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L’ocupació turística a la demarcació de Lleida 
durant els mesos de juny, juliol i agost en els 
diferents establiments dels sectors d’hoteleria, 

turisme rural, apartaments turístics i càmpings s’ha 
incrementat en un 5,00 % quant al nombre de viat-
gers, mentre que les pernoctacions se situen pràcti-
cament al mateix nivell assolit l’estiu del 2018 amb 
un descens lleuger d’un 0,5 %. Cal recordar que l’any 
2018, com també l’estiu del mateix any, ostenta el 
millor resultat de tots els temps del sector turístic de 
les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pu-
jol, ha valorat de manera molt positiva els resultats 
registrats aquest estiu al conjunt de la demarcació 
i s’ha pronunciat sobre la necessitat de continuar 
treballant per augmentar l’arribada de turistes, tant 
d’àmbit estatal com també a escala internacional. Ha 
subratllat que “hem de generar iniciatives destina-
des a allargar més l’estada a les nostres contrades 
d’aquells turistes que ja han pres la decisió de venir 

Les comarques de Lleida tanquen l’estiu 
2019 amb un nou rècord històric pel que 
fa al nombre de visitants, que creix un 5 %, 
mentre que les pernoctacions es mantenen 

al mateix nivell de l’any passat

La vicepresidenta del Patronat, Rosa Pujol, expressa la satisfacció pel bon comportament turístic 
d’aquest estiu i manifesta que “cal treballar per allargar l’estada dels turistes que ja ens visiten”

-El sector d’hoteleria tanca l’estiu amb el millor resultat de tots els temps amb un increment d’un 
5,83 % respecte a l’estiu del 2018 en el nombre de viatgers i d’un 6 % en el de pernoctacions

Les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida han tancat la temporada d’estiu per setè any 
consecutiu amb un rècord històric quant al nombre de viatgers i s’ha mantingut el mateix nombre 
de pernoctacions que l’estiu de l’any passat, considerat com el millor fins ara. Aquests resultats 
són encara provisionals en espera de les dades de l’INE del mes de setembre quant als esta-

bliments d’hoteleria, turisme rural, apartaments turístics i càmpings, i confirmaran les previsions 
fetes pel Patronat de Turisme a l’inici de la temporada d’estiu. Destaca enguany el bon compor-

tament del sector d’hoteleria, amb un increment d’un 5,83 % respecte a l’estiu del 2018 en el 
nombre de viatgers i d’un 6 % en el de pernoctacions. També el turisme actiu ha tancat la cam-

panya d’estiu de manera satisfactòria i es preveu complir les previsions d’aquest subsector per a 
aquesta temporada d’incrementar entre el 3 i el 5 % el nombre de serveis contractats amb relació 

a l’any 2018.
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a passar les seves vacances a les comarques lleida-
tanes”.

 Es confirmen les previsions

Les dades d’aquest estiu encara provisionals de 
l’INE, pendents de tenir les dades de setembre, si-
tuen l’estiu del 2019 amb un nou rècord històric quant 
al nombre de viatgers i confirmen les previsions fetes 
pel Patronat de Turisme i pel mateix sector a l’inici 
de temporada. El Patronat de Turisme havia fet la 
previsió de poder repetir aquest estiu els bons re-
sultats de l’any 2018 i consolidar d’aquesta manera 
els increments d’ocupació que estan registrant les 
comarques del Pirineu i les Terres de Lleida des de 
l’estiu de l’any 2013.

Durant aquest estiu les comarques del Pirineu i les 
Terres de Lleida han tingut un 5 % més de viatgers, 
els quals han fet una estada més curta respecte a 
l’any passat, motiu pel qual les pernoctacions no han 
mantingut el mateix nivell de creixement. Es calcu-
la que durant aquest estiu les comarques de Lleida 
han rebut uns 645.000 turistes, que han fet al voltant 
d’1.750.000 pernoctacions en els establiments de 
turisme reglat i no reglat, al marge de les segones 
residències, que no estan quantificades i que també 
han gaudit de força activitat.

El sector d’hoteleria lidera els creixements 
aquest estiu

Malgrat que els resultats de l’oferta turística de les 
comarques de Lleida ofereixen en el seu conjunt un 
balanç positiu, cal subratllar que el sector d’hoteleria 
és el que manté per segon any consecutiu un crei-
xement important durant el període d’estiu tant en el 
nombre de viatgers com en el de pernoctacions. El 
sector del càmping ha crescut en el nombre de viat-
gers, però no en el de les pernoctacions, i finalment 
el turisme rural i els apartaments turístics han retro-
cedit respecte a l’estiu de l’any passat tant pel que fa 
al nombre de viatgers com de pernoctacions.

