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PRESENTACIÓ 

 

Aquest és el segon Informe que ha desenvolupat la Càtedra de Turisme d’Interior 

i de Muntanya de la Universitat de Lleida i de la Diputació de Lleida. L’Informe 

sobre el Turisme Rural a la Província de Lleida l’ha elaborat el geògraf i professor 

de la Universitat de Barcelona, Martí Cors Iglesias, que és un dels principals 

referents en el tema a les universitats del país. Com es podrà comprovar estem 

davant d’un estudi rigorós i molt sòlid, que aporta les principals claus per 

entendre tant el notable desenvolupament que ha protagonitzat aquest forma 

d’allotjament turístic a Lleida, i que s’expliquen per les potencialitats d’aquest 

tipus de turisme en el nostre territori, com també posen de manifest les febleses 

que el caracteritzen. 

L’estudi fa palès el dinamisme del turisme rural a les Terres de Lleida, al Pirineu 

lleidatà i a l’Aran. Així, hem passat de només 192 cases rurals comptabilitzades 

l’any 1992 a les 655 de l’any 2016. Al mateix temps, que les places disponibles 

passaven en igual període de les 1.742 a les 4.717. Cal anotar, però, que les 

dades provisionals del 2017 reflecteixen una lleugera disminució tant d’unitats 

com de places, el que no deixa de ser significatiu. 

En tot cas, el fet és que aquest tipus d’allotjament, que en els darrers anys ha 

evolucionat molt fent-se més heterogeni i complex, i que cada cop busca noves 

sinergies amb altres àmbits i activitats turístiques, està present en un nombre 

important de pobles i viles de la demarcació de Lleida. Un turisme rural concret 

aquest (hi ha d’altres formes de turisme en el món rural que denoten una gran 

fortalesa), que ha permès generar riquesa i ocupació en el nostre territori, a partir 

d’iniciatives empresarials que en la majoria dels casos eren de gent de la zona. 

Més enllà d’aquestes consideracions, el turisme rural a Lleida té clares 

oportunitats de desenvolupament enmig dels canvis que suposa el nou model 

turístic globalitzat. Ara bé, pensem que li cal construir col·lectivament, amb el 

suport de les administracions, una identitat com a producte turístic d’alta 

qualitat, arrelat al territori però clarament insert en un món tecnològicament 

avançat i socialment plural, on la competència entre els espais i el productes 

turístics cada vegada és més intensa. El repte que tenim tots és contribuir a l’èxit 

d’aquesta aposta. 

 

Francisco García Pascual 

Director de la Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya 

Desembre 2017 
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MARC NORMATIU I TERRITORIAL 

 

1. El turisme rural a Catalunya, una oferta específica 

d’allotjament turístic reglat amb més de trenta anys 

d’experiència.  

A partir dels anys 60 i 70 l’activitat turística que fins llavors es focalitzava 

principalment a la costa, a l’alta muntanya i en algunes de les ciutats amb un 

potent llegat patrimonial, comença a expandir-se per conquerir nous territoris 

amb un marcat caràcter rural. L’aparició d’aquests nous espais turístics va 

estretament lligat a les noves modalitats i formes d’entendre i fer turisme, basats 

en el contacte directa amb la natura i el món rural; i amb els valors i 

comportaments fortament arrelats en les denominades societats del benestar, 

altament urbanitzades i amb un ampli bagatge cultural, que posen en valor tot 

allò que tingui a veure amb l’autenticitat i la sostenibilitat. 

Las accepcions utilitzades per identificar aquest tipus de turisme que té la seva 

base d’operacions en el medi rural han estat múltiples y diverses -turisme rural, 

turisme verd, ecoturisme, agroturisme, turisme sostenible, turisme actiu, etc.-, 

introduint certa dosis de confusió i ambigüitat en la seva identificació y 

tractament. La complexitat del turisme rural, per les seves múltiples facetes i 

matisos en quant a recursos, ofertes y productes, pot ser  tractada des de 

diferents punts de vista, segons quins siguin els criteris previs emprats en la seva 

definició: criteris d’ordre territorial, institucional-normatiu, de tipus de clientela, 

comercial o socioeconòmic. L’ús d’un o altre criteri condicionarà el seu posterior 

anàlisi i interpretació. 

En el nostre cas, i d’acord amb les pautes de classificació i ordenació utilitzades 

a nivell estadístic, i segons ho entenen un ampli segment de la nostra societat, 

hem optat pel criteri institucional o normatiu emprat a l’hora de definir què és el 

turisme rural. Per tant, per turisme rural entendrem aquell conjunt d’activitats o 

iniciatives vinculades a l’existència d’un establiment d’allotjament turístic regulat 

d’acord amb el marc normatiu.  

A l’Estat espanyol, els allotjaments de turisme rural estan regulats per les 

Comunitats Autònomes, les quals tenen competències específiques en matèria 

de turisme, tal com preveu l’article 148 de la Constitució Espanyola; i Catalunya 

en fou pionera en regular aquest nou tipus d’oferta l’any 1983: les anomenades 

Residència-Casa de Pagès (Decret 365/1983 de 4 d’agost), que permetia a les 

cases rurals prestar un servei d’allotjament temporal en règim d’habitacions o 

de cessió de l’habitatge sencer. 

Segons la normativa, aquest nou tipus d’establiment havia d’estar situat fora del 

nucli urbà o bé en un petit nucli de població de menys de 1.000 habitants, estar 

integrat en una edificació ja preexistent abans del 1950 que respectés la 

tipologia arquitectònica de la zona i l’entorn, tenir una capacitat limitada de 

places, que en cap cas podia sobrepassar les 15 places, amb un mínim de 4, i 

no podien ser pisos considerats com habitatges independents en un edifici de 

diverses plantes en règim de propietat horitzontal. 
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Aquests trets bàsics de la normativa sobre les cases rurals s’han mantingut fins 

ara, amb algunes variacions introduïdes l’any 2012 (Decret 159/2012 de 20 de 

novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic) a fi i 

efecte de facilitar l’obertura de nous establiments. Per exemple, un canvi 

rellevant, i que pot repercutir especialment a les comarques de Lleida on 

predomina el poblament rural concentrat, és que s’amplia la forquilla del 

nombre d’habitants del nucli de població on pugui haver-hi un allotjament 

d’aquest tipus fins a 2.000 habitants. D’altra banda, es flexibilitza la capacitat 

mínima d’un establiment en règim d’allotjament en habitacions modalitat Masia 

o Casa de Pobla Compartida a tan sols una habitació i 2 places.  

L’any 1995 s’actualitza la normativa que regula les Residències-Cases de Pagès 

(Decret 214/1995 de 27 de juny), amb l’objectiu de regular millor les diferents 

modalitats d’allotjament dins el sector del turisme rural i garantir uns mínims de 

qualitat en els seus serveis. El canvi més significatiu fou la introducció de tres 

tipologies d’allotjament: la Masia, la Casa de Poble i l’Allotjament Rural 

Independent (ARI), una distinció feta en funció de si la casa es trobava aïllada 

(Masia) o bé dins un nucli urbà (Casa de Poble) i també en funció del règim 

d’allotjament, si era en habitacions més esmorzar (Masia i Casa de Poble) o bé 

el lloguer de l’habitatge sencer (Allotjament Rural Independent).  

La Llei de Turisme 13/2002 de 21 de juny, aprovada pel Parlament de Catalunya 

l’any 2002, preveu una nova modificació de la normativa reguladora de l’oferta 

de turisme rural (articles 49 i 50) i estableix una nova denominació dels 

establiments: substitueix la denominació Residència-Casa de Pagès per la 

d’Establiments de Turisme Rural, i contempla una classificació en dos grups: 1) el 

grup de Cases de Pagès o Establiments d’Agroturisme, en què la persona titular 

és pagès professional i obté rendes agràries, ramaderes o forestals, i on els turistes 

poden conèixer les activitats pròpies de l’explotació agrària, i 2) el grup 

dels Allotjaments Rurals, en què el seu titular no està obligat a obtenir rendes 

agrícoles, ramaderes o forestals. Aquesta nova classificació ens permet 

identificar amb major claredat l’oferta d’agroturisme. A l’empara de 

l’esmentada Llei, l’any 2006 entrà en vigor la normativa actual que regula 

l’oferta dels Establiments de Turisme Rural a Catalunya (Decret 313/2006 de 25 

de juliol), que estableix, tal i com preveu la llei, la classificació dels establiments 

en dos grans grups: a) les Cases de Pagès i b) els Allotjaments Rurals; i introdueix 

alguns canvis en les modalitats d’allotjament: elimina la de l’Allotjament Rural 

Independent i la substitueix per la modalitat Masoveria si és una casa rural 

aïllada, i per la modalitat Casa de Poble Independent si és una casa rural situada 

dins el nucli urbà. Per tant, cadascun dels dos grups d’Establiments de Turisme 

Rural es classifica en 4 modalitats: Masia, Masoveria, Casa de Poble Compartida 

i Casa de Poble Independent. En les modalitats Masia i Casa de Poble 

Compartida el titular ha d’estar empadronat en el mateix habitatge on hi ha 

l’establiment turístic, i en el cas de les modalitats Masoveria i Casa de Poble 

Independent el titular no cal que resideixi en el mateix habitatge però sí a la 

mateixa comarca o en municipis limítrofes. Com ja s’ha comentat, l’any 2012 

s’introdueix una altra modificació en els Establiments de Turisme Rural (Decret 

159/2012 de 20 de novembre), i entre els canvis també s’aprova substituir la 

placa identificativa de “RCP” a la façana dels establiments per la de “TR”, amb 

l’afegitó “agroturisme” en el cas que l’establiment pertanyi al grup de Casa de 

Pagès.  
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Esquema 1. Tipologia d’establiments de turisme rural 

  Ubicació de l’habitatge unifamiliar 

  
Fora del nucli 

urbà (aïllat) 

Dins del nucli 

urbà (< 2.000 

hab) 

Règim 

d’allotjament 

Habitacions 

i esmorzar 
Masia 

Casa de Poble 

Compartida 

Habitatge o 

casa 

sencera 

Masoveria 
Casa de Poble 

Independent 

 

Finalment, i per tal d’assegurar uns trets diferenciadors en relació altres tipus 

d’oferta d’allotjament turístic i evitar certa massificació del sector en quant al 

nombre de places o que l’oferta i el capital acabi en mans de grans grups 

empresarials, la normativa preveu un seguit de limitacions. En primer lloc, 

l’establiment de turisme rural és incompatible amb l’explotació, a la mateixa 

finca, de qualsevol altre tipus d’allotjament turístic, d’instal·lacions destinades a 

activitats amb infants i joves i d’establiments de restauració, excepte aquells 

restaurants situats en nuclis de població de menys de 30 habitants, que no 

superin les 30 places, i que estiguin vinculats a la modalitat Casa de Poble. En 

segon lloc, un mateix promotor o titular no pot explotar més de 15 places entre 

totes les modalitats de turisme rural en un mateix edifici. 

