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Els establiments d’hoteleria de les comarques 
del Pirineu i les Terres de Lleida han tancat 
l’any 2019 amb un nou rècord històric quant al 

nombre de viatgers i amb el millor registre dels da-
rrers 13 anys pel que fa a la xifra de pernoctacions, 
segons l’enquesta d’ocupació hotelera de l’Institut 
Nacional d’Estadística-INE que s’ha conegut avui 
coincidint amb la celebració de Fitur 2020.

La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa 
Pujol, ha expressat la seva satisfacció per aquests 
bons resultats de l’any 2019. Pujol ha subratllat el fet 
que aquestes dades s’han conegut coincidint amb la 
celebració de FITUR, on les comarques del Pirineu i 
les Terres de Lleida tenen una presencia destacada 
promocionant el conjunt de l’ofera del nostre territori, 

però també ha dit, que “arriben en un moment de 
preocupació pels efectes  del temporal “Gloria” en el 
conjunt de Catalunya, amb especial incidència a la 
zona del litoral català, però també a la demarcació 
de Lleida ”.

El millor registre en pernoctacions desde 
l’any 2006

El sector d’hoteleria de Lleida ha tancat l’any 2019 
amb 945.818 viatgers i 1.980.747 pernoctacions, en-
front els 917.554 viatgers i 1.917.255 pernoctacions 
de l’any 2018, cosa que representa un increment 
d’un 3,08 % quant als viatgers i d’un 3,31 % en per-
noctacions en relació amb el 2018. Cal recordar que 
l’any 2018 ja va representar un rècord en viatgers i el 

Els establiments d’hoteleria de Lleida 
tanquen l’any 2019 amb el millor registre 
de tots els temps quant a viatgers i amb 
el millor resultat dels darrers 13 anys en 

pernoctacions

La vicepresidenta del Patronat, Rosa Pujol, expressa la seva satisfacció per aquests bons resultats 
que s’han donat a conèixer avui coincidint amb la celebració de FITUR.
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millor comportament de tot el sector turístic de la de-
marcació i va tancar amb un increment d’un 7,40 % 
quant al nombre de viatgers i d’un 5,71 % en la xifra 
de pernoctacions respecte a l’any 2017.

Els resultats de l’any 2019 representen els millors de 
tots els temps pel que fa al nombre de viatgers i el 
millor registre des de l’any 2006 en quan a pernoc-
tacions. Els resultats de l’any 2019 s’han situat a no-
més un 1 % de l’any 2006 quan es van fer 1.998.698 
pernoctacions, el millor registre del sector hoteler del 
Pirineu i les Terres de Lleida.

Quant a la resta de sectors, de moment encara no 
s’han publicat els resultats del mes de desembre 
per poder fer l’anàlisi de l’any 2019, si bé en el seu 
conjunt el sector del càmping manté un creixement 
respecte a l’any anterior pel que fa al nombre de viat-
gers, mentre que les pernoctacions són inferiors en 
un 3 %. Per la seva banda, el sector del turisme rural 
i els apartaments turístics han tingut un comporta-
ment inferior aquest darrer any en comparació amb 
el 2018.

El balanç final del conjunt del sector del 2019 estarà 
en termes molt similars amb els resultats obtinguts 
l’any 2018, atenent el pes i el nombre de places del 
sector d’hoteleria, en relació amb la resta de sectors. 
En aquest sentit cal recordar que el sector turístic 
de les comarques del Pirineu i les Terres de Llei-
da va tancar l’any 2018 amb el millor resultat de la 
història quant al nombre de viatgers i de pernocta-
cions, segons les dades de l’INE, en els establiments 
d’hoteleria, turisme rural, càmping i apartaments tu-
rístics. 

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 
2019 el seu propi rècord en millorar els resultats de 
l’any anterior i situar-se en el millor registre de la his-
tòria. En concret, el turisme internacional ha tornat 
a experimentar un creixement l’any 2019 respecte a 
l’anterior d’un 7 % aproximadament en el nombre de 
pernoctacions i d’un 2 % en el de viatgers. D’aquesta 
manera, l’any 2019 se situa també com el millor de 
tots els temps a la demarcació de Lleida pel que fa a 
la xifra de viatgers de turisme estranger.

El turisme actiu, amb un balanç positiu i 
bon ritme de la temporada de neu

Les activitats de turisme actiu van tenir també un bon 
comportament durant la campanya de 2019, si bé 
caldrà esperar al resultat de l’estudi que anualment 
elabora el Patronat de Turisme per conèixer el nivell 

de creixement experimentat respecte a l’any anterior. 
Els diferents responsables del sector han explicat 
que la mitjana de creixement podria oscil·lar al vol-
tant d’un 4 %, un percentatge que es troba dintre de 
les previsions fetes a començament de la temporada 
de créixer entre el 3 i el 5 %.

Per la seva banda, la temporada d’esquí 2018/2019 
al Pirineu de Lleida es va tancar amb la venda de 
1.327.237 forfets, una xifra similar als 1.344.897 que 
es van despatxar l’any anterior, malgrat que la cam-
panya va estar marcada per l’escassetat de precipi-
tacions i les altes temperatures. Pel que fa a la nova 
temporada 2019-2020, va arrencar a finals de nov-
embre amb una inversió de 20 milions d’euros per 
part dels 11 centres d’hivern del Pirineu de Lleida i 
amb l’objectiu de superar el 1.350.000 forfets, un 2 
% més que l’anterior. Els resultats tant a l’inici, pel 
Pont de la Puríssima, com pel comportament per les 
festes de Nadal, Cap d’Any i Reis, són força satisfac-
toris. Durant la campanya de Nadal es van vendre 
uns 250.000 forfets, un 18,5 % dels objectius per a 
tota la temporada.

Sra. Rosa Pujol

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