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L’ocupació dels establiments hotelers de les 
comarques del Pirineu i les Terres de Lleida 
durant el mes de juliol s’ha tancat amb el mi-

llor registre de la darrera dècada quant al nombre 
de pernoctacions i amb les millors dades de tots 
els temps pel que fa a la xifra de viatgers, segons 
l’enquesta d’ocupació hotelera de l’INE que s’ha do-
nat a conèixer avui.

Durant el mes de juliol del 2018 s’han allotjat als esta-
bliments d’hoteleria del conjunt de la demarcació de 
Lleida 92.973 persones, que han generat un total de 
203.632 pernoctacions. Aquestes xifres representen 
un increment d’un 3,53 % més de pernoctacions i un 
1,65 % més de viatgers que el mes de juliol del 2017. 
Si les comparem amb el juliol de 2016 l’increment 

se situa en un 3.19 % en el nombre de viatgers i en 
un 8,88 % de pernoctacions. També l’estada mitjana 
dels viatgers ha millorat lleugerament enguany res-
pecte a l’any passat, en pujar dels 2,15 dies d’estada 
el 2017 als 2,19 dies d’aquest juliol. 

El turisme estranger també ha tingut un millor com-
portament aquest mes de juliol en els establiments 
d’hoteleria de les comarques de Lleida en compara-
ció amb el mateix mes de juliol del 2017. El nombre 
d’estrangers que s’han allotjat en els establiments 
d’hoteleria han estat 16.937, els quals han generat 
30.737 pernoctacions. Aquestes xifres representen 
un 5 % més de visitants i un 8,3% més de pernocta-
cions d’estrangers. 

Els establiments d’hoteleria de Lleida tan-
quen el mes de juliol amb el millor registre de 
tots els temps quant al nombre de viatgers i 
amb les millors dades de pernoctacions del 

darrers 10 anys

Durant el mes de juliol el sector d’hoteleria ha tingut un 3,53 % més de pernoctacions i un 1,65 % més 
de viatgers que en el mateix període del 2017 a les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida
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Aquest bon dinamisme que mostra el sector hoteler 
de les comarques de Lleida durant aquest estiu man-
té el mateix bon ritme que ha estat experimentant 
durant tots els mesos de l’any 2018 respecte al 2017. 
En concret, el creixement del sector hoteler de ge-
ner a juliol del 2018 manté un increment d’un 6,22 
%  quant al nombre de pernoctacions i d’un 7,1 % en 
el nombre de viatgers amb relació als mateixos set 
primers mesos de l’any 2017.

L’ocupació que ha experimentat el sector d’hoteleria 
de les comarques de Lleida durant el mes de juliol re-
presenta el millor registre dels darrers 10 anys quant 
al nombre de pernoctacions i la millor xifra de viat-
gers allotjats de tots els temps durant aquest mes als 
establiments d’hoteleria de les contrades del Pirineu 
i les Terres de Lleida. Pel que fa a les pernoctacions, 
els anys que van obtenir un millor resultat van ser el 
2006, amb 219.270 viatgers; el 2007, amb 209.750, i 
el 2008, amb 203.896.

El Patronat de Turisme qualifica de força satisfac-
tori el comportament turístic que està registrant el 
sector turístic aquest estiu fins avui, a falta de tenir 
encara les dades definitives de la resta de sectors 
d’allotjament turístic del mes de juliol, com també del 
resultat de tots els sectors d’agost i setembre. Les 

dades del mes de juny del conjunt d’establiments 
d’allotjament turístic també va ser favorable en re-
lació amb l’any passat. En concret el nombre de 
pernoctacions en  els establiments de turisme rural, 
càmpings, apartaments turístics i hotels en el con-
junt de la demarcació de Lleida van experimentar un 
increment d’un 3,8 % en quan al nombre de turistes 
i d’un 1,48 % en el nombre de pernoctacions en rela-
ció amb el mateix mes de juny de 2017.

Cal recordar que les comarques de Lleida van tancar 
l’estiu del 2017 amb un creixement d’un 6,5 % més 
de pernoctacions que la temporada estival del 2016. 
Les dades de l’estiu del 2017 entre tots els sectors 
d’allotjament es van situar per sobre de les xifres ob-
tingudes els anys 2006 i 2007, considerades com les 
millors abans del període de la crisi econòmica. Els 
resultats del 2016 van representar alhora un incre-
ment d’un 12 % més de turistes i de pernoctacions 
que l’estiu del 2015, i aquella campanya, al seu torn, 
va ser millor que la del 2014, amb un 4,37% més 
de pernoctacions. En concret, el sector turístic a les 
comarques de Lleida manté una tendència de creixe-
ment positiu des de l’estiu de l’any 2013.

http://www.lleidatur.cat
mailto:lleidatur@lleidatur.cat

	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 