 

2. La qualitat en els Establiments de Turisme Rural, un repte de 

present i de futur. 

Davant el fort creixement de l’oferta de turisme rural a mitjans dels anys 2000 es 

detecta cada cop més la necessitat d’establir un sistema de classificació dels 

establiments que reguli els estàndards de qualitat i sigui una referència per als 

clients, semblant al de les estrelles en establiments hotelers i càmpings. L’any 

2007 l’associació Turalcat ja proposa el sistema de catalogació provisional per 

espigues en una quinzena de cases de turisme rural de la província de Lleida 

però no serà fins l’any 2010 que la Direcció General de Turisme de la Generalitat 

de Catalunya inicià, juntament amb la Confederació del Turisme Rural i 

Agroturisme de Catalunya (Turalcat) i la Confederació Catalana de Turisme 

Rural (Concatur), una prova pilot de viabilitat dels criteris per a la determinació 

dels indicadors i les evidències del model de categorització dels Establiments de 

Turisme Rural. Una comissió mixta d’avaluació va realitzar un seguiment de la 

idoneïtat dels criteris fins assolir un model de categorització per espigues que va 

ser consensuat entre la Direcció General de Turisme i les dues associacions 

esmentades. 

L’any 2012 (Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre), d’Estructuració del 

Sistema Català de Qualitat Turística, s’aprova el model pel qual s’estableixen els 

criteris per a l’atorgament de categoria als Establiments de Turisme Rural. 

L’objectiu és garantir una projecció més clara i competitiva dels establiments de 
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turisme rural de cara la demanda i posicionar el sector dins un conjunt 

d’estratègies per fer de Catalunya una destinació turística d’alt valor afegit i 

d’excel·lència, atreure el turisme internacional i, en definitiva, equiparar en 

termes de qualitat els Establiments de Turisme Rural a la resta d’establiments. El 

2013 (EMO/362/2013, de 18 de febrer) s’aprova el model que estableix els criteris 

per a l’atorgament de categoria als Establiments de Turisme Rural. El model 

s'estructura en cinc categories, d'una a cinc espigues, que valoren els següents 

paràmetres: entorn de la casa i edificació, estances interiors (zones comunes, 

habitacions i banys), mobiliari, decoració i parament, espai exterior, condicions 

de comercialització, serveis que s'ofereixen a l'hoste, i proposta d'activitats a 

l'entorn (culturals, en el medi, familiars, d'agroturisme, esportives, turisme actiu, 

de salut, gastronòmiques, etc). Un procés que té un cost de 198,77 € per 

establiment, amb una bonificació de fins el 50% a partir del segon establiment. 

És una classificació voluntària per tots aquells establiments de turisme rural inscrits 

al Registre de Turisme de Catalunya, amb un qüestionari diferenciat en funció 

de si la modalitat d’allotjament és compartida (habitacions) o bé independent 

(habitatge sencer). 

 

Esquema 2. Catalogació establiments de turisme rural 

Catalogació dels 

Establiments de Turisme Rural Nivells de qualitat 

1 Espiga Bàsic 

2 Espigues Estàndard 

3 Espigues Confort 

4 Espigues Superior 

5 Espigues Excepcional 

 

La catalogació no és una tasca senzilla i ha generat enrenou dins el sector del 

turisme rural ja que els criteris emprats per mesurar la qualitat de l’oferta obvien 

altres variables que són igualment importants pel turisme rural (atmosfera i 

cultura rural, proximitat i interacció amb el client, autenticitat del producte ofert, 

etc.), i que pel seu caràcter intangible són difícilment quantificables. La iniciativa 

pot haver aixecat recels entre alguns titulars, al·legant que és una classificació 

que prioritza més els elements de confort que no pas els relacionats amb uns 

valors i maneres de fer pròpies del món rural (desenvolupament slow). Per tant, 

és manifesta la complexitat a l’hora d’endreçar el sector del turisme rural en 

termes de qualitat però, al mateix temps, aquest esdevé un dels grans reptes si 

es vol resoldre de manera satisfactòria el seu encaix dins un mercat turístic global 

i competitiu. 
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3. La província de Lleida, el territori rural per excel·lència de 

Catalunya. 

En el context català, la demarcació de Lleida és el territori rural per excel·lència 

de Catalunya, ja no només en termes de població (la circumscripció menys 

poblada de Catalunya), sino també pel que fa al teixit econòmic i productiu de 

la província, molt relacionat amb el sector primari i agroindustrial. Si ens fixem 

tan sols amb la talla demogràfica dels seus municipis, com una de les variables 

per delimitar territorialment l’espai rural, entenent per municipi rural tot aquell 

que no superi els 2.000 habitants, doncs l’any 2016 el 85% dels municipis de la 

província de Lleida tenien menys de 2.000 habitants i, per tant, podien ser 

considerats perfectament com a municipis rurals. Tan sols 37 municipis, dels 231 

municipis que té la província, es trobaven per sobre del llindar dels 2.000 

habitants, però cap d’ells arribava a superar els 20.000, tret de Lleida capital, i 

s’emmarquen dins un context territorial plenament rural. És important remarcar 

aquest fet per fer evident l’alt potencial turístic de la província de Lleida pel que 

fa al turisme rural. Si tenim en compte la normativa d’Establiments de Turisme 

Rural, que estableix el límit màxim de 2.000 habitants per a l’obertura de cases 

dins el nucli urbà, la majoria de pobles de les comarques de ponent, siguin o no 

caps de municipi, són potencialment aptes pel turisme rural (modalitat Casa de 

Poble). Tenint en compte que a la província de Lleida, a diferència d’altres zones 

de Catalunya, predomina el poblament rural concentrat, llevat del Solsonès, la 

grandària de les poblacions és important per entendre la implementació 

territorial del turisme rural.  

 

Taula 1. Nuclis de població de més de 2.000 habitants a Lleida (2016) que 

restarien exclosos d’acollir un Establiment de Turisme Rural en el seu interior. 

 

• Palau d’Anglesola, el (Pla 

d’Urgell) 

• Torregrossa (Pla d’Urgell) 

• Arbeca (Garrigues) 

• Torres de Segre (Segrià) 

• Bellvís (Pla d’Urgell) 

• Albatàrrec (Segrià) 

• Pont de Suert, el (Alta Ribagorça) 

• Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell) 

• Aitona (Segrià) 

• Ponts (Noguera) 

• Linyola (Pla d’Urgell) 

• Alfarràs (Segrià) 

• Pobla de Segur, la (Pallars Jussà) 

• Alguaire (Segrià) 

• Rosselló (Segrià) 

• Juneda (Garrigues) 

• Alcoletge (Segrià) 

• Almenar (Segrià) 

 

• Artesa de Segre (Noguera) 

• Torrefarrera (Segrià) 

• Bellpuig (Urgell) 

• Agramunt (Urgell) 

• Vielha (Aran) 

• Borges Blanques, les (Garrigues) 

• Tremp (Pallars Jussà) 

• Alpicat (Segrià) 

• Almacelles (Segrià) 

• Guissona (Segarra) 

• Solsona (Solsonès) 

• Cervera (Segarra) 

• Alcarràs (Segrià) 

• Seu d’Urgell, la (Alt Urgell) 

• Mollerussa (Pla d’Urgell) 

• Tàrrega (Urgell) 

• Balaguer (Noguera) 

• Lleida (Segrià) 

Font: Elaboració pròpia a partir del Nomenclàtor 
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En relació a la presència d’Establiments de Turisme Rural a escala municipal, 

l’any 2016 hi havia encara 89 dels 231 municipis que no disposaven de cap 

establiment d’aquest tipus malgrat complir els requisits territorials establerts per 

la normativa. Hi havia 71 municipis amb menys de 2.000 habitants sense oferta 

de turisme rural, la majoria situats en comarques de la plana de Lleida i propers 

a la capital: Segrià (33), Garrigues (18), sud de la Noguera (12) i Pla d’Urgell (8). 

En les restants comarques de la demarcació la presència del turisme rural és ben 

palesa en bona part dels seus municipis, fent bona aquella premissa que diu que 

el turisme rural és de caràcter difús i de baixa intensitat. 
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L’OFERTA D’ESTABLIMENTS DE 

TURISME RURAL 

 

4. Evolució del turisme rural a la província de Lleida, de pioners 

en el sector a un cert estancament en els darrers anys. 

La demarcació de Lleida va ser de les pioneres a Catalunya pel que fa al 

desenvolupament del turisme rural. L’any 1983, quan entra en vigor el decret 

que regulava les aleshores anomenades Residències-Cases de Pagès (RCP), van 

ser les comarques de l’Alt Pirineu lleidatà (Val d’Aran, Alta Ribagorça i Pallars 

Sobirà) les primeres a Catalunya en crear una xarxa d’Establiments de Turisme 

Rural aprofitant l’auge del turisme en aquestes contrades (turisme de neu, 

cultural i d’aventura), i l’oportunitat que oferia aquest nou tipus d’allotjament 

turístic de cara a diversificar l’activitat de les explotacions agràries de muntanya, 

molt malmeses per la crisi del sector ramader. Ràpidament creix l’oferta de RCPs, 

sobretot a la Vall de Boí, coincidint amb el boom turístic que viu la zona arran de 

l’obertura de l’estació d’esquí alpí de Boí-Taüll (1986), la posada en valor del 

patrimoni cultural (romànic), i aprofitant el buit que hi havia en oferta 

d’allotjament. La Vall de Boí ja es va posicionar llavors com el municipi català 

amb més cases de turisme rural, un lideratge que continua mantenint 

actualment, amb 51 establiments i 299 places.  

A principis dels anys noranta, l’oferta de RCPs s’escampa per altres municipis de 

muntanya, essent fins a mitjans-finals d’aquella dècada un tipus de turisme molt 

localitzat en comarques pirinenques i prepirinenques (Val d’Aran, Alta 

Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès i nord de la Noguera). 

A tall d’exemple, l’any 1995 a les comarques del pla de Lleida tan sols hi havia 

18 RCPs y 163 places (un 10% de l’oferta total de la província) front a les 175 RCPs 

y 1588 places de les comarques de muntanya. Una forta asimetria pel que fa a 

distribució territorial del turisme rural a la província de Lleida que es manté, tot i 

que en els darrers anys el pes de l’oferta en turisme rural de les comarques del 

pla ha anat guanyant un xic més de pes fins a representar el 26.5% del conjunt 

de l’oferta provincial (2016). 

Des de finals dels anys noranta i fins els anys 2006-2007, el turisme rural 

experimenta un fort creixement a la província de Lleida, es tracta d’un veritable 

boom del turisme rural, no només a Lleida sino també arreu de Catalunya, i el 

nombre d’establiments i places es duplica en tan sols sis-set anys. 

