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Aquest primer cap de setmana d’estiu, que 
coincideix amb les festes de Sant Joan, es 
preveu que tingui una ocupació turística alta, 

que se situarà entre el 70 i 80 %  de mitjana en les di-
ferents modalitats d’allotjament turístic de la demar-
cació de Lleida, principalment a les zones del Piri-
neu. Algunes localitats on se celebren la festa del foc 
del solstici d’estiu amb la baixada de falles i la crema 
dels haros a diferents municipis de les comarques 
de l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran 
el nivell d’ocupació es preveu que sigui superior, fins 
arribar en alguns casos a la plena ocupació com és 
el cas de la Vall de Boí. L’arribada de la calor coin-
cidint amb l’inici de l’estiu i el començament de les 
vacances escolars afavorirà l’arribada dels primers 
turistes a la demarcació de Lleida aquest estiu.

Creixement consecutiu des de 2013

 La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Tu-
risme i els diferents subsectors d’allotjament turístic 
de la demarcació lleidatana, com ara turisme rural, 
hoteleria, càmping i la resta de sectors, a més de 
les empreses de turisme actiu, es mostren optimistes 
de cara al comportament turístic per a aquest estiu, 
sempre que les condicions meteorològiques siguin 

favorables.

El Patronat de Turisme preveu consolidar els nivells 
d’ocupació registrats durant els darrers cinc anys i 
repetir els resultats obtinguts l’estiu de 2017, sense 
que es pugui descartar algun creixement  lleuger en 
alguns dels diferents subsectors d’allotjament. De 
complir-se aquesta previsió el conjunt de les comar-
ques del Pirineu i les Terres de Lleida rebran aquest 
estiu uns  610.000 visitants, que faran 1.750.000 per-
noctacions entre els establiments 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. 

Pel que fa al turisme estranger, el Patronat preveu 
que es mantingui en percentatges similars als de 
l’estiu de l’any 2017, que van representar el 17% del 
total dels turistes i el 15 % de les pernoctacions que 
van fer durant els mesos estivals a les comarques 
de Lleida. Amb aquests càlculs el Patronat preveu 
que uns 100.000 turistes seran estrangers, els quals 
faran més de 250.000 pernoctacions en les diferents 
modalitats d’allotjament turístic.

L’agost, com ja és habitual, serà el mes que regis-
trarà una demanda turística més important, amb una 

El Patronat de Turisme preveu per aquest 
estiu repetir els resultats del 2017 i con-
solidar els creixements experimentats en 

els darrers 5 anys

 Les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida seran visitades aquest estiu per uns 610.000 turistes 
que faran 1.750.000 pernoctacions

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu un bon comportament turístic aquest 
estiu al Pirineu i a les zones turístiques de les Terres de Lleida, tant pel que fa al nombre de 

viatgers com de pernoctacions i de turisme estranger en els diferents subsectors d’allotjament tu-
rístic. El Patronat espera poder consolidar els creixements que ha experimentat el sector turístic 
de la demarcació de Lleida en els darrers 5 anys durant la temporada d’estiu fins a situar-se l’any 
2017 per sobre de les xifres obtingudes els anys 2006 i 2007, considerats com els millors abans 
del període de la crisi. Tant el Patronat de Turisme com els representants dels diferents subsec-
tors d’allotjament turístic de la demarcació de Lleida, com ara turisme rural, hoteleria i càmping, 

preveuen poder repetir els bons resultats de l’any passat, cosa que representaria arribar a la xifra 
de 610.000 turistes i 1.750.000 pernoctacions durant el període d’estiu. Per la seva banda, el tu-
risme actiu podria mantenir un creixement quant a les activitats entre un 3 i un 5 % més que l’any 

passat per les bones condicions que presenta la temporada.
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mitjana d’ocupació que oscil·larà entre el 80 i el 95%, 
segons el tipus d’allotjament i la zona turística, tot i 
que en algunes dates i destinacions, i d’acord amb la 
tipologia d’allotjament, els percentatges poden arri-
bar a la plena ocupació principalment per la setmana 
del 15 d’agost.

