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El sector  turístic de les comarques del Pirineu i 
les Terres de Lleida ha tancat l’any 2015 amb 
el millor resultat de pernoctacions turístiques 

dels darrers 4 anys fetes en els establiments de turis-
me reglat (hotels, cases de turisme rural, càmpings i 
apartaments turístics), segons l’enquesta d’ocupació 
turística de l’INE. El turisme estranger, per la seva 
banda, ha mantingut un any més el seu creixement 
fins a situar-se en el millor registre des que el Pa-
tronat de Turisme fa un seguiment de les dades 
d’ocupació.

El balanç del comportament turístic de l’any 2015 a 
les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida si-
tua el nombre de pernoctacions en un 5 % per sobre 
de les registrades l’any 2014, mentre que el nombre 
de visitants també va augmentar al voltant d’un 3 %. 
L’increment més gran de la xifra de pernoctacions 
que la de visitants vol dir també que durant l’any pas-
sat els visitants van allargar més la seva estada a les 
comarques de Lleida. 

El nombre total de visitants l’any 2015 se situa en 
1.011.466, els quals van efectuar  2.486.000 pernoc-
tacions en establiments de turisme reglat davant dels 
980.294 visitants i 2.363.590 pernoctacions de l’any 
2014. El resultat del 2015 se situa  en termes molts 

similars als de l’any 2012, però amb un lleuger incre-
ment en la xifra de pernoctacions aquest any 2015. 
Aquestes xifres esdevenen les millors dels darrers 
4 anys en el nombre de pernoctacions, com es pot 
comprovar en els quadres que s’adjunten en aquest 
document.

Una de les xifres més significatives de l’any 2015 és 
l’augment en un 5,5 % del nombre de visitants estran-
gers amb relació a l’any 2014. Les xifres del turisme 
estranger a les comarques de Lleida se situen l’any 
2015 com les millors de tots els anys en què el Pa-
tronat fa el seguiment de les dades d’ocupació. Les 
comarques de Lleida van rebre l’any passat 159.757 
visitants estrangers, els quals van efectuar 390.000 
pernoctacions. El turisme estranger va representar 
el 15,8 % del volum total de visitants i pernoctacions 
que es van dur a terme a la demarcació lleidatana en 
els establiments de turisme reglat.

Una oferta de 58.983 places

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 50.295  places en total. En can-

Lleida tanca el balanç turístic de l’any 2015 
amb el millor resultat dels darrers 4 anys

El nombre de visitants estrangers va representar el millor registre des que el Patronat fa un seguiment 
de les dades d’ocupació, amb un increment del 5 % respecte a l’any 2014

Les comarques de Lleida són considerades com un dels llocs de referencia a nivell mundial  per a la 
pràctica de l’escalada
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vi, no s’ha quantificat en aquestes xifres el nombre 
de visitants i de pernoctacions que es van fer durant 
l’any 2015 en altres modalitats d’allotjament com els 
refugis, els albergs i les cases de colònies, que su-
men altres 8.688 places. En total la xifra de places 
ofertades en  les diferents modalitats d’allotjament 
turístic a la demarcació de Lleida l’any 2015 va ser 
de 58.083 .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 pròpies, que re-
presenten una xifra al voltant de 146.000 places i 
que donen un total de 204.983 places turístiques a 
Lleida. Segons l’Idescat, al voltant d’un 54% dels tu-
ristes que visiten les comarques de Lleida s’allotgen 
en aquest tipus d’allotjament (un 28% en cases de 
familiars i amics i un 26% en segones residències 

pròpies).
L’ increment de visitants, com també del nombre de 
pernoctacions durant el 2015, ja es va mantenir tam-
bé durant  els mesos d’estiu, amb un augment d’un 
5,31% en la xifra de pernoctacions respecte a l’estiu 
del 2014 i de les pernoctacions dels estrangers, que 
van créixer un 15,19% respecte el mateix període de 
l’any anterior-

Aquest increment del nombre de turistes que l’any 
2015 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, com també en 
una major contractació d’activitats de l’àmbit turístic 
a la nostra demarcació.

Font INE

Nombre total de viatgers 
i pernoctacions

Viatgers

Pernoctacions

2.012 2.0142.013 2.015

   1.030.311  941.353         980.294      1.011.446

   2.483.959 2.227.435     2.363.590      2.486.251

Font INE

Turisme
Estranger

Viatgers

Pernoctacions

2.006 2.0102.008 2.012 2.0142.007 2.0112.009 2.013 2.015

 144.887  152.212    149.252    132.928   143.375   141.435    152.305   144.270   150.669    159.757

 331.956   359.231   38.949      314.744    310.338   342.242    347.391   327.914    370.437    389.878

Viatgers i pernoctacions en establiments de turisme reglat 2012-2015

Visitants  i pernoctacions  d’estrangers  en establiments de turisme reglat 2006-2015
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