Paradoxalment, algunes de les comarques que van ser pioneres en turisme rural 

(Val d’Aran i Alta Ribagorça) ben aviat entren en una fase de desacceleració, 

que en el cas de l’Aran es tradueix fins i tot en una regressió del sector, passant 

dels 22 establiments l’any 1995 als 17 actuals. És molt probable que a l’Aran la ja 

existència d’una àmplia oferta hotelera i de segona residència, molt vinculada 

a l’estiueig i al turisme de neu, hagi frenat les expectatives de desenvolupament 

del turisme rural. En d’altres valls pirinenques, en canvi, ha estat justament la 

manca de places hoteleres el què ha incentivat el creixement dels establiments 

rurals. 
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A partir del 2008-2009 s’atura el creixement tan accelerat de l’oferta en turisme 

rural i s’inicia una nova etapa amb un creixement molt més moderat, amb signes 

d’un cert estancament, si més no en algunes comarques. Com a factors que 

poden haver influenciat en aquesta tendència hi ha sens dubte la greu crisis 

econòmica del deute, que va repercutir directament sobre el sector del turisme, 

amb una davallada notable de la demanda (viatgers i pernoctacions). Una 

altra possible causa, molt més recent, és l’auge dels habitatges d’ús turístic 

(HUTs), que en els darrers anys estan experimentant un fort creixement també a 

les comarques de ponent, i que fins a un cert punt poden arribar a ser 

l’alternativa a les modalitats de turisme rural basades en el lloguer de l’habitatge 

sencer (Masoveria i Casa de Poble Independent). Un fenomen que caldrà 

revisar més a fons.  

No obstant això, en la darrera dècada les comarques que han experimentat un 

major creixement en quant a volum d’oferta han continuat sent les de 

muntanya i mitja muntanya (Solsonès, Pallars Sobirà i Alt Urgell) i les de l’altiplà 

central (Segarra). Mentrestant, les comarques del pla de Lleida continuen tenint 

serioses dificultats per aixecar el vol pel que fa al turisme rural, amb una oferta 

limitada d’establiments i places tot i les nombroses iniciatives pel que fa 

l’agroturisme (enoturisme, oleoturisme, fruiturisme, etc.). 

 

Taula 2. Comparativa de l’oferta de turisme rural a la província de Lleida per 

comarques (1995 i 2016) 

Comarques 
1995 2016 

Establiments Places Establiments Places 

Alt Urgell 24 190 87 606 

Alta Ribagorça 46 392 71 416 

Aran 22 209 16 159 

Cerdanya 3 27 22 159 

Garrigues 4 36 9 72 

Noguera 11 89 53 409 

Pallars Jussà 24 232 59 447 

Pallars Sobirà 42 404 104 718 

Pla d'Urgell 2 17 16 153 

Segarra 1 15 51 393 

Segrià 0 0 7 56 

Solsonès 12 125 123 822 

Urgell 1 6 37 307 

LLEIDA 192 1742 655 4717 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

Si comparem l’evolució de l’oferta de turisme rural de la província de Lleida amb 

la resta de demarcacions catalanes s’observa clarament com a les províncies 

de Barcelona, i sobretot de Girona, el creixement ha estat més accentuat 

durant tots aquests anys. Així doncs, si fins els anys 2004-2005 la província de 

Lleida liderava el sector del turisme rural a Catalunya en quant a volum total 

d’oferta, tant en nombre d’establiments com de places, a partir de llavors la 

província de Girona supera a la de Lleida i passa a encapçalar el lideratge a 
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Catalunya, amb un sector bastant més dinàmic en termes de creació d’oferta 

que no pas el de Lleida. Fins i tot en els darrers anys la província de Barcelona 

supera en nombre de places a la de Lleida. En resum doncs, el turisme rural de 

la província de Lleida ha perdut pes en termes percentuals dins el conjunt de 

Catalunya degut a un creixement molt més contingut que en altres territoris 

(Girona i Catalunya Central). La província de Tarragona, que sempre ha estat la 

demarcació catalana amb menys volum d’oferta, el seu comportament pel 

que fa l’evolució ha estat semblant a la de Lleida. 

Discutir les causes d’aquest comportament evolutiu diferenciat entre províncies 

no és una tasca fàcil ja que els motius acostumen a ser diverses i, a vegades, 

complexos. Una de les causes podria estar relacionada amb la llarga i 

consolidada tradició turística de les terres gironines com a destinació i la seva 

òptima localització, en termes d’accessibilitat, envers el principal mercat turístic 

emissor, que és Barcelona i la seva regió metropolitana i altres mercats turístics 

europeus (França). Tradicionalment, l’espai rural gironí ha estat lloc d’estiueig i 

de destí turístic dels barcelonins i aquesta circumstància ha estat aprofitada pels 

emprenedors en turisme rural. D’altra banda, les sinèrgies derivades del turisme 

de sol i platja vers el rerepaís també hi són també ben presents en el turisme rural 

de l’Empordà. Les verdors paisatgístiques de la Catalunya humida amb 

poblament rural dispers (masies) sembla tenir més adeptes entre els catalans 

que no pas els tossals àrids de les Terres de Lleida però cal dir que els atractius 

paisatgístiques i l’autenticitat del món rural va més enllà d’una masia envoltada 

de bosc. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

 

5. El turisme rural a Lleida, una oferta territorialment vinculada 

a la marca turística “Pirineus de Lleida”. 

L’any 2016 l’oferta de turisme rural a la província de Lleida estava formada per 

655 establiments i 4.717 places, el que representava el voltant d’un 26-27% de 

l’oferta total de Catalunya, o dit d’una altra manera, un de cada quatre 

establiments i places de turisme rural es troba a les comarques de Lleida. Per 

tant, i malgrat el seu creixement molt més lent dels últims 10 anys, el sector del 

turisme rural de Lleida continua ocupant una posició destacada dins el context 

català, juntament amb les províncies de Barcelona i Girona. D’altra banda, la 

capacitat mitjana dels establiments de turisme rural a la província de Lleida és 

de 7,2 places per establiment, que és inferior al de la mitjana catalana, situada 

al voltant de les 8 places per establiment. 

 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 
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En relació la distribució territorial dels Establiments de Turisme Rural a la província 

de Lleida, tal i com ja hem apuntat anteriorment, s’observa una gran asimetria 

entre les comarques de muntanya del Pirineu i Prepirineu, sota la marca turística 

Pirineus de Lleida, on es concentra quasi el 75% de l’oferta provincial, i les 

comarques de la plana sota la marca turística Terres de Lleida, on en prou feines 

el nombre total d’establiments i places arriba al 28-29%. Malgrat la maduresa del 

sector i els ja més de trenta anys d’experiència en turisme rural a Catalunya, les 

comarques de ponent no han aconseguit encara trencar aquesta dicotomia 

entre la plana i la muntanya pel que fa a la presència del turisme rural, i més 

encara quan del què estem parlant és d’una branca del turisme que seria 

perfectament viable en comarques de la plana de Lleida pel seu context rural i 

agrari. Per tant, en algunes comarques de la plana de Lleida, com ara les 

Garrigues, el Segrià o el Pla d’Urgell, l’escassa presència de cases rurals fa pensar 

en que un dels reptes d’aquests territoris és ampliar la xarxa d’establiments de 

turisme rural tot i aprofitant les sinèrgies turístiques derivades de l’oleoturisme, 

l’enoturisme i el fruiturisme. Dins la marca turística de Terres de Lleida, tan sols la 

Segarra i la Noguera ofereixen una oferta prou àmplia de cases rurals com per 

ser considerat un dels pilars del seu desenvolupament turístic. 

 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

A les comarques del Solsonès i el Pallars Sobirà es superen els 100 establiments 

de turisme rural, i es posicionen, juntament amb altres comarques del nord de 

Catalunya, com la zona de Catalunya amb una major oferta en turisme rural. 

Certament, l’Alt Pirineu ha anat teixint al llarg de les darreres dècades una densa 

xarxa de cases rurals, molt visible en algunes de les seves valls (Vall de Boí, Alins 

de Vallferrera) i menys evident en d’altres, on encara hi ha marge pel seu 

creixement. Totes les comarques del Pirineu lleidatà excepte l’Aran, ofereixen un 

ampli catàleg d’Establiments de Turisme Rural, aprofitant els avantatges del seu 

emplaçament enmig d’un paisatge típicament alpí, verd i fresc durant l’estiu; 

territoris tots ells amb un elevat grau d’especialització turística, amb 

diversificació d’ofertes i productes que generen un clima favorable al sorgiment 

de noves iniciatives. D’altra banda, el turisme rural és un tipus de turisme que 
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compatible amb aquestes activitats i amb un model de desenvolupament 

turístic sostenible. 

L’espai prepirinenc, que també aposta fortament pel turisme, presenta un grau 

d’especialització i desenvolupament turístic menor. Tot i així, el turisme rural es 

posiciona com una de les puntes de llança del seu desenvolupament. La 

comarca del Solsonès n’és un bon exemple, on el turisme rural hi ha arrelat amb 

força (Lladurs, Odèn o Navès), essent la comarca amb l’oferta més àmplia de 

cases rurals de la província, tot i aprofitant un dels paisatges rurals agraris menys 

urbanitzats de Catalunya i amb una extensa xarxa de masies, que han estat 

transformades en Establiments de Turisme Rural modalitat Masoveria. La relativa 

proximitat de la comarca a l’àrea urbana de Barcelona ha estat un altre dels 

factors que pot haver influenciat en desplegament d’una densa xarxa de cases 

rurals. La resta de l’espai prepirinenc, i sobretot en el seu sector més occidental 

de la província (Conca de Tremp i serra del Montsec), la presència del turisme 

rural, en aquest cas sota la modalitat de Casa de Poble, és un xic més modesta 

malgrat ser un territori amb un alt potencial turístic. La seva llunyania respecte 

les grans àrees urbanes i les dificultats de posicionar aquesta zona com a 

destinació turística en poden ser algunes de les causes.  