El sector d’hoteleria ha registrat un increment d’un 
5,83 % respecte a l’estiu del 2018 en el nombre de 
viatgers i d’un 6 % en el de pernoctacions, i amb re-
lació al 2017 l’increment és d’un 9 %. Una dada força 
representativa ha estat l’increment d’un 7,50 % en el 
nombre de pernoctacions i d’un 9,69 % en el de viat-
gers durant el mes d’agost, un guarisme que resulta 
molt satisfactori si tenim en compte que es fa molt 
difícil mantenir creixements en aquests percentatges 
quan l’ocupació durant el mes d’agost ja és alta ha-
bitualment. En el mes de juny les pernoctacions es 
van incrementar un 13,80 % i al juliol, un 3,65 %. 
Tots aquests resultats han situat aquest estiu en xi-
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fres rècord el sector d’hoteleria de les comarques del 
Pirineu i les Terres de Lleida, amb el seu millor resul-
tat de la història tant en el nombre de viatgers com 
de pernoctacions.

Per la seva banda, el sector del càmping ha experi-
mentat un creixement del 9 % pel que fa al nombre 
de viatgers, i en canvi les pernoctacions han baixat 
un 6 % respecte a l’estiu de l’any passat. Finalment, 
el turisme rural i els apartaments turístics han tingut 
un retrocés que oscil·la al voltant d’un 10 % en el 
nombre de viatgers i de pernoctacions.

El sector d’hoteleria i càmping disposen del major 
nombre de places turístiques a la demarcació. El 
sector d’hoteler compta amb 19.762   places i els 
càmpings amb 22.581. Per las seva banda, el turis-
me rural ofereix enguany 4.791 places i els aparta-
ments turístics 674 places.

Creixement sostingut des de l’any 2013

El sector turístic de les comarques de Lleida man-
té des de l’any 2013 una tendència de creixement 
positiu. L’any 2018 va tancar amb un rècord històric 
quant al nombre de viatgers i de pernoctacions i amb 
un creixement del 0,27 % per sobre de l’any ante-
rior. Mentre que el 2017 va tancar amb un increment 
d’un 6,4 %, el 2016 va cloure amb un augment del 12 
% més de turistes i de pernoctacions que l’estiu del 
2015, i aquest darrer, al seu torn, va ser millor que el 
2014 amb un 4,37 % més de pernoctacions.

Els resultats provisionals d’aquest estiu mantenen 
una tendència similar a la que està experimentant el 
sector turístic en el conjunt de les comarques de Llei-
da al llarg dels 8 primers mesos d’aquest any 2019, 
i que es tradueix en un increment del gener a l’agost 
d’un 1,88 % més de viatgers, mentre que les per-
noctacions baixen un 2,5 % amb relació al mateix 
període del 2018. Cal recordar que el sector turístic 
va tancar l’any 2018 amb el millor resultat de tots els 
temps amb un increment quant al nombre de pernoc-
tacions del 4,5 % més que l’any 2017.

Creixement del turisme estranger

També el turisme estranger continua marcant en-
guany un creixement respecte a l’any 2018. Durant 
els mesos d’estiu el turisme internacional,  ha crescut 
un 10,2 % quant al nombre de viatgers i un 6,4 % 
pel que fa a les pernoctacions, segons les dades de 
l’INE corresponents als mesos de juny, juliol i agost. 
El turisme estranger ha representat un 18 % del 
nombre de visitants i el  16 % de les pernoctacions 
que s’han fet aquest estiu.

De gener a agost el balanç provisional també és for-

ça positiu amb relació a l’any 2018. Durant aquests 
primers 8 mesos de l’any el turisme estranger ha 
crescut un 5,23 % en el nombre de pernoctacions i 
un 2,27 % quant a la xifra de viatgers estrangers si 
es compara amb el mateix període de l’any passat. 
El turisme estranger va tancar el 2018 amb el millor 
registre de tots els temps. 

El turisme actiu, amb un balanç positiu

També les activitats de turisme actiu han tingut un 
bon comportament aquest estiu, si bé caldrà espe-
rar al final de la temporada, a meitat d’aquest mes 
d’octubre, per acabar de passar balanç. Responsa-
bles del sector han explicat que la campanya ha es-
tat bona, tot i que amb un comportament una mica 
irregular, segons fonts del sector, ja que han tingut 
puntes de contractació de serveis molt alta alguns 
caps de setmana per sobre de les registrades el ma-
teix període de l’any passat, mentre que en altres 
han estat per sota.

Malgrat aquest ritme irregular i un inici de campan-
ya més fluix en la contractació de serveis a l’inici de 
la campanya a la primavera, el sector preveu poder 
assolir un increment entre el 3 i el 5 % respecte a 
l’any anterior, tal com s’havien fixat a l’inici de la tem-
porada, de tal manera que també es complirien les 
previsions inicials.

Sra. Rosa Pujol

S’adjunta un tall de veu amb les declaracions de 
la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa 
Pujol.
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