sen sidecar ou de tres rodas asimétricas respecto do seu eixe medio lonxitudinal, 
provisto dun motor de cilindrada superior a 50 cm3, se é de combustión interna, e/ou cunha velocidade máxima por 
construción superior a 45 km/h. 

 

Turismo 

Automóbil destinado ao transporte de persoas que teña, polo menos, catro rodas e que teña, ademais do asento 

do condutor, oito prazas como máximo. 

 

Camión 
Automóbil con catro rodas ou máis, concibido e construído para o transporte de mercadorías, cuxa cabina non 
está integrada no resto da carrozaría e cun máximo de 9 prazas, incluído o condutor. 

 



Autobús 
Automóbil que teña máis de 9 prazas, incluídas a do condutor, destinado, pola súa construción e 
acondicionamento, ao transporte de persoas e as súas equipaxes. Inclúese neste termo o trolebús, é dicir, o 
vehículo conectado a unha liña eléctrica e que non circula por raís. 
 

Tractor industrial 
Automóbil concibido e construído para realizar, principalmente, o arrastre dun semirremolque. 

  

Parque de vehículos 

Está constituído por todos os vehículos con motor, agás ciclomotores e  diversos vehículos especiais (maquinaria 

agrícola automotriz e a maquinaria agrícola arrastrada por 2 eixes e 1 eixe), que teoricamente circulan. Deste 

xeito, inclúen todas as matriculacións que houbese durante todos os anos, menos as baixas producidas e as 

modificacións debidas ás reformas. 

 

Matriculacións 

Altas de vehículos producidas no ano.  

 

Accidente de circulación 

A Dirección General de Tráfico considera accidentes aqueles que reúnen as seguintes condicións: 

- Que se produzan ou teñan a súa orixe, nunha das vías ou terreos obxecto da lexislación sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor e seguridade vial. 

- Que, pola súa consecuencia, unha ou varias persoas resulten mortas ou feridas ou ben, se orixinen 

soamente danos materiais. 

-  Que, polo menos, estea implicado un vehículo en movemento. 

 

Accidente con vítimas 

Aquel no que unha ou varias persoas resulten mortas ou feridas.  

 

Vítima de accidente de circulación 

Toda persoa que resulte morta ou ferida como consecuencia dun accidente de circulación. 

 

Morto en accidente de circulación 

Toda persoa que, como consecuencia dun accidente, faleza no acto ou dentro dos trinta días seguintes. 

 
 

Transporte  

 

Transporte marítimo de mercadorías 

Recolle as mercadorías cargadas, descargadas e transbordadas nos portos de titularidade estatal situados en 

Galicia. Non se inclúe a pesca fresca, o avituallamento nin o tráfico local. 

 

Tráfico aéreo 

• Tráfico regular. É o composto polos voos ofrecidos ao público e efectuados de acordo cun horario 

publicado ou dun modo tan regular ou frecuente que constitúen unha serie sistemática identificable; inclúe 

tamén todos os servizos suplementarios resultantes dos ditos voos (voos extraordinarios ocasionados 

polo exceso de tráfico, voos de pagamento preparativos de servizos aéreos proxectados...) 

• Tráfico non regular. É o composto por voos fretados e especiais por remuneración non efectuados dun 

modo regular e as viaxes que non se notificasen baixo servizos regulares. 

 

Transporte por estrada 

- Tráfico de mercadorías. Os vehículos autorizados son os aptos para o transporte de mercadorías e  

clasifícanse en : 

 Camión: está provisto de medio propio de propulsión mecánica. 



 Remolque: deseñado para ser enganchado a un vehículo automóbil de estrada. 

 Cabeza tractora: é o provisto de medio propio de propulsión mecánica que arrastra a un 

semirremolque. 

 Semirremolque: remolque sen eixe dianteiro, adaptado a un vehículo que o arrastra de tal xeito 

que parte do dito remolque, así coma parte do seu peso e da súa carga descansan sobre un 

vehículo tractor. 