 

Taula 3. Municipis de la província de Lleida amb un major volum d’oferta en turisme 

rural (2016) 

Núm. Municipi Comarca Establiments Places 

1 Vall de Boí, la 

Alta 

Ribagorça 51 299 

2 Lladurs Solsonès 26 180 

3 Alins Pallars Sobirà 19 121 

4 Odèn Solsonès 19 106 

5 Navès Solsonès 18 117 

6 Soriguera Pallars Sobirà 18 99 

7 Pont de Suert, el 

Alta 

Ribagorça 17 93 

8 Lles de Cerdanya Cerdanya 14 96 

9 Baix Pallars Pallars Sobirà 12 81 

10 Rialp Pallars Sobirà 12 83 

11 Sarroca de Bellera Pallars Jussà 12 81 

12 

Torre de Cabdella, 

la Pallars Jussà 12 78 

13 Valls de Valira, les Alt Urgell 12 87 

14 Àger Noguera 11 75 

15 Biosca Segarra 10 87 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

A les comarques de la plana de Lleida la realitat del turisme rural és ben diferent 

a la del Pirineu, i en alguns territoris sembla com si haguessin renunciat al seu 

desenvolupament al·legant el poc atractiu turístic de la zona i/o existència 

d’una economia agrària prou dinàmica de base productivista. En algunes 

comarques el turisme rural presenta un elevat grau d’atomització malgrat les 
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seves possibilitats de creixement (Segrià i Garrigues), en d’altres, en canvi, 

l’oferta de turisme rural ha anat creixent fins a situar-se en uns nivells prou òptims 

(Urgell i Segarra). Hom pot pensar que a la plana de Lleida els condicionants 

ambientals no són els més propicis per a la presència d’activitat turística en 

determinades èpoques de l’any o bé que l’existència d’una important activitat 

ramadera intensiva és poc compatible amb el turisme rural. Malgrat que puguin 

ser certes algunes d’aquestes premisses, les tendències del propi fenomen 

turístic, que tendeix a desestacionalitzar-se i a consumir nous productes, la plana 

de Lleida reuneix els atributs suficients com perquè acabi sent un destí de turisme 

rural, El patrimoni cultural (pobles i castells), els paisatges agrícoles de fruiters i 

cereals, el conreu i la producció d’oli i de vi o bé la xarxa de camins i canals 

d’aigua, són alguns dels elements del territori que presenten un llarg recorregut 

turístic.  

Un darrer apunt referit a la mitjana de persones ocupades en Establiments de 

Turisme Rural de Lleida, l’any 2016 la xifra oscil·lava entre l’1,1 i 1,2 persones per 

establiment segons el mes, sense fluctuar massa la xifra al llarg de l’any. La mà 

d’obra en el turisme rural acostuma a ser familiar, sense generar ocupació 

externa. 

 

 

6. Els titulars dels establiments de turisme rural a la província de 

Lleida, més d’una quarta part d’ells regenten varis establiments. 

L’any 2016, els 655 Establiments de Turisme Rural de la província de Lleida eren 

gestionats per un total de 448 titulars, la qual cosa implica que la mitjana 

d’establiments per titular se situava en 1,45 establiments i 10,5 places. Aquestes 

xifres ens revelen que un nombre significatiu d’iniciatives empresarials en matèria 

de turisme rural passen per l’obertura de varis establiments per un mateix titular 

d’acord amb la normativa. Un 27% d’ells (121) regenten dos o més establiments 

rurals, que en la majoria dels casos corresponen a les modalitats Casa de Poble 

Independent i Masoveria (lloguer de l’habitatge sencer).  

Per comarques, al Solsonès pràcticament la meitat dels seus titulars disposen de 

dos o més Establiments de Turisme Rural, amb un predomini aclaparador de la 

modalitat Masoveria. L’existència d’aquesta estructura empresarial pel què fa 

al turisme rural del Solsonès, amb 12,2 places de mitjana per titular, obeeix a la 

idiosincràsia rural d’aquesta comarca, formada per mitjans i grans propietaris 

que disposen d’un important llegat patrimonial, el qual han recuperat i 

transformat en establiments rurals de lloguer, moguts bàsicament per una lògica 

de tipus patrimonial –recuperació, conservació i rentabilització del patrimoni-. 

Puntualment, es detecten processos de concentració de l’oferta a mans 

d’alguns titulars, que posen a disposició dels seus clients una xarxa de cases 

rurals. En d’altres comarques del Pirineu (Alt Urgell, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà) 

s’observen processos similars al del Solsonès, quan algunes cases de poble són 

transformades en diferents habitatges turístics de lloguer -Cases de Pobles 

Independents-. En aquestes àrees de muntanya, i en el marc d’una elevada 

especialització turística del territori, alguns dels seus titulars, i sota una lògica 

empresarial, aprofiten per oferir les dues modalitats d’allotjament (en 

habitacions i lloguer de l’habitatge sencer) i donar així resposta a un segment 
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més ampli de la demanda. Sovint, aquest mateix titular ofereix un servei de 

restauració als seus hostes, fent del turisme rural la seva activitat principal. A la 

resta de comarques de Lleida, sobretot les de la plana, la majoria d’iniciatives 

privades en matèria de turisme rural responen a unes lògiques de complement 

de rendes i els seus titulars acostumen a ser-ho d’un únic establiment. 

 

Taula 4. Nombre de titulars d’Establiments de Turisme Rural a la província de Lleida per 

comarques (2016) 

Comarca 

Titulars d'Establiments de Turisme Rural 

Núm. 

nº 

establiments 

per titular 

nº places per 

titular 

nº titulars amb 

més d’1 

establiment % 

Alt Urgell 59 1,5 10,4 18 30,5 

Alta Ribagorça 46 1,5 8,9 16 34,8 

Aran 14 1,2 12,2 2 14,3 

Cerdanya 16 1,4 9,9 5 31,3 

Garrigues 7 1,1 9,4 1 14,3 

Noguera 40 1,3 10,2 7 17,5 

Pallars Jussà 47 1,3 10,0 9 19,1 

Pallars Sobirà 62 1,6 11,2 17 27,4 

Pla d'Urgell 14 1,1 10,9 2 14,3 

Segarra 38 1,3 9,9 9 23,7 

Segrià 6 1,0 8,2 0 0,0 

Solsonès 67 1,8 12,2 31 46,3 

Urgell 32 1,1 9,5 4 12,5 

LLEIDA 448 1,5 10,5 121 27,0 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre d’Establiments de Turisme Rural de 

Catalunya. 

 

 

7. Els Establiments de Turisme Rural agroturístics -Cases de 

pagès- de Lleida resisteixen al fort creixement dels Allotjaments 

Rurals. 

A la província de Lleida, com a la resta de Catalunya, hi ha més Establiments de 

Turisme Rural que pertanyen al grup d’Allotjaments Rurals que no pas al grup de 

Cases de Pagès. Malgrat tot, i en comparació amb altres demarcacions 

catalanes (Tarragona i Barcelona), el percentatge d’establiments rurals que 

pertanyen al grup de Cases de Pagès, altrament dit agroturístics, és més alt. La 

demarcació de Lleida compta amb un nombre elevat de pagesos professionals 

amb la qual cosa el potencial agroturístic de la província és elevat. Així doncs, 

prop de la meitat de l’oferta de turisme rural de la província de Lleida és 

d’agroturisme ja que els seus titulars obtenen rendes provinents del sector agrari. 

Per comarques, el grup d’Allotjaments Rurals supera al de Cases de Pagès en 

totes elles excepte als dos Pallars i a la Noguera, on l’oferta de turisme rural està 

integrada majoritàriament per establiments d’agroturisme. Al Pallars Sobirà 

l’oferta d’allotjaments agroturístics és clarament majoritària el què denota que 
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el turisme rural de la zona continua estan gestionat bàsicament per pagesos de 

la comarca, malgrat que cada vegada siguin menys.  

Paradoxalment, fins i tot a la demarcació de Lleida on el sector de la pagesia 

es manté força actiu, el fet de que la meitat dels Establiments de Turisme Rural 

no siguin tutelats per persones que es dediquen a l’agricultura ens ha de fer 

reflexionar cap a on evoluciona el turisme rural a Catalunya, tal i com passa en 

d’altres països europeus. Si bé la filosofia inicial del turisme rural els anys setanta 

i vuitanta era la de ser una activitat complementària a l’agricultura i ramaderia 

que contribuís a diversificar les economies familiars, a mesura que ha anar 

creixent i professionalitzant-se l’activitat turística, una part del turisme rural s’ha 

desvinculant d’aquella activitat agrària més tradicional per convertir-se en una 

activitat estrictament turística enmig d’un entorn rural. Les lògiques i motivacions 

d’aquests nous emprenedors turístics són múltiples, des de la lògica estrictament 

patrimonials: rehabilitar, conservar i treure’n un rendiment econòmic de la 

pedra, fins a l’empresarial: fer del turisme rural el seu projecte de vida i la seva 

activitat principal. Davant aquestes realitats tan diverses i complexes, molt 

encertadament la Llei de Turisme pretén diferenciar clarament aquells 

establiments que són agroturístics dels que no ho són. L’agroturisme hauria de 

ser un valor afegit en l’oferta d’Establiments de Turisme Rural, tan en termes 

d’autenticitat pel què fa el contacte real amb el món de la pagesia com pel 

manteniment dels valors que varen inspirar el sorgiment i impuls del turisme rural. 

Tanmateix, i des del propi teixit empresarial i associatiu, s’ha estat incapaç 

d’articular una xarxa d’establiments d’agroturisme, diferenciada de la resta 

d’establiments de turisme rural a nivell català, que contribuiria a identificar i 

posicionar millor l’oferta d’agroturisme dins el mercat turístic nacional i 

internacional. Iniciatives similars d’èxit fa temps que funcionen en d’altres països 

europeus, com el cas de França, on les associacions “Bienvenue à la Ferme” i 

“Accueil Paysan” són les encarregades de promocionar i comercialitzar el sector 

de l’agroturisme a França.  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

Casa de Pagès

43%Allotjament 

Rural
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Figura 11. Distribució percentuals dels Establiments de 

Turisme Rural a la província de Lleida segons el seu grup 

(2016)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

8. La modalitat Casa de Poble en un territori de muntanya, la 

imatge més comuna del turisme rural lleidatà, amb l’excepció 

del Solsonès. 

De les quatre modalitats d’Establiments de Turisme Rural a la província de Lleida 

hi ha un clar predomini de les modalitats corresponents a les Cases de Pobles 

(66% de l’oferta), d’acord amb les característiques pròpies del poblament rural, 

que acostuma a ser concentrat formant petits nuclis de població. Aquest és un 

tret característic de les comarques de ponent, amb excepció del Solsonès on el 

poblament rural és dispers i la figura de la Masoveria la gran protagonista. En 

algunes comarques pirinenques (Aran, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta 

Ribagorça i Cerdanya) l’emplaçament de les cases rurals dins els petits nuclis de 

muntanya és una constant, mentre que a la plana creix un xic més la presència 

d’establiments de turisme rural en cases aïllades, sobretot en zones de regadiu 

del Segrià i el Pla d’Urgell.   

Si comparem la presència de les quatre modalitats de turisme rural a la província 

de Lleida en relació amb la resta de províncies catalanes s’observa com Lleida 

lidera l’oferta representada per les dues modalitats de Casa de Poble, la 

Compartida i la Independent, a diferència de Girona i Barcelona on els 

Establiments de Turisme Rural acostumen a situar-se fora dels nuclis de població, 

i representades per les modalitats Masia i Masoveria. A la província de 

Tarragona, la distribució de l’oferta de turisme rural en funció de la seva ubicació 

és més equilibrada.  
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Figura 12. Distribució dels Establiments de Turisme Rural a la 

província de Lleida per comarques i segons el seu grup (2016)

Allotjament rural Casa de pagès



24 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

Taula 5. Taula comparativa en termes percentuals de la presència de les diferents 

modalitats de turisme rural entre la província de Lleida i el conjunt de Catalunya.  