Les previsions del Patronat venen determinades tant 
per les dades positives dels darrers 5 estius, princi-
palment els dos darrers anys, com també pel com-
portament turístic que està experimentat el sector al 
llarg d’aquest any 2018.

Durant els darrers cinc anys, és a dir, des de l’any 
2013 fins a l’estiu del 2017, l’ocupació turística a 
l’estiu en el conjunt de les comarques de Lleida ha 
mantingut una tendència de creixement positiu con-
secutiu fins a situar-se l’estiu de l’any passat per so-
bre de les xifres obtingudes els anys 2006 i 2007, 
considerades com les millors abans del període de la 
crisi econòmica. L’estiu de 2017 es va tancar amb un 
increment d’un 5,9 % en el nombre de viatgers i un 
7,3 % en el de pernoctacions en relació amb l’estiu 
de 2016. De les dades de l’estiu del 2017 sobresur-
ten d’una banda el creixement experimentat pel sec-
tor del càmping, que va incrementar el nombre de 
pernoctacions en un 15 % respecte a l’estiu del 2016, 

i el sector d’hoteleria, que va créixer un 7’8 % en el 
nombre de viatgers i un 5,5 % en les pernoctacions. 
L’estiu del 2016 ja es va tancar amb un increment 
d’un 12 % més de turistes i de pernoctacions que 
l’estiu del 2015, i aquest, al seu torn, va ser millor 
que el del 2014 amb un 4,37 més de pernoctacions. 

Pel que fa al comportament del sector turístic aquest 
any 2018 val a dir que continua marcant una tendèn-
cia de creixement respecte a l’any 2017. En concret, 
del gener al mes d’abril d’enguany el nombre de viat-
gers ha crescut un 5 % i les pernoctacions un 3,5 
% amb relació a l’any passat, si bé posteriorment 
durant el mes de maig i aquest mes de juny, dels 
quals encara no es tenen dades oficials d’ocupació, 
no s’ha mantingut el mateix ritme, per causa sobretot 
de les condicions climatològiques, que no han estat 
del tot favorables, principalment de cara als caps de 
setmana.

La previsió  per sectors 

Per sectors, l’hoteleria preveu una mitjana d’ocupació 
durant el mes de juliol a les zones turístiques de Llei-
da i la seva àrea d’influència i a la mateixa ciutat de 
Lleida d’entre el 45 i el 60 %. A l’agost, aquesta mi-
tjana se situarà per sobre del 80 %. El mes d’agost 
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tindrà una ocupació alta fins al cap de setmana del 
18 i el 19 d’agost, i en menor grau la resta del mes. 
Per la setmana del 15 d’agost es podria arribar en 
molts establiments a la plena ocupació. En canvi, al 
mes de setembre, encara que quedi molt lluny per 
observar el moviment de les reserves, es preveu que 
la mitjana oscil·larà també entre el 45 i el 60 %.

El turisme rural també es mostra optimista quant a 
les previsions per a aquest estiu. L’ocupació podria 
oscil·lar al conjunt de la demarcació de Lleida entre 
el 45 i el 50 % al juliol, entre el 80 i el 85 % a l’agost, 
fregant la plena ocupació la setmana del 15 d’agost, 
i entre el 40 i el 45% al setembre.

El sector del càmping preveu igualment una bona 
ocupació per a aquest estiu en les seves diferents 
modalitats d’allotjament, si bé les gairebé 4.000 pla-
ces tindran una ocupació molt bona i actualment ja 
presenten un nivell de reserves molt alt per a tota la 
campanya, principalment de cara al mes d’agost. Les 
places de bungalous tindran una ocupació al mes de 
juliol que assolirà al voltant del 70 %, mentre que a 
l’agost se situarà en una mitjana del 95 %. La prime-
ra quinzena d’agost l’ocupació oscil·larà entre el 95 
% i la plena ocupació, mentre que la segona quinze-
na estarà sobre el 80 %. Finalment, els bungalous es 
poden situar al setembre sobre el 60 %. Es calcula 
que les previsions en la modalitat d’acampada per al 
mes de juliol es mouran al voltant del 50 %; a l’agost, 
la primera quinzena se situarà entre el 90 % i la ple-
na ocupació i la segona quinzena, sobre el 80 %, 
mentre que al setembre l’ocupació podria situar-se al 
voltant del 45 %.

