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A falta de conèixer les dades de l’ocupació dels 
mesos de juliol i agost, com també del com-
portament turístic del pròxim mes de setem-

bre, que acostuma a tenir un bon nivell d’ocupació 
encara que amb xifres inferiors al juliol i l’agost, els 
diferents subsectors d’allotjament turístic de la demar-
cació, com també el sector del turisme actiu i esports 
d’aventura, han destacat el bon comportament turístic 
d’aquest estiu a les comarques de la demarcació de 

Lleida, que s’ha traduït en una major ocupació de les 
diferents tipologies d’allotjaments, a més d’una major 
contractació de serveis en relació amb els mesos de 
juliol i agost de l’any passat. 

Fins a la data d’avui només es coneixen els resultats 
de l’enquesta d’ocupació de l’INE pel que fa als esta-
bliments d’hoteleria de Lleida. Segons aquestes da-
des el mes de juliol els establiments d’hoteleria de les 

El Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida fa un balanç positiu de l’estiu 
turístic 2015 a la demarcació de Lleida

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida qualifica de positiu el balanç provisional del 
comportament turístic d’aquest estiu 2015 a les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida. A 

falta de tenir les dades definitives de l’ocupació turística i el nombre de pernoctacions registrades 
a les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida dels  mesos de juliol i agost per l’INE, i quan 
encara tenim al davant el mes de setembre, que també acostuma a tenir un bon comportament 

turístic, la valoració que fan els diferents subsectors d’allotjament turístic i el mateix Patronat 
de Turisme és positiva i amb un increment en el nombre de pernoctacions respecte al mateix 

període del 2014. Aquesta tendència a l’alça es manté des de primers d’any quant al nombre de 
visitants i de pernoctacions en relació amb l’any anterior. També les activitats de turisme actiu en 
el seu conjunt han tingut un major nivell de contractació. El Patronat de Turisme de la Diputació 
havia fet una previsió d’incrementar en un 5 % el nombre de pernoctacions per a aquest estiu 

respecte a l’any anterior. Ara caldrà esperar que finalitzi la temporada d’estiu i tenir les dades del 
nombre de visitants i de pernoctacions per conèixer l’increment que s’ha produït aquest estiu en 

relació amb l’any passat.
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comarques lleidatanes van registrar 169.403 pernoc-
tacions, la qual cosa representa un increment d’un 2,5 
% respecte a l’any 2014, la millor xifra de pernocta-
cions dels darrers 4 anys al mes de juliol. Aquest crei-
xement registrat pel sector d’hoteleria de Lleida durant 
el mes de juliol també ha estat recollit per l’enquesta 
d’ocupació que mensualment elabora la Federació 
d’Hostaleria de Lleida, però en percentatges superiors 
als de l’INE. Des de la Federació d’Hostaleria s’han 
mostrat satisfets amb el resultat d’aquest estiu i han 
subratllat també que s’ha notat un lleuger increment 
en la despesa que han fet els turistes en restauració.
Per la seva banda, els establiments de càmping es 
mostren força satisfets pel comportament que està 
tenint aquest estiu i l’increment de pernoctacions re-
gistrades en relació amb l’any 2014. Des de la Fede-
ració de Càmpings de les Terres de Lleida han qua-
lificat aquest estiu, en termes generals, com un dels 
millors dels darrers anys, tant en l’ocupació registrada 
en les places d’acampada com en les de bungalous. 
La climatologia d’aquest estiu, principalment el mes 
de juliol, amb diferents onades de calor que es van 
registrar, consideren que els ha beneficiat. També han 
subratllat el notable increment que han experimentat 
de turisme estranger. Des de la Federació del Càm-
ping de Lleida xifren entre un 8 i un 10 % l’increment 
del nombre de pernoctacions fetes aquest estiu en re-
lació amb l’any anterior.

Pel que fa al turisme rural, el mes de juliol ha tingut un 
comportament molt similar al de l’any passat, mentre 
que l’agost ha registrat un increment de pernoctacions 
que es podria situar entre un 5 i un 10 % més que l’any 
passat, segons les dades de la Federació de Cases 
de Turisme Rural de les Terres de Lleida.El mes de 
juliol assenyalen que va tenir un comportament dispar, 
amb cases que van gaudir d’una ocupació molt bona 
mentre que altres van tenir una ocupació més baixa, 
fins i tot a la mateixa comarca. Malgrat tot, el balanç 
dels dos mesos és satisfactori i amb un increment de 
pernoctacions en relació amb la temporada anterior. 
Enguany també s’ha notat que els visitants han allar-
gat una mica la seva estada respecte a altres anys. 

El turisme actiu també ha incrementat el nombre 
de serveis

La temporada d’esports d’aventura i turisme actiu a 
les comarques de Lleida també ha tingut un bon com-
portament aquest estiu. Des de l’Associació de Turis-
me Actiu i Esports d’Aventura del Pallars Sobirà s’han 
mostrat satisfets respecte al funcionament de les 
activitats registrades aquest estiu i han destacat que 
s’estan complint els objectius fixats a l’inici de tempo-
rada d’incrementar en un 5 % el nombre d’activitats 
registrades la campanya 2014, i han assenyalat que 
en algunes empreses el percentatge és superior 
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aquesta temporada. 