Distribució de les places en establiments de 

turisme rural segons ubicació i règim 

d’allotjament 

Província de 

Lleida 

Catalunya 

Ubicació en casa aïllada (Masia i Masoveria) 34% 64% 

Ubicació en casa de poble (CPC i CPI) 66% 36% 

Allotjament en habitacions (Masia i CPC) 31% 30% 

Lloguer habitatge sencer (Masoveria i CPI)  69% 70% 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 
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Figura 13. Distribució de les places en Establiments de 

Turisme Rural a la província de Lleida segons la seva 

modalitat (2016)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

 

9. El lloguer de l’habitatge sencer, la modalitat més estesa del 

turisme rural. 

El sector del turisme rural aposta majoritàriament per aquelles modalitats que 

requereixen menys temps de dedicació “clau en mà a l’arribada” i, per tant, 

que són fàcilment compatibles amb el desenvolupament d’altres activitats 

paral·leles. No és d’estranyar doncs que les formes d’allotjament basades en la 

contractació de l’habitatge sencer siguin les que més han crescut i les que 

dominen el mercat del turisme rural. A la província de Lleida, com a la resta de 

Catalunya, prop del 80% dels establiments i el 70% de les places són en règim 

d’allotjament d’habitatge sencer (Casa de Poble Independent i Masoveria) i tan 

sols un 21% dels establiments són en règim d’allotjament en habitacions (Casa 

de Poble Compartida i Masia). En el cas de Lleida, la modalitat estrella en quant 

a volum d’oferta són les Cases de Poble Independents, que representen quasi 

la meitat de tots els establiments de la província i un 42% de les places. La 

capacitat mitjana d’aquesta mena d’establiments és sensiblement inferior a 

l’oferta d’allotjament en habitacions, i es situa en les 6,2 places per habitatge, 

una oferta pensada més per a viatges en grup.    

Per comarques, l’oferta d’allotjament en habitatge sencer és àmpliament 

predominant en totes les comarques de la plana (Segrià, Garrigues, Pla d’Urgell, 

Urgell, Segarra i Noguera) i també en algunes del Prepirineu (Solsonès). De fet, el 

Solsonès és el cas més extrem de tots ells on dels 123 Establiments de Turisme 

Rural tan sols 2 d’ells són en règim d’habitacions (modalitat Masia).  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

Taula 6. Establiments de Turisme Rural en règim d’allotjament en habitatge sencer 

(Masoveria i Casa de Poble Independent) a la província de Lleida (2016) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Registre d’Establiments de Turisme Rural i de la Guia Oficial 

d’Establiments de Turisme Rural. 

 

En aquelles comarques de l’Alt Pirineu on el turisme esdevé una activitat 

principal, augmenta el percentatge d’Establiments de Turisme Rural en règim 

d’allotjament en habitacions (modalitat Casa de Poble Compartida), entre el 

30 i el 45% de l’oferta segons la comarca. Segons aquestes dades tot sembla 

indicar que és en aquells territoris on l’activitat turística ha assolit unes cotes més 

altes de desenvolupament (Alt Pirineu i Aran), que les estratègies dels titulars en 
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Figura 16. Distribució dels Establiments de Turisme Rural a la 

província de Lleida per comarques segons el règim d'allotjament 

(2016)

Habitatge sencer (Masoveria i CPI) Habitacions (Masia i CPC)

Comarques Establiments Places Titulars

Titulars amb 

més d'1 

establiment

Establiments 

per titular

Places per 

establiment

Places per 

titular

Alt Urgell (*) 73 391 43 18 1,7 5,4 9,1

Alta Ribagorça 51 218 26 16 2,0 4,3 8,4

Aran 9 74 6 2 1,5 8,2 12,3

Cerdanya 14 69 6 5 2,3 4,9 11,5

Garrigues 6 47 5 1 1,2 7,8 9,4

Noguera 40 288 29 7 1,4 7,2 9,9

Pallars Jussà 39 211 27 9 1,4 5,4 7,8

Pallars Sobirà 74 413 41 17 1,8 5,6 10,1

Pla d'Urgell 15 146 13 2 1,2 9,7 11,2

Segarra 42 327 33 9 1,3 7,8 9,9

Segrià 5 43 5 0 1 8,6 8,6

Solsonès 119 793 66 31 1,8 6,7 12

Urgell 31 253 27 4 1,1 8,2 9,4

LLEIDA 518 3273 327 121 1,6 6,3 10,0
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turisme rural van més encaminades a optimitzar millor l’elevada afluència de 

visitants mitjançant la modalitat d’allotjament en règim d’habitacions i amb 

major capacitat: 5 habitacions i 10,5 places per establiment de mitjana. 

 

Taula 7. Establiments de Turisme Rural en règim d’habitacions (Masia i Casa de Poble 

Compartida) a la província de Lleida (2016) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Registre d’Establiments de Turisme Rural i de la Guia Oficial 

d’Establiments de Turisme Rural. 

 

 

10. Servei d’allotjament i restauració, una aposta minoritària 

dins el sector però significativa en termes d’imatge i autenticitat 

del producte. 

A la província de Lleida, dels 135 establiments en règim d’allotjament en 

habitacions existents l’any 2016 (modalitats Casa de Poble Compartida i Masia), 

la meitat d’ells oferien la possibilitat d’estada en règim de mitja pensió o pensió 

completa, segons els casos. Pels titulars que aposten per aquesta mena de 

serveis, el grau d’exigència en hores de treball i en professionalitat és molt més 

alta ja que el temps de dedicació i convivència amb el client esdevé un dels 

eixos principals de l’oferta. Algú ha batejat aquest tipus d’oferta com el turisme 

rural o l’agroturisme “més autèntic” atès que el grau d’interacció entre l’hoste i 

el titular és màxima, ja sigui a través del contacte verbal o bé del productes 

presents a taula.  

Generalment, el perfil de titular que opta per aquesta estratègia concep el 

turisme rural com un projecte de vida, ja sigui per raons ideològiques i/o 

empresarials i, per tant, el turisme esdevé la seva activitat principal. Aquest tipus 

d’oferta està present en comarques pirinenques (Pallars, Alt Urgell, Cerdanya i 

Alta Ribagorça), i de forma més aïllada a la resta de comarques. 

 

Comarca Establiments Habitacions Places

Titulars amb 

un establiment 

de lloguer

Habitacions 

per 

establiment

Places per 

establiment

Mitja 

pensió

Pensió 

completa

% Servei 

d'àpats

Alt Urgell (*) 18 101 222 2 5,6 12,3 6 6 66,7

Alta Ribagorça 22 101 193 2 4,6 8,8 5 3 36,4

Aran 8 49 97 0 6,1 12,1 1 1 25,0

Cerdanya 9 41 90 0 4,6 10 3 3 66,7

Garrigues 2 8 19 0 4 9,5 1 1 100,0

Noguera 12 57 118 1 4,8 9,8 1 3 33,3

Pallars Jussà 22 120 261 2 5,5 11,9 6 7 59,1

Pallars Sobirà 27 143 282 6 5,3 10,4 8 4 44,4

Pla d'Urgell 1 3 7 0 3 7 0 0 0,0

Segarra 6 24 49 1 4 8,2 1 1 33,3

Segrià 1 3 6 0 3 6 0 0 0,0

Solsonès 2 10 25 1 5 12,5 1 1 100,0

Urgell 5 22 51 0 4,4 10,2 1 1 40,0

LLEIDA 135 682 1420 15 5,1 10,5 34 31 48,1
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Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia Oficial d’Establiments de Turisme Rural. 

 

 

11. Equipaments i serveis oferts pels Establiments de Turisme 

Rural de la província de Lleida, variats i diversos en funció de la 

modalitat. 

Els serveis oferts pels Establiments de Turisme Rural de la província de Lleida són 

diversos i variats i sovint estan relacionats amb la modalitat d’allotjament, si és 

compartida en habitacions o bé si és independent en un habitatge sencer. A 

més de la calefacció, que hauria de ser present en tots els establiments, altres 

equipaments com la llar de foc o la barbacoa són força comuns en l’oferta de 

turisme rural i presents en més de la meitat de les cases, especialment en aquells 

habitatges independents. La presència d’animals de granja també és un tret 

característic de les cases de turisme rural de la demarcació de Lleida, en més 

del 50% dels casos, el què ens indica que la presència d’una certa activitat 

agrària al voltant dels establiments rurals és bastant generalitzada. En canvi, hi 

ha altres tipus de serveis on la seva presència encara és minoritària en els 

establiments rurals de Lleida, tot i forma part de la nostra quotidianitat, com són 

l’accés a internet i al WIFI o bé el pagament amb targeta. És ben cert, que des 

del món rural s’ha hagut de lluitar molt perquè aquesta mena de serveis arribin 

fins a tots els racons del territori però les dificultats encara són ben paleses en 

algunes zones. Segons la informació extreta de la Guia Oficial d’Establiments de 

Turisme Rural, més de la meitat d’establiments de la província encara no tenen 

accés a Internet ni WIFI i en tan sols un 18% d’ells es pot fer el pagament en 

targeta. Només a les comarques de la Cerdanya i el Solsonès el percentatge de 

cases rurals amb Internet i WIFI ronda el 50%. 

Si ens fixem amb els Establiments de Turisme Rural que estan adaptats per a 

persones amb mobilitat reduïda, el percentatge encara és molt més baix i ni tan 

sols arriba al 10% dels establiments. Per tant, el sector del turisme rural encara li 

resta una gran tasca a fer en aquest sentit si vol ampliar l’oferta a altres 

col·lectius amb problemes de mobilitat. Finalment, si analitzem altres tipus de 

serveis oferts pels Establiments de Turisme Rural com són l’admissió d’animals de 

52%

25%

23%

Figura 17. Serveis de restauració oferts pels Establiments de 

Turisme Rural amb règim d'habitacions (Masia i Casa de 

Poble Compartida) a la província de Lleida en percentatges 

(2016)
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companyia o bé l’oferiment de productes propis, observem com el percentatge 

és significatiu, tot i no ser majoritari, i oscil.la al voltant del 35% dels establiments. 

Pel que fa al lloguer de bicicletes tan sols un 19% dels establiments l’ofereix, 

essent sensiblement més alt a la comarca de la Segarra, amb un 33% dels seus 

establiments. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia Oficial d’Establiments de Turisme Rural. 

 

Taula 8. Serveis oferts pels Establiments de Turisme Rural a la província de Lleida per 

comarques i en percentatges (2016) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia Oficial d’Establiments de Turisme Rural. 

