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L’ocupació dels establiments d’hoteleria de les 
comarques del Pirineu i les Terres de Lleida 
durant el mes de juny s’ha tancat amb el millor 

registre de tots els temps quant al nombre de viatgers 
i de pernoctacions, segons l’enquesta d’ocupació ho-
telera de l’INE que s’ha donat a conèixer avui.

Les dades del sector d’hoteleria a les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida del mes de juny 
d’enguany han representant un increment d’un 9,86 
% quant al nombre de viatgers i d’un 13,80 % en el 
nombre de pernoctacions respecte al mateix mes del 
2018. Durant el juny del 2019 s’han allotjat als esta-
bliments d’hoteleria del conjunt de la demarcació de 
Lleida 79.007 persones, que han generat un total de 
135.798 pernoctacions, davant els 71.916 viatgers i 
les 119.326 pernoctacions del 2018, la qual cosa ha 
generat el millor registre de tots els temps durant el 
mes de juny. Fins ara el millor registre en quan a per-

noctacions durant el mes de juny el tenia l’any 2007 
amb 130.360 pernoctacions i en viatgers l’any 2018 
amb els 71.916 esmentats.

D’altra banda, si comparem les dades d’enguany 
amb les primeres dades d’ocupació de la demarca-
ció registrades per l’INE corresponents a l’any 1996, 
el nombre de viatgers i el de pernoctacions, ara fa 23 
anys, pràcticament s’han doblat. El 1996 la xifra de 
viatgers va ser de 38.339 i les pernoctacions comp-
tabilitzades van ser 77.345 el mes de juny.

Tres mesos de creixements consecutius 
importants aquest 2019

D’altra banda, aquest és el tercer mes consecutiu 
que el sector d’hoteleria de les comarques del Pi-
rineu i les Terres de Lleida experimenta un creixe-

Els establiments d’hoteleria de Lleida 
tanquen el mes de juny amb el millor 

registre de tots els temps

Durant el mes de juny el sector d’hoteleria ha tingut un 9,86 % més de viatgers i un 13,80 % més de 
pernoctacions que en el mateix període del 2018 a les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida

El balanç del sector d’hoteleria d’aquest primer semestre de l’any 2019 manté el mateix nombre de 
pernoctacions del 2018 mentre que la xifra de viatgers creix un lleuger 0,69 %
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ment important respecte al mateix període de l’any 
anterior, amb la qual cosa s’ha pogut tancar el primer 
semestre d’aquest 2019 amb uns resultats que són 
molts similars als del primer semestre del 2018, re-
cuperant d’aquesta manera la baixada en el nombre 
de viatgers i de pernoctacions dels mesos de gener 
i març, que van coincidir amb la campanya de neu.

El mes d’abril va experimentar un 15,62 % més de 
viatgers que l’any anterior, coincidint amb el període 
de Setmana Santa. El maig va augmentar el nombre 
de viatgers en un 9,26 % i finalment aquest mes de 
juny ha estat d’un 9,86 %. El creixement quant a la 
xifra de pernoctacions ha estat encara més signifi-
catiu, la qual cosa representa que s’ha allargat més 
l’estada. En concret, el mes d’abril el creixement ex-
perimentat va ser del 20,60 %, el maig va ser del 
9,32 % i finalment aquest mes de juny ha estat del 
13,80 %.Pel que fa al comportament del mes de ge-
ner, el nombre de viatgers va descendir en un 11,96 
% i el mes de març en un 9,56 %, mentre que al 
febrer es va mantenir pràcticament igual.

La suma de viatgers dels sis primers mesos d’aquest  
2019 en els establiments d’hoteleria ha estat 445.558 
davant els 442.507 del 2018 i els 406.541 del 2017. 
Quant a les pernoctacions registrades aquest primer 
semestre del 2019, han estat 933.864, davant les 
935.153 del 2018 i les 871.868 del 2017.

Cal recordar que el sector turístic de les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida va tancar l’any 2018 
amb el millor resultat de la història quant al nombre 
de viatgers i de pernoctacions, segons les dades de 
l’INE en els establiments d’hoteleria, turisme rural, 
càmpings i apartaments turístics. El millor compor-
tament l’any 2018 el van presentar precisament els 
establiments d’hoteleria, els quals van incrementar 
un 7,40 % el nombre de viatgers i un 5,71 % la xifra 
de pernoctacions respecte a l’any 2017. En concret, 
els hotels van registrar el 2018 un total de 925.926 
viatgers i d’1.950.861 pernoctacions.

Procedència turística

El turisme català ha representat el 61,5 % del nom-
bre de viatgers que han visitat les comarques de Llei-
da durant el mes de juny, seguit dels visitants proce-
dents de la comunitat de Madrid amb un 4,00 %, a 
continuació els provinents del País Valencià, el País 
Basc i Castella i Lleó amb un 3 % aproximadament 
cadascun , i en percentatges inferiors els de la resta 
de comunitats.

Per la seva banda, el turisme estranger, amb un 

18,29 % del còmput total de viatgers, ha tingut tam-
bé un millor comportament aquest juny en els esta-
bliments d’hoteleria de les comarques de Lleida en 
comparació amb el mateix mes de juny del 2018. El 
nombre d’estrangers que s’han allotjat en els esta-
bliments d’hoteleria han estat 14.457, els quals han 
generat 22.987 pernoctacions. Aquestes xifres re-
presenten un 0,7 % més de visitants i un 3,4% més 
de pernoctacions d’estrangers respecte el mes de 
juny de 2018.

El Patronat de Turisme valora de forma molt satisfac-
tòria el comportament turístic del sector d’hoteleria 
de les contrades de Lleida durant aquest darrer mes 
de juny, com també en el global d’aquests sis primers 
mesos de l’any 2019, i preveu poder repetir aquest 
estiu els bons resultats de l’any 2018 i consolidar 
d’aquesta manera els increments d’ocupació que 
estan registrant les comarques del Pirineu i les Te-
rres de Lleida des de l’estiu de l’any 2013. Si aquesta 
previsió es compleix, la demarcació de Lleida rebrà 
durant la campanya estival uns 615.000 turistes, que 
faran al voltant d’1.750.000 pernoctacions en els es-
tabliments de turisme reglat i no reglat, al marge de 
les segones residències, que no estan quantificades 
i que també gaudiran de bons nivells d’ocupació.
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