Esta mitjana que oscil.la entre de les 2,2 
nits als hotels a les 4,13 nits en càmpings

La mitjana d’estada dels turistes que visiten les co-
marques de Lleida durant els mesos d’estiu varia 
d’acord amb la tipologia d’establiment. Els viatgers 
que es van allotjar en establiments d’hoteleria l’any 
2017 van registrar una mitjana de 2,2 nits. Els que 
es van hostatjar en establiments de turisme rural van 
fer una estada mitjana de 3,12 nits. En tercer lloc es 
van situar els que es van instal·lar en apartaments 
turístics, que van fer una estada mitjana de 3,94 nits, 
i finalment els que van escollir el càmping són els 
que més dies s’hi van estar. En concret, els allotjats 
en la modalitat de càmping van tenir una estada mi-
tjana durant els mesos d’estiu de 2017 de 4,13 nits 
per turista.

Turisme actiu 

Pel que fa al sector del turisme actiu es preveu un 

creixement d’entre un 3 i un 5 % en relació amb 
l’estiu de l’any passat en el conjunt d’activitats i de 
manera especifica  amb les activitats d’aigua i de riu 
gràcies a les reserves de neu que garanteixen uns 
bons cabals d’aigua. 

Per aquest cap de setmana de Sant Joan el sec-
tor preveu que sigui bo pel que fa a la demanda 
d’activitats, si bé molts dels visitants fixaran més la 
seva atenció a les activitats relacionades amb les fa-
lles. A partir del primer del cap de setmana de juliol 
es quan es produirà un fort increment de la deman-
da. Les ganes del públic per practicar el turisme actiu 
ja s’està notant en aquest darrer dies amb un fort in-
crement de les reserves fetes a partir del primer cap 
de setmana de juliol, la qual cosa  pot representar un 
bon presagi del comportament del sector per aquest 
estiu, segons el sector.

Oferta d’allotjament

L’oferta d’allotjament turístic reglat per a aquest any 
2018 a les comarques de Lleida entre hotels, càm-
pings, turisme rural, apartaments turístics, refugis, 
instal·lacions juvenils i albergs se situa en 1.306 es-
tabliments i 56.562 places, una xifra molt similar a 
la de la temporada anterior. Si li afegim a aquestes 
xifres els Huts, els pisos d’ús turístic, la xifra se situa 
en 3.553 establiments i 68.920 places. 

Per tipus d’allotjament, l’oferta d’hoteleria d’enguany 
és de 413 establiments amb 19.688; turisme rural, 
651 cases i 4.707 places, i càmping, 62 establiments 
i 22.620 places, 4.000 de les quals són de bunga-
lous. La resta de l’oferta engloba els 28 apartaments 
turístics (amb 634 places), els 41 albergs (3.202), els 
66 refugis (2.072), les 30 cases de colònies (2.327), 
les 6 granges escola (686) i 2.247 habitatges d’ús 
turístic (12.358).

Diversitat d’oferta 

Les comarques de Lleida durant la temporada d’estiu 
disposen d’una oferta variada i de qualitat vinculada 
principalment amb productes de natura i de turis-
me actiu amb unes 230 empreses arreu del territori, 
conjuntament amb una diversificada activitat cultu-
ral com ara les falles, el romànic, un ric patrimoni  i 
nombroses mostres i actuacions musicals arreu del 
territori i un ampli ventall d’activitats de caire lúdic i 
esportiu. L’oferta es complementa amb una gastro-
nomia de qualitat amb productes agroalimentaris i 
una bona oferta d’allotjament, entre d’altres aspec-
tes,  que conviden a gaudir de  tot el territori.
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