 

Per comarques, observem com els establiments rurals del Solsonès són els que 

presten un major nombre de serveis en termes percentuals, molt relacionats amb 

la modalitat Masoveria. Segons això, el Solsonès seria una de les zones de la 

demarcació on les cases rurals estarien més completament equipades de cara 

als turistes. Com a contrapartida però, també és la comarca on encara un 37% 
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Figura 18. Serveis oferts pels Establiments de Turisme Rural a la 

província de Lleida en percentatges (%) (2016)

Serveis ALT-U ALT-R ARAN CERD GARR NOG PALL-JPALL-S PLA-U SEGAR SEGR SOLS URG

Accés per camí no asfaltat 3,4 0,0 5,9 0,0 12,5 9,6 1,6 7,9 0,0 10,4 16,7 37,2 13,9

Adaptada 6,8 5,7 5,9 12,5 12,5 13,5 6,3 5,0 25,0 0,0 0,0 18,2 8,3

Admeten animals de companyia 39,8 27,1 11,8 50,0 37,5 28,8 34,9 23,8 31,3 43,8 16,7 43,8 47,2

Accepten tarjetes de crèdit 27,3 15,7 0,0 37,5 25 15,4 31,7 9,9 0,0 2,1 0,0 17,4 11,1

Calefacció 72,7 94,3 76,5 79,2 62,5 61,5 81,0 88,1 75,0 72,9 66,7 95,0 75,0

Llar de foc 46,6 54,3 52,9 70,8 37,5 38,5 44,4 50,5 56,3 70,8 50,0 81,8 47,2

Servei d'internet 27,3 32,9 5,9 45,8 37,5 25,0 17,5 33,7 25,0 25,0 0,0 45,5 25,0

Servei de WIFI 35,2 42,9 11,8 54,2 37,5 25,0 23,8 37,6 37,5 20,8 0,0 50,4 30,6

Animals de granja 39,8 72,9 47,1 50,0 25 23,1 55,6 76,2 6,3 35,4 33,3 54,5 22,2

Productes de casa 34,1 42,9 17,6 33,3 12,5 7,7 39,7 57,4 6,3 37,5 16,7 24,8 25,0

Piscina 15,9 12,9 0,0 0,0 37,5 23,1 11,1 10,9 56,3 50,0 0,0 63,6 33,3

Parc infantil 22,7 18,6 11,8 4,2 25 21,2 14,3 31,7 18,8 22,9 33,3 51,2 16,7

Barbacoa 55,7 38,6 35,3 37,5 37,5 38,5 33,3 47,5 68,8 54,2 33,3 80,2 52,8

Lloguer de bicicletes 17,0 25,7 0,0 4,2 12,5 7,7 6,3 15,8 18,8 33,3 33,3 22,3 41,7
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dels seus establiments no tenen un accés asfaltat, una circumstància que 

s’entén atesa la dispersió de la població en cases de pagès. D’altra banda, el 

Pallars Sobirà, on l’agroturisme hi té una major implantació, és la comarca amb 

un major percentatge d’establiments amb venda de productes propis i 

presència d’animals de granja. 

 

12. La presència de la piscina, partidaris i detractors. 

Un dels serveis que sovint ha generat polèmica dins el sector del turisme rural és 

el de la piscina, com equipament important de l’oferta. Els costos que genera 

la seva construcció i manteniment, la despesa en aigua, la necessitat d’espai o 

bé si és o no un equipament adequat al món de pagès, són qüestions que es 

plantegen alguns dels seus titulars a l’hora d’oferir aquest tipus d’equipament. 

Durant l’època estival, la piscina és un equipament molt demandat entre els 

clients de les cases rurals, especialment pels clients estrangers; i en aquelles 

zones on els estius són calorosos la presència de piscina esdevé un reclam de 

primer ordre. 

A la província de Lleida, tan sols el 30% dels establiments rurals tenen piscina, un 

percentatge relativament baix si el comparem amb altres indrets de Catalunya. 

Una de les raons és purament física ja que la manca d’espai no fa viable la 

construcció d’una piscina, si més exterior. Recordem que la majoria dels 

establiments rurals de Lleida estan emplaçats dins els cascs urbans i són cases 

de poble. Una de les altres raons és climàtica, doncs per a les cases rurals de 

l’Alt Pirineu (Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i Cerdanya), la piscina no 

esdevé un element necessari a l’estiu. En canvi, en comarques com la Segarra, 

el Pla d’Urgell o el Solsonès, més de la meitat dels seus establiments tenen 

piscina. Són zones amb estius més rigorosos pel què fa les temperatures i, 

sobretot, perquè es tracta d’un tipus d’equipament molt vinculat a la modalitat 

Masoveria.  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia Oficial d’Establiments de Turisme Rural. 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Alt Urgell (*)

Alta Ribagorça

Aran

Cerdanya

Garrigues

Noguera

Pallars Jussà

Pallars Sobirà

Pla d'Urgell

Segarra

Segrià

Solsonès

Urgell
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(2016)
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13. El Francès i l’anglès, les llengües de comunicació 

estrangera més habituals entre els Establiments de Turisme 

Rural de Lleida. 

Segons les dades extretes de la Guia Oficial d’Establiments de Turisme Rural, a la 

província de Lleida, un 43,4% i un 38,2% dels seus establiments poden emprar el 

francès i l’anglès respectivament per comunicar-se amb els viatgers procedents 

de l’estranger. Són les llengües estrangeres majoritàries utilitzades dins el sector, 

tot i que a escala comarcal es detecten diferències notables entre aquelles 

comarques més properes a la frontera francesa (Aran, Pallars Sobirà, Alt Urgell i 

Cerdanya), on el coneixement del francès és majoritari entre els seus titulars, i la 

resta de la província on l’anglès acostuma a ser la llengua més coneguda, 

seguida de prop pel francès. Prop del 14% d’establiments poden comunicar-se 

amb els seus hostes amb altres llengües, principalment l’italià. Per finalitzar, en 

moltes comarques de la plana de Lleida (Noguera, Garrigues, Segrià i Segarra), 

així com al Pallars Jussà, el percentatge d’Establiments de Turisme Rural que es 

poden comunicar amb alguna llengua estrangera és encara relativament baix 

i no supera el 37-38%, la qual cosa suposa una limitació o fre l’hora d’acollir 

visitants estrangers. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia Oficial d’Establiments de Turisme Rural. 

 

 

14. La catalogació per espigues, una mesura en marxa. 

Malgrat la voluntat, tant des de la Generalitat de Catalunya com a través de les 

diferents associacions de turisme rural i agroturisme en tirar endavant el sistema 

de catalogació per espigues i aconseguir que el màxim nombre possible 
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d’establiments s’hi adhereixin, la realitat és que des de que el sistema de 

catalogació va entrar en funcionament tan sols el 20% dels Establiments de 

Turisme Rural de la província de Lleida han estat catalogats fins ara, situats 

principalment en aquelles comarques on el volum d’oferta de turisme rural és 

més gran (Pallars Sobirà, Solsonès, Alt Urgell i Pallars Jussà). El fet que sigui 

voluntari, que s’hagi de pagar una quota, que s’estigui en desacord amb la 

filosofia i els criteris emprats o senzillament perquè és una mesura encara molt 

recent en el temps, poden ser algunes de causes d’aquesta baixa participació 

fins ara. Per comarques, pràcticament en totes elles el percentatge d’oferta 

sense catalogar supera el 50%, oscil·lant entre el 70 i el 80% en la majoria d’elles, 

amb percentatges que arriben a superar el 90% de l’oferta en el cas de l’Alta 

Ribagorça i la Segarra.  

Si el sistema de catalogació no s’estén a un nombre molt més gran 

d’establiments la seva eficàcia real pel conjunt del sector pot ser qüestionada 

ja que les cases catalogades fins ara no arriben a ser prou representatives del 

sector i, a més, creen un greuja diferencial amb la resta d’establiments no 

catalogats. Probablement caldrà esperar uns anys més per veure com 

evoluciona el ritme de catalogació dels establiments rurals. 

Dels 127 Establiments de Turisme Rural catalogats, la meitat d’ells ho han estat 

amb 3 espigues –qualitat confort-, i 16 d’ells amb 4 espigues –qualitat superior-, 

essent la comarca del Solsonès, seguida de l’Alt Urgell, la que presenta un major 

nombre d’establiments pertanyents a aquestes dues categories i, per tant, d’on 

es pot extrapolar que és el territori on la presència d’una oferta de turisme rural 

de qualitat és major. A l’Aran i als dos Pallars, en canvi, el grup d’establiments 

de turisme rural classificats amb dues espigues –qualitat estàndard- és el més 

nombrós.  

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Registre d’Establiments de Turisme Rural. 
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Taula 9. Catalogació dels Establiments de Turisme Rural per espigues a la província de 

Lleida i per comarques (2016) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Registre d’Establiments de Turisme Rural. 

 

 

15. El sistema de certificacions mediambientals i de qualitat, 

una mesura amb poques adhesions dins el sector del turisme 

rural. 

Altres estratègies emprades per impulsar la qualitat i la implementació de 

mesures mediambientals i de sostenibilitat dins el sector turístic és el sistema de 

certificacions que acrediten la presa de mesures i les bones pràctiques 

ambientals.  

Segons l’anàlisi realitzat en el sector del turisme rural, podem observar com a les 

comarques de ponent, el percentatge d’establiments que han obtingut alguns 

d’aquests certificats és molt baix, inferior en tots els casos al 5%. Cap Establiment 

de Turisme Rural disposa la Q de Qualitat turística i només 6 d’ells estan adherits 

a la Junta Arbitral de Consum.  

Pel què fa als distintius ambientals, tan sols un 3% de l’oferta de turisme rural de 

la província de Lleida disposen d’alguns dels distintius acreditatius de bones 

pràctiques mediambientals (segell de Qualitat Ambiental de la Generalitat de 

Catalunya i Etiqueta Ecològica de la Unió Europea –Ecolabel-). Aquests 

establiments els trobem principalment a l’Alt Urgell i al Solsonès. 

 

 

 

 

1 espiga 2 espigues 3 espigues 4 espigues 5 espigues núm. %

Alt Urgell (*) 0 6 9 3 0 73 80,2

Alta Ribagorça 0 1 1 0 0 68 97,1

Aran 2 4 0 0 0 11 64,7

Cerdanya 0 1 4 1 0 17 73,9

Garrigues 0 0 4 0 0 4 50,0

Noguera 1 3 8 0 0 40 76,9

Pallars Jussà 0 8 5 3 0 47 77,0

Pallars Sobirà 4 10 8 3 0 76 75,2

Pla d'Urgell 0 0 3 0 0 13 81,3

Segarra 0 1 1 0 0 46 95,8

Segrià 0 0 0 0 0 6 100,0

Solsonès 0 5 14 6 0 96 79,3

Urgell 0 1 7 0 0 28 77,8

LLEIDA 7 40 64 16 0 525 80,8

Comarca
Sense catalogarCatalogades
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Taula 10. Certificació mediambiental i de qualitat dels Establiments de Turisme Rural a 

la província de Lleida per comarques (2016). 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia Oficial d’Establiments de Turisme Rural. 