- Tráfico de viaxeiros. O transporte regular xeral é o destinado a transportar todo tipo de pasaxeiros en 

autobuses ou autocares que teñen un itinerario preestablecido con suxeición a almanaques e horarios 

prefixados e recollen os pasaxeiros en paradas fixas entre distintos termos municipais. Para realizar este 

tipo de transporte  requírese unha concesión administrativa. 

 
 

Investimentos 

 

Investimentos realizados na rede de estradas  

Reflicten os investimentos en nova construción e mellora das estradas. Inclúense a reconstrución, a renovación e 

as reparacións importantes, así como os investimentos de mantemento de superficies, rehabilitación e reposición 

das vías e seguridade viaria correntes realizadas na rede de estradas, que inclúe tanto as do Estado como as 

que están a cargo dos entes territoriais (comunidades autónomas, deputacións e cabidos). 

 

Investimentos realizados en obras hidráulicas  

Investimentos realizados en obras hidráulicas tanto nos programas ou subprogramas de investimento a cargo da 

Dirección Xeral da Auga como nos das Confederacións Hidrográficas financiadas con fondos propios. 

 
 

Sector financeiro 
 

Hipoteca 

Contrato mediante o cal se consegue un crédito coa garantía dun ben —moble ou inmoble— cuxo valor 

responde do risco do non pagamento. 

 
 

Enquisa de servizos e comercio 
 

Empresa 

Combinación máis pequena de unidades xurídicas que constitúen unha unidade organizativa produtora de bens 

ou servizos e que dispón dun certo grao de autonomía na toma de decisións, especialmente no relativo á 

asignación dos seus recursos correntes. Unha empresa pode exercer unha ou máis actividades nunha ou varias 

unidades locais.  

 

Persoal ocupado 

Conxunto de persoas que contribúen, mediante o seu traballo, á produción de bens e servizos, ou que realizan 

actividades auxiliares na empresa, independentemente de que estean remunerados ou non.  

 

Persoal remunerado 

Traballadores ligados á empresa por un contrato de traballo e que son retribuídos con cantidades fixas ou 

periódicas en forma de soldo, salario, comisión ou pago en especie. 

 

Gastos de persoal 

Todas as retribucións ao persoal, calquera que sexa a forma ou o concepto polo que se satisfán, pagadas ao 

conxunto dos seus empregados como remuneración polo seu traballo, así como as cargas sociais obrigatorias e 

facultativas a cargo da empresa. Os gastos de persoal remunerado divídense en:  



- soldos e salarios brutos  

- indemnizacións  

- cotizacións á Seguridade Social a cargo da empresa 

- retribucións a longo prazo mediante sistemas de aportación e prestación definida 

- retribucións ao persoal mediante instrumentos de patrimonio 

- outros gastos sociais 

 

Soldos e salarios brutos 

Pagos, en diñeiro ou en especie, cos que a empresa retribúe o traballo dos seus asalariados, sen descontar 

impostos, contribucións dos asalariados á Seguridade Social e outras obrigacións do traballador retidas en orixe 

pola empresa.  

 

Cifra de negocios 

Comprende os importes facturados pola empresa durante o ano de referencia pola prestación de servizos e 

vendas de bens, que son obxecto do tráfico da empresa. As vendas contabilízanse sen incluír o IVE repercutido 

ao cliente. 

Contabilízase en termos netos deducindo os descontos sobre vendas por pronto pago, as devolucións de venda 

así como os rappels sobre as vendas. O volume de negocio non comprende a venda de activos fixos nin as 

subvencións de explotación. 

 

Valor da produción 

Mide o importe dos bens e servizos producidos pola empresa durante o exercicio.  

O valor da produción defínese como o volume de negocio, máis ou menos as variacións das existencias de 

produtos terminados, os traballos en curso e bens e servizos comprados para a revenda, menos sa compras de 

bens e servizos para a revenda, máis a produción inmobilizada e os outros ingresos de xestión (excluídas as 

subvencións).  

 

 


