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El director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, 
ha destacat que “s’han complert les expectati-
ves” i ha posat de manifest que el conjunt de 

les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida es-
tan experimentant des de l’any 2014 un creixement 
quant al nombre de viatgers i de pernoctacions fins 
arribar aquest darrer any 2017 a assolir el millor re-
gistre de tots els temps pel que fa a visitants i a igua-
lar pràcticament amb el millor rècord de la història en 
la xifra de pernoctacions amb l’any 2006. L’any 2014 
va ser l’any el de la consolidació de la recuperació 
del turisme lleidatà dels efectes de la crisi econò-
mica. Amb aquestes dades Juli Alegre s’ha mostrat 
satisfet i confiat de poder continuar treballant aquest 
any 2018 en la mateixa direcció per aconseguir mi-
llorar els resultats de creixement turístic a la demar-
cació de Lleida.

El nombre total de viatgers allotjats en establiments 
de turisme reglat de les comarques de Lleida durant 
l’any 2017 ha estat d’1.188.712 , els quals van fer 
2.911.302 pernoctacions, un 6,5 % més de visitants i 
un 6,7 % més de pernoctacions que l’any anterior. El 
2016 va tancar amb 1.115.943 visitants i 2.727.401 
pernoctacions, una dada que ja van representar el 
millor registre dels darrers 8 anys. Al marge del tu-
risme reglat, cal tenir present que en el conjunt de la 
demarcació lleidatana actualment hi ha unes 9.000 

places d’allotjament de turisme no reglat en albergs, 
refugis, campaments, cases de colònies, etc. que no 
estan incloses en les estadístiques de l’INE. Així ma-
teix, cal recordar que el volum de turistes és superior 
al de viatgers en establiments turístics, atès que hi 
ha molts turistes que s’allotgen en segones residèn-
cies, en cases de familiars i amics i en habitatges 
d’ús turístic que tampoc estan inclosos en aquestes 
dades.

El turisme estranger bat un altre rècord

Per la seva banda, el turisme estranger ha mantin-
gut un any més el seu creixement fins a batre l’any 
2017 el seu propi rècord en millorar els resultats de 
l’any anterior i 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 creixement enguany res-
pecte al 2016 d’un 6,54% en el nombre de viatgers i 
un 1,4 % en el de pernoctacions. D’aquesta manera, 
l’any 2017 se situa també com el millor de tots els 
temps a la demarcació de Lleida pel que fa al turisme 
estranger.

Les comarques de Lleida van rebre l’any 2017 un 
total de 184.266 turistes estrangers, els quals van 

Rècord històric del turisme a les comarques 
de Lleida amb 1,19 milions de visitants 

l’any 2017

El comportament turístic a les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida l’any 2017 ha representat 
un creixement d’un 6,5 % en el nombre de pernoctacions i de visitants amb relació al 2016

El nombre de viatgers es posiciona com el millor de tots els temps, a l’igual que el turisme estranger,  
mentre que les pernoctacions se situen en nivells molts similars als registrats l’any 2006, considerat 
com el millor any fins ara

El sector turístic de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida ha tancat l’any 2017 amb 
1.188.712 visitants, un nombre que suposa el millor any de la història quant al nombre de viat-

gers. Les pernoctacions del 2017 han estat 2.911.302, xifra que se situa en termes molt similars 
a la registrada l’any 2006 (un 1 % menys) i considerada com la millor fins ara, segons l’enquesta 

provisional d’ocupació turística de l’INE amb les dades de viatgers i pernoctacions en hotels, 
càmpings, apartaments turístics i turisme rural en el conjunt de la demarcació de Lleida. D’altra 
banda, les xifres del 2017 representen globalment un creixement d’un 6,52 % en el nombre de 

viatgers i del 6,74 % en les pernoctacions amb relació a l’any 2016, que ja va representar la 
millor dada dels darrers 8 anys.
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efectuar unes 440.484 pernoctacions. El turisme es-
tranger va representar el 15,50 % del volum total de 
visitants i de pernoctacions que es van dur a terme a 
la demarcació lleidatana. L’any 2016 la xifra de turis-
tes estrangers va ser de 172.946 i les pernoctacions 
que van fer van ser 434.508.

El diferent comportament turístic per sec-
tors

Malgrat que els resultats del conjunt de l’oferta turís-
tica de les comarques de Lleida presenten en conjunt 
un resultat molt positiu l’any 2017, cal destacar que 
els sectors d’hoteleria i els càmpings són els que han 
mostrat un millor comportament i uns majors incre-
ments d’ocupació. En canvi, els apartaments turístics 
i el turisme rural ha patit un cert retrocés respecte a 
l’any precedent pel que fa al nombre de pernocta-
cions.

El millor comportament l’ha tingut el sector del càm-
ping, el qual ha vist incrementar un 15,6 % el nombre 
de pernoctacions i un 5 % la xifra de viatgers res-
pecte a l’any anterior, que fins ara ostentava el millor 
registre de la seva història. En concret, els càmpings 
van registrar l’any 2017 un total de  193.234 viatgers  
i 681.560 pernoctacions.

Per la seva banda, els establiments d’hoteleria també 
han obtingut un resultat molt positiu i han tancat l’any 
2017 amb un 8,24 % més en el nombre de viatgers 
i un 6,38 % més de pernoctacions, amb uns ràtios 
percentuals per sobre dels aconseguits a Catalunya 

i al conjunt de l’Estat espanyol. A Catalunya, la xifra 
de viatgers ha crescut un 3,4 % i les pernoctacions 
han augmentat un 2,7 %, mentre que en el conjunt 
de l’Estat espanyol aquests indicadors han estat del 
3,6 % i el 2,7 %, respectivament.

El nombre de viatgers allotjats en hotels a les co-
marques de Lleida van ser 862.330, la millor xifra 
registrada en establiments d’hoteleria de tots el 
temps, mentre que el nombre de pernoctacions va 
ser d’1848.993, un guarisme lleugerament inferior al 
registrat l’any 2006 en hotels i que va ser d’1.998.698 
pernoctacions.

Els apartaments turístics han tingut un comporta-
ment desigual en relació amb l’any anterior respecte 
el nombre de viatgers i de pernoctacions. Mentre el 
nombre de viatgers ha crescut un 6 % , les pernoc-
tacions han baixat un 3,5 %, respecte l’any passat.

Finalment, el turisme rural ha tancat l’any amb un 
lleuger retrocés respecte al 2016, d’un 6,8 % en viat-
gers i un 6,2 % menys en pernoctacions.

Pel que fa al comportament del turisme rural i els 
apartaments turístics del 2017 amb relació a l’any 
anterior, paga la pena tenir present que el 2016 
aquests dos sectors van experimentar uns creixe-
ments de dos dígits respecte al 2015. En concret, 
el turisme rural va registrar l’any 2016 un increment 
d’un 14 % més de viatgers i de pernoctacions que el 
2015 i els apartaments turístics van rebre un 16 % 
més de viatgers i un 31 % més de pernoctacions que 
l’any anterior.

Sr. Juli Alegre Gràfic estadístiques.pdf

S’adjunta un tall de veu del director del Patronat de Turisme amb una valoració del comportament turístic 
de l’any 2017 i un gràfic amb el nombre de visitants i de pernoctacions totals i dels estrangers des de l’any 
1999 fins al 2017.
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