 

 

16. Els habitatges d’ús turístic (HUTs), un nou tipus d’allotjament 

rural? 

Des de l’any 2012, que entra en vigor la normativa que regula aquesta nova 

modalitat d’allotjament turístic, els anomenats habitatges d’ús turístic (HUTs), 

davant la forta proliferació d’aquets allotjament en els darrers anys, 

especialment en les principals destinacions turístiques del país (Barcelona, Costa 

Brava i Costa Daurada), i impulsades per les noves plataformes de 

comercialització com Airbnb, hi ha hagut un fort creixement i expansió arreu del 

territori d’aquesta nova modalitat d’allotjament. El què en un primer moment 

era una oferta amb una presència més que notable en aquells espais 

turísticament més massificats i urbans, ha acabat sent també un tipus 

d’allotjament ben present en l’espai rural i que entra en competència directa 

amb els Establiments de Turisme Rural, molt especialment amb aquells que 

ofereixen la modalitat individual d’allotjament en habitatge sencer (Masoveria i 

Casa de Poble Independent). 

Només a tall d’exemple, a la província de Lleida els habitatges d’ús turístics 

(HUTs) són presents en pràcticament totes les comarques, amb un total de 2.078 

HUTs l’any 2017, el 40% dels quals es troben a la Val d’Aran. A la província de 

Lleida, aquest és un tipus d’allotjament molt vinculat al turisme de neu i a 

a b c d

Alt Urgell (*) 0 7 6 0

Alta Ribagorça 0 0 0 0

Aran 0 0 0 0

Cerdanya 0 0 0 0

Garrigues 0 0 0 0

Noguera 0 2 0 0

Pallars Jussà 0 4 2 0

Pallars Sobirà 0 1 0 0

Pla d'Urgell 0 0 0 0

Segarra 0 0 1 0

Segrià 0 0 0 0

Solsonès 0 6 5 0

Urgell 0 2 3 0

LLEIDA 0 22 17 0

a. Qualitat turística

b. Qualitat ambiental

c. Etiqueta ecològica de la Unió Europea

d. Sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental

Certificacions de qualitat i mediambientals
Comarca
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l’existència de promocions immobiliàries en comarques de muntanya que no 

han pogut ser venudes o llogades en el mercat convencional i han passat a ser 

habitatges d’ús turístics; és per això que en comarques com l’Aran, l’Alta 

Ribagorça o el Pallars Sobirà la presència d’HUTs és elevada. No obstant això, 

també és rellevant l’existència d’aquests establiments en d’altres espais rurals de 

la província i en petits nuclis de població de menys de 2.000 habitants. Malgrat 

que en molts municipis rurals el nombre d’HUTs és poc significatiu en termes 

quantitatius, sí que de cara a noves obertures d’Establiments de Turisme Rural la 

seva presència d’HUTs pot suposar un fre pel sector o bé un canvi d’estratègia 

d’aquell qui en un primer moment pensava en obrir un Establiment de Turisme 

Rural i finalment acabi obrint un HUT. L’existència d’una normativa menys 

restrictiva pel que fa als HUTs en pot afavorir el seu creixement. La qüestió a 

plantejar-nos és com vinculem aquest nou tipus d’oferta amb el territori i amb 

els Establiments de Turisme Rural, sobretot amb aquells establiments en què les 

característiques físiques i de serveis són similars.  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Registre d’Habitatges d’Ús Turístic (HUT). 
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LA DEMANDA EN ESTABLIMENTS 

DE TURISME RURAL 

 

17. Evolució de la demanda: la recuperació del mercat turístic 

després del sotrac de la crisi econòmica. 

 

En relació l’evolució de la demanda pel que fa al nombre de viatgers i de 

pernoctacions en Establiments de Turisme Rural de la província de Lleida queda 

reflectit els impactes directes de la crisi econòmica del deute sobre el sector 

turístic, amb un descens acusat del nombre de viatgers i pernoctacions a partir 

del 2008, després d’un creixement constant i sostingut des de finals dels anys 

noranta.  

Del 2008 fins el 2013 hi ha un descens constant del nombre de viatgers i 

pernoctacions, estroncant el clima de bonança i de creixement que vivia el 

sector del turisme rural fins llavors. Aquest descens significatiu de la demanda 

també repercuteix en els processos de creació de nova oferta, que es veuen 

frenats des de que esclata la crisi econòmica. A partir de l’any 2014, coincidint 

amb la recuperació econòmica i dels nivells de consum de la població, es 

produeix un nou repunt en el nombre de viatgers i de pernoctacions en 

establiments de turisme rural de la província, que es consolida el 2015 i 2016 fins 

a situar-se en 85.633 viatgers i 219.547 pernoctacions.  

En relació l’evolució de l’estada mitjana dels viatgers, observem com ha anat a 

la baixa en els darrers anys i ha passat dels 3,5 dies de mitjana l’any 2010 als 2,56 

dies del 2016. En el turisme rural predomina un perfil de client, que no només és 

de proximitat sinó també de curta estada (de cap de setmana), i així ho 

reflecteixen les estadístiques; però el més significatiu és el descens continuat de 

l’estada mitjana des del 2010, fins a situar-se en 2.36 dies el 2016 en el cas dels 

viatgers espanyols.  

L’estada mitjana del turisme estranger és sensiblement superior, tot i que fluctua 

segons els anys, i es situa al voltant dels 5-6 dies de mitjana.    
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Malgrat la recuperació de la demanda, assolint nivells semblants als inicis de la 

crisi econòmica, la seva estada mitjana ha baixat i l’oferta de turisme rural a la 

província de Lleida continua mostrant signes d’estancament pel que fa a 

l’obertura de nous establiments. En realitat, si observem el grau d’ocupació 

anual dels establiments per places, aquest continua essent baix, malgrat la 

recuperació de la demanda dels darrers anys, inferior al 15% l’any 2016.  

L’augment any rere any de l’oferta de places, tot i la baixada de la demanda, 

s’ha traduït en una davallada important pel que fa al grau d’ocupació dels 

establiments, assolint un mínim de tan sols l’11,49% l’any 2013. A partir de llavors, 

el grau d’ocupació s’ha anat recuperant però encara resta lluny dels nivells 

assolits els anys 2007-2008, quan el grau d’ocupació es situava entorn al 21%. Si 

comparem el grau d’ocupació per places dels Establiments de Turisme Rural de 

la província de Lleida amb el conjunt de Catalunya observem que pel període 

analitzat (2003-20016) la província de Lleida sempre s’ha situat entre 1 i 3 punts 

per sota de la mitjana catalana segons l’any. L’any 2016, aquest tres punts i mig 

de diferència inferiors, que separa la província de Lleida (14,33%) del conjunt de 

Catalunya (17,93%), ens indica que hi ha territoris amb un grau d’ocupació per 

places més alt (Girona amb un 21,2% i Barcelona amb un 19.6%).  

La província de Tarragona també es situa a la banda baixa, amb un 13,16%. Tot 

semblaria indicar doncs, que la recuperació que viu el sector del turisme rural 

després dels anys de la crisi, és de diferent intensitat segons el territori i que les 

demarcacions de Barcelona i Girona mostren un major dinamisme, no tan sols 

pel que fa al seu grau d’ocupació, que és més alta, sino també pel ritme de 

creació de nova oferta, que també és superior. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

18. Origen i distribució estacional de la demanda: presència 

majoritària de catalans en caps de setmana al llarg de l’any, 

amb increment del visitant estranger durant l’època estival. 

Que el turisme rural està molt vinculat a les dinàmiques del turisme intern i de 

proximitat, si més no a la província de Lleida, és tot una evidència i realitat tal i 

com ens demostren les xifres, on pràcticament més del 90% dels viatges són 

d’origen espanyol, i més concretament català, amb excepció de l’Aran, on la 

presència de turistes procedents de la resta de l’Estat és també significatiu. El 

turisme rural de la província de Lleida, com el de la resta de Catalunya, es 

nodreix principalment d’un turisme de proximitat procedent de les principals 

àrees urbanes del país (Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida ciutat); i un 

percentatge ja molt més petit, que no supera el 6-7%, prové d’altres zones de 

l’Estat, principalment del País Valencià, les Illes Balears i la Comunitat de Madrid.  

El turisme estranger continua essent encara minoritari dins el sector del turisme 

rural a Lleida, i no ultrapassa el 10% dels viatgers. No obstant això, en els darrers 

anys s’ha detectat un increment del visitant estranger, que s’interessen cada 

cop més pels espais rurals i de muntanya de Catalunya, amb orígens i 

procedències molt diversos: des de l’habitual públic francès fins als nous mercats 

emergents de llocs més llunyans (Israel, Xina, etc).  

Una presència que augmenta pel què fa al nombre de pernoctacions, situant-

se en el 14,6% de les pernoctacions l’any 2016. Això es deu a que l’estada 

mitjana dels viatgers estrangers en Establiments de Turisme Rural de Lleida és 

sensiblement superior a la dels catalans, situant-se en 4,7 dies de mitjana el 2016.  
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Taula 11. Evolució de l’origen dels viatgers i les pernoctacions (milers i en %) en 

Establiments de Turisme Rural a Catalunya (2004-2016) 

CATALUNYA 
2004 2008 2012 2016 

nº % nº % nº % nº % 

Viatgers 

Catalans 174,9 84,49 290,7 86,33 249,2 85,66 325 82,44 

Resta 

d'espanyols 17,3 8,35 20,7 6,14 13,7 4,71 18 4,56 

Estrangers 14,8 7,14 25,3 7,51 28 9,62 51,2 12,99 

Total 207 100 336,7 100 290,9 100 394,2 100 

Pernoctacions 

Catalans 506,5 74,91 805,1 79,14 649,2 75,47 783,5 70,54 

Resta 

d'espanyols 76,7 11,34 84,3 8,28 52,2 6,07 58,8 5,29 

Estrangers 92,9 13,74 127,9 12,57 158,7 18,45 268,4 24,16 

Total 676,1 100 1017,3 100 860,1 100 1110,7 100 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Respecte la distribució temporal de la demanda en turisme rural, aquest 

presenta un comportament més desestacionalitzat que altres tipus de turisme 

(turisme de neu, turisme de sol i platja), ja que el turisme rural no depenen de la 

presència d’un únic recurs. Tot i així, el calendari laboral i escolar acaba 

marcant el comportament estacional de la demanda. L’any 2016, els mesos de 

juliol i agost van ser els de màxima afluència de viatgers en Establiments de 

Turisme Rural de la província de Lleida, superant els 23.000 viatgers, seguit del 

mes de desembre (Nadal) i d’alguns mesos de la tardor. L’hivern és l’estació de 

l’any amb menys viatgers pel conjunt de la província (4.000 el mes gener), tot i 

la presència del turisme de neu en algunes comarques de muntanya. Pel què fa 
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les pernoctacions, la fluctuació mensual és molt més acusada i durant el mes 

d’agost l’augment de l’estada mitjana del client nacional fa disparar les 

pernoctacions fins a superar les 55.000 (2016), mentre que durant resta de l’any 

el nombre de pernoctacions mensuals baixa considerablement.  

