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Les comarques de Lleida tanquen el balanç 
turístic de l’any 2016 amb un 7,87 % més de 
pernoctacions i amb el millor registre dels 

darrers 8 anys 

El turisme estranger ha mantingut un any més el seu creixement amb un 13,00 % més de pernoc-
tacions i un 5,80 % més de visitants que l’any anterior, i s’ha situat en el millor registre des que el 
Patronat de Turisme fa un seguiment de les dades d’ocupació

El sector turístic de les comarques del Pirineu i 
les Terres de Lleida ha tancat l’any 2016 amb 
el millor resultat dels darrers 8 anys, tant en 

el nombre de visitants com de pernoctacions als es-
tabliments de turisme reglat (hotels, cases de turis-
me rural, càmpings i apartaments turístics), segons 
l’enquesta d’ocupació turística de l’INE que s’ha co-
negut avui amb les dades definitives del mes de des-
embre. Aquestes dades d’ocupació situen el balanç 
del 2016 com el millor des de l’any 2009 fins ara.

El resultat final de les dades d’ocupació de l’any 2016 
als establiments de turisme reglat de la demarcació 
de Lleida xifra el nombre de turistes en 1.103.963 i 
les pernoctacions en  2.714.185, la qual cosa ens 
dóna una mitjana d’estada de 2,46 dies per turista 
que va visitar les comarques lleidatanes. Aquestes 
xifres situen l’increment produït l’any 2016 amb rela-
ció a l’any anterior en un 7,87 % en el nombre de per-
noctacions i en un 7,00 % en el de visitants, quan es 
van registrar 1.031.579 turistes i es van fer 2.516.262 

pernoctacions l’any 2015.

Per sectors, el major increment en el nombre de 
pernoctacions amb relació a l’any anterior es va pro-
duir en el sector dels apartaments turístics, amb un 
29,64 % i 179.347 pernoctacions. En segon lloc es 
va situar el sector del càmping, que va augmentar un 
12,77 % i ha tancat amb 592.456 pernoctacions l’any 
2016. En tercer lloc es col·loca el turisme rural, amb 
un 10,88 % més de pernoctacions que l’any ante-
rior (220.130 en total), i en darrer lloc els hotels, que 
van augmentar un 4,13 % amb relació al 2015 i van 
registrar un nombre total d’1.722.252 pernoctacions. 
Quant a la xifra de turistes, el major increment es va 
produir en el sector del càmping, amb un creixement 
d’un 15,63 % més que l’any anterior, seguit del turis-
me rural, que va augmentar el nombre de visitants un 
13,63 %, en tercer lloc els apartaments turístics, que 
van incrementar la xifra de clients en un 15,25 %, i 
finalment el sector de l’hoteleria, que va tenir un 4,07 
% més de visitants.
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El millor registre del turisme estranger de 
tots els temps

Per la seva banda, el turisme estranger ha mantin-
gut un any més el seu creixement fins a situar-se en 
el millor registre des que el Patronat de Turisme fa 
un seguiment de les dades d’ocupació. En concret, 
el turisme internacional ha tornat a experimentar un 
nou creixement enguany amb relació a l’any 2015 en 
un 13,00 % en el nombre de pernoctacions i un 5,80 
% més en la xifra de visitants, de tal manera que el 
resultat de l’any 2016 pel que fa al turisme estran-
ger és el millor de tots els temps en l’àmbit turístic 
a la demarcació de Lleida. Les comarques lleidata-
nes van rebre l’any 2016 167.543 turistes estran-
gers, els quals van efectuar 424.350 pernoctacions 
en establiments d’hoteleria, turisme rural, càmpings i 
apartaments turístics i van representar el 15,63% del 
nombre de pernoctacions i el 15,18 % de visitants. 
L’any 2015 la xifra de turistes estrangers es va situar 
en 158.355 i les pernoctacions que van fer van ser 
375.574.

Les dades de l’INE recullen el volum de turistes i el 
nombre de pernoctacions que va rebre la demarca-
ció de Lleida als establiments de turisme reglat, com 
els hotels, el turisme rural, els càmpings i els aparta-
ments turístics, amb 49.505 places en total. En can-
vi, no s’ha quantificat en aquestes xifres el nombre 
de visitants i de pernoctacions que es van fer durant 
l’any 2016 en altres modalitats d’allotjament com els 
refugis, els albergs i les cases de colònies, que su-
men altres 9.000 places. D’altra banda, tampoc no 

s’hi recullen els turistes que es van allotjar en cases 
de familiars i d’amics ni en segones residències prò-
pies.

L’increment més gran de visitants, com també del 
nombre de pernoctacions durant el 2016, va tenir 
lloc durant els mesos d’estiu, quan les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida van tenir un com-
portament molt bo amb un increment d’un 12,70 % 
en el nombre de viatgers i d’un 11,40 % en la xifra 
de pernoctacions respecte al mateix període de l’any 
2015 en els establiments de turisme reglat.

Aquest increment del nombre de turistes que l’any 
2016 van visitar les comarques del Pirineu i les Terres 
de Lleida també ha comportat en termes generals un 
augment en el volum de visites que s’han generat 
en els diferents equipaments culturals, a més d’una 
major contractació d’activitats de l’àmbit turístic a la 
nostra demarcació.

El resultat de les dades del 2016 representa el mi-
llor registre dels darrers 8 anys a les comarques de 
Lleida, tal com es pot comprovar en el quadre que 
s’adjunta. Les dades del 2016 també son millors 
quant a visitants que les dels anys 2007 i 2008, quan 
es va arribar a la xifra d’1.090.000 turistes, i en canvi 
les xifres de pernoctacions es van situar a la ratlla de 
2.800.000.

Turisme estranger 2005-2016

Font INE

Quadre comparatiu de l’evolució del turisme a les comarques del Pirineu i les Terres de 
Lleida en nombre de visitants i de pernoctacions de l’any 2009 fins al 2016

Viatgers

2.657.881 2.563.176 2.582.407 2.456.049 2.258.156 2.359.563 2.516.263 2.714.185

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pernoctacions

1.037.486 1.028.527 1.049.214 1.024.312 949.923 983.040 1.031.579 1.103.963

Font INE

Viatgers

Pernoctacions 343.219 311.101 303.447 338.820 347.391 330.832 371.334 375.574 424.350

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

132.178 141.887 141.165 153.134 144.163 151.081 158.355 167.543

339.375 361.464 339.996

20062005 2007 2008

146.599144.459 153.607 149.463