Des de l’Associació d’Empreses de Turisme Actiu i Es-
ports d’Aventura del Pallars Sobirà han volgut posar 
en relleu que s’està aconseguint aquest objectiu grà-
cies a la promoció que es fa de les activitats com tam-
bé a l’esforç que duen a terme les mateixes empreses 
per mantenir un producte de qualitat, amb una millora 
continuada del servei i apostant per la innovació per 
continuar essent un referent del turisme actiu.

Per la seva banda, des del Consorci Segre Rialb 
han coincidit també a destacar un augment d’usuaris 
aquest estiu respecte a l’any anterior, tot i que de 
moment no s’ha quantificat la xifra del major nombre 
de visitants. En aquest sentit, també han subratllat la 
major presència de turisme estranger procedent ma-
joritàriament de França i del Benelux (Bèlgica, Països 
Baixos i Luxemburg), que han estat allotjats a l’entorn 
de l’embassament de Rialp. Finalment han destacat 
també el major interès per l’oferta d’activitats que 
han mostrat molts visitants que es trobaven de pas 
d’anada o de tornada cap a Andorra. D’altra banda, 
el Parc Olímpic del Segre ha confirmat que l’estiu ha 
tingut un comportament molt similar a l’estiu de l’any 
passat. També ha indicat que el mal temps anunciat 
per al cap de setmana del 15 d’agost va restar públic.
Altres dades, que avalen de manera provisional el mi-
llor comportament d’aquest estiu en relació amb l’any 
anterior les trobem en el nombre de visites al Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que 
tant el mes de juny com el de juliol ha registrat una 
afluència de visitants més gran que l’any anterior, es-
pecialmente per l’entrada de la Vall de Boí, mentre que 
les xifres del mes d’agost, tot i que també són bones, 
encara no estan tancades. El nombre de visitants del 
mes de juliol d’enguany se situa en una xifra similar a 
la registrada el juliol del 2012, que va ser un dels anys 
bons, segons fonts del parc nacional.

Igualment el nombre d’usuaris del telefèric d’Estany 
Gento s’ha incrementat aquest estiu. A data de 26 
d’agost, presentava un augment d’un 9,4 % més de 
passatgers que en el mateix període de l’any pas-
sat. També el Centre d’Observació de l’Univers del 
Montsec ha incrementat entre un 10 i un 12 % el nom-
bre de visitants des de l’inici de temporada, percentat-
ge que s’ha mantingut durant aquest estiu. Per la seva 
banda,el Tren dels Llacs,  que va iniciar la temporada 
el 4 d’abril, ha tancat la primera part de la temporada 
l’11 de juliol amb un incremenet d’un 27,38%, tenint 
en compte que l’any passat s’havia arribat a les 3.240 
places i aquest any han arribat a les 4.127, amb un 
ocupació acumulada d’un 98,82 %. El Tren dels Llacs 

ha incorporat aquesta temporada un cinquè comboi 
de passatgers, que permet oferir fins a 280 places per 
trajecte- en comptes de les 224 de l’edició anterior.

També el romànic de la Vall de Boí i el monestir de 
Vallbona de les Monges, dins de la Ruta del Cister, 
han experimentat un llauger increment de visitants 
aquest estiu, tot i que no tenen les xifres tancades. 
Per la seva banda, la Seu Vella de Lleida preveu tan-
car aquest estiu amb un nombre similar de visitants 
que l’estiu de l’any passat, malgrat la menor afluència 
que va rebre el mes de juliol, atribuïda en bona mesu-
ra a les altes temperatures.

Per la seva banda, la Val d’Aran, tant el mes de ju-
liol com el d’agost, en conjunt ha tingut també un mi-
llor comportament que els mateixos mesos de l’any 
anterior. Des de Torisme Val d’Aran, al marge de 
l’increment d’aquest estiu, que encara no el tenen 
comptabilitzat, han volgut destacar la tendència a 
l’alça que des del mes de gener fins ara mantenen  
pel que fa a l’ocupació turística a la vall.

La previsió d’incrementar les pernoctacions en un 
5 % aquest estiu

La previsió del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida a l’inici de la temporada d’estiu era d’aconseguir 
incrementar en un 5 % aproximadament el nombre de 
pernoctacions en relació amb l’estiu de l’any passat, 
que ja va tenir un comportament positiu respecte a 
l’any anterior. 

De cara a aquest pròxim mes de setembre el Patronat 
de Turisme té feta una previsió d’ocupació entre el 40 i 
el 45 % per als establiments d’hoteleria i turisme rural, 
mentre que el càmping es podría situar sobre el 45 % 
en la modalitat d’acampada i les places de  bungalous 
(unes 4.000) estaran al voltant del 60 %.

Una oferta de 59.000 places aquest any 2015

L’oferta d’allotjament turístic reglat per a aquest any 
2015 a les comarques de Lleida (entre hotels, càm-
pings, turisme rural, apartaments turístics, refugis, 
instal·lacions juvenils i albergs) se situa en 1.284 es-
tabliments i 58.983 places, una xifra molt similar a la 
de la temporada anterior. Aquest  estiu, es calcula que 
més de 1.500 places del sector de l’hoteleria situades 
en proximitat de les estacions d’esquí, principalment a 
la zona de la Val d’Aran, no han estat operatives, amb 
la qual cosa l’oferta d’allotjament turístic s’ha situat al 
voltant de les 57.500 places.