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

D’altra banda, s’observen diferències notables en relació l’estada mitjana dels 

viatgers en funció del seu origen. Mentre que l’estada mitjana dels viatgers 

espanyols roman al voltant dels 2 dies, coincidint generalment amb els caps de 

setmana, exceptuant el mes d’agost que puja fins a 4 dies de mitjana, el turista 

estranger acostuma a fer estades més llargues, que superen els 6 dies de mitjana 
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Establiments de Turisme Rural a la Província de Lleida (2016)
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durant el període estival, amb altres pics inclús superiors per Setmana Santa i 

durant les vacances d’hivern.   

El turisme rural i les escapades de cap de setmana estan estretament lligats tal i 

com ens mostra el grau d’ocupació dels establiments en turisme rural durant els 

caps de setmana al llarg de l’any, que en el cas de la província de Lleida es 

situa entre el 20 i el 30% del total de places durant bona part de l’any, amb un 

increment els mesos d’estiu fins prop del 50% durant el mes d’agost. La mitjana 

anual del grau d’ocupació de places en cap de setmana l’any 2016 es va situar 

al voltant del 30%, mentre que la mitjana total era tan sols del 14,33%. No obstant 

això, el grau d’ocupació dels establiments en caps de setmana continua essent 

relativament baix, exceptuant el mes d’agost, probablement degut a la 

llunyania de certes comarques lleidatanes (Pallars, Alta Ribagorça i Aran) 

respecte el principal mercat emissor, que és Barcelona i rodalies. La distància 

perceptiva, i també la real en espai-temps, entre Barcelona i el sector més 

occidental del Pirineu de Lleida pot limitar la presència de visitants i, per tant, 

l’ocupació dels establiments durant els caps de setmana. Durant el període de 

vacances estivals, mes d’agost, s’escurça la distància entre l’ocupació en caps 

de setmana i la resta de la setmana.  

El grau d’ocupació per habitacions sempre és un xic superior al mesurat en 

places, entre 1 i 2 punts, i fins a 6 punts percentuals superiors durant l’agost (47%). 

Aquest fet ens pot fer entreveure que les dues modalitats d’allotjament 

compartit en habitacions (Masia i Casa de Poble de compartida) presenten un 

grau d’ocupació superior al d’aquelles altres modalitats d’allotjament individual 

en habitatge sencer (Masoveria i Casa de Poble Independent). En conjunt però, 

els percentatges d’ocupació són baixos durant bona part de l’any, amb mesos 

fins i tot que l’ocupació es situa per sota del 10% (novembre i abril). En termes 

generals, el novembre acostuma a ser el mes amb menys afluència de visitants, 

sobretot en comarques de muntanya.   

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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19. Els Pirineus, la principal destinació turística del turisme rural. 

Analitzant les dades sobre la demanda en Establiments de Turisme Rural per 

marques turístiques observem com la zona dels “Pirineus” és la principal 

destinació de turisme rural a Catalunya. La distribució de l’oferta de cases de 

turisme rural a la província de Lleida ja mostra la notable presència d’aquest 

tipus de turisme en comarques de muntanya, i que ratifiquen les dades sobre la 

demanda: el 2016, un 39% dels viatgers i 38% de les pernoctacions del conjunt 

de Catalunya en Establiments de Turisme Rural van ser als “Pirineus”, que si bé és 

cert que hi ha comarques que no pertanyen a la província de Lleida (Garrotxa, 

Ripollès, Berguedà i una part de la Cerdanya), engloba totes les comarques de 

muntanya de la província, menys l’Aran que té marca pròpia. A les “Terres de 

Lleida”, marca turística que engloba les comarques del Segrià, les Garrigues, la 

Noguera, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra, les xifres pel que fa al volum de la 

demanda són sensiblement més baixes, d’acord amb una oferta d’establiments 

i places també molt més reduïda. L’any 2016, el 9% dels viatgers i el 7% de les 

pernoctacions a Catalunya van ser en Establiments de Turisme rural de les “Terres 

de Lleida”, una presència modesta si la comparem amb altres marques 

turístiques del Principat com, per exemple, “Paisatges de Barcelona” o “Cosa 

Brava”.    

 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

L’evolució del turisme rural en termes de demanda i per marques turístiques, 

observem en el cas de la província de Lleida com la fluctuació dels fluxos, tant 

pel que fa als viatgers com les pernoctacions, reflecteix la mateixa tendència 

que les xifres generals a nivell provincial, amb una davallada bastant 

pronunciada, que coincideix amb els pitjors anys de la crisi econòmica; i amb 

un canvi de cicle a partir de l’any 2014 amb un nou creixement. A més de la 

diferència notable i evident en termes absoluts entre les dues marques 

turístiques, amb un volum de viatgers i pernoctacions als Pirineus, que 

quadruplica al de les Terres de Lleida, és interessant observar que en els darrers 

anys s’ha escorçat lleument la diferència entre les dues marques degut a 

l’augment dels viatgers i les pernoctacions en comarques de les Terres de Lleida, 

sobretot l’any 2016 que fou el millor anys en termes d’afluència viatgers.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

El creixement de la demanda en turisme rural a les Terres de Lleida s’observa 

també en el grau d’ocupació per habitacions, que fou un 20,6% l’any 2016 i es 

situà inclús lleument per sobre de la marca “Pirineus”. Podríem concloure doncs, 

que aquelles zones de la província de Lleida que van experimentar un major 

creixement del turisme rural durant els anys noranta i dos mil -marca Pirineus- són 

també les que més han acusat el descens, tant en nombre de viatgers i 

pernoctacions, així com en el grau d’ocupació per habitacions, que no ha 

recuperat encara els percentatges d’abans de la crisi, situats al voltant del 27-

28%. En canvi, a les comarques de les Terres de Lleida, després d’un descens 

també perceptible entre el 2009 i 2010, amb un mínim l’any 2013, les xifres no 

varien substancialment, amb un increment notable dels viatgers i les 
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pernoctacions a partir dels anys 2014-2015, i un grau d’ocupació per habitacions 

inclús lleument superior a la dels Pirineus l’any 2016. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

Tant en comarques de muntanya com de la plana, el comportament estacional 

de la demanda és  similar, amb alguns matisos. L’estació estival (3r trimestre) és, 

amb diferència, la de major afluència turística, també a les Terres de Lleida tot i 

els rigors de l’estiu, amb un nombre total de viatgers i especialment de 

pernoctacions clarament superiors. En el cas de les Terres de Lleida es detecta 

un major grau de desestacionalització del sector, o dit d’una altra manera, una 

menor concentració dels fluxos turístics durant els mesos d’estiu. L’any 2016 als 

Pirineus quasi la meitat de les pernoctacions (45%) varen tenir lloc durant el 

tercer trimestre (mesos d’estiu), amb un repartiment més equilibrat durant la 

resta de trimestres, mentre que a les Terres de Lleida el trimestre estival va 

representar el 39% de les pernoctacions, seguit dels mesos de primavera i tardor 

(2n i 4t trimestre), amb un grau d’ocupació per habitacions fins i tot superior al 

de la mitjana catalana.  

L’hivern fou el període amb menys viatgers i pernoctacions a les Terres de Lleida, 

a diferència dels Pirineus, que degut al turisme de neu hi ha una lleu remuntada 

de la demanda en Establiments de Turisme Rural.  

Malgrat el repunt hivernal, el nombre de viatgers i pernoctacions en establiments 

de turisme rural als Pirineus durant aquests mesos no són excessivament 

elevades, el què ens pot indicar que el sector del turisme rural no acaba de 

rendibilitzar la presència del turisme de neu. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 
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PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ 

DEL ESTABLIMENTS DE TURISME 

RURAL 

 

20. Associacionisme i promoció del turisme rural: fragmentació 

territorial de l’associacionisme davant objectius compartits. 

La majoria de cases rurals disposen de pàgina web pròpia ja que internet ha 

esdevingut el principal instrument de difusió i promoció de l’activitat 

agroturística i de turisme rural. Algunes de les pàgines són molt completes, amb 

calendari de reserves inclòs, d’altres són més simples, però totes elles tenen com 

a objectiu donar a conèixer la seva oferta al màxim nombre possible de clients, 

i facilitar-ne així la seva contractació directa. La promoció individualitzada és 

compatible i complementària amb la resta d’estratègies de promoció conjunta, 

compartides amb altres titulars d’Establiments de Turisme Rural i sota el marc de 

l’associacionisme. 

La xarxa associativa en l’àmbit del turisme rural ha estat clau per entendre les 

dinàmiques del sector en termes de creació d’oferta, professionalització i difusió 

de producte, una estratègia compartida pels diferents actors, que ha estat 

cabdal en el desenvolupament del turisme rural a Catalunya. L’articulació 

territorial de les associacions en la majoria dels casos ha estat a nivell comarcal, 

amb un elevat nombre d’associacions, si més no en el cas de la província de 

Lleida on cada comarca, excepte el Segrià, té la seva pròpia associació. Sense 

voler entrar a debatre ni a qüestionar l’important paper que han jugat les 

associacions en termes d’assessorament, suport i col·laboració entre els seus 

socis titulars de cases rurals, del tot acreditada, l’excessiva fragmentació o 

minifundisme que hi ha a nivell associatiu, fa més complexa la simplificació i 

racionalització d’actuacions conjuntes en matèria de promoció, i comporta una 

duplicitat de costos. Per superar l’àmbit comarcal, l’any 1994 es crea la 

Federació de Turisme Rural i Agroturisme de les Terres de Lleida, formada per les 

diferents associacions de turisme rural de les comarques pirinenques en un 

primer moment, llevat del Solsonès que no en forma part, i amb la posterior 

incorporació de les associacions de les comarques de la plana (Noguera, Urgell, 

Segarra i Garrigues). Una Federació, que tot i la voluntat de representar el 

turisme rural de la província, hi ha territoris que no hi són presents o bé hi són amb 

un baix percentatge de participació (Solsonès, Cerdanya, Segarra, Pla d’Urgell 

i Alt Urgell).  

Conscients de que el treball en xarxa dins un marc territorial més ampli pot ser la 

millor estratègia de cara promocionar i comercialitzar el turisme rural de 

Catalunya, els esforços han anat en aquesta direcció però encara no ha estat 

possible consensuar entre els diferents actors la creació d’una única entitat a 

nivell català. Com a resultes de tot plegat tenim la coexistència de dues 

associacions a nivell nacional: Turalcat i Concatur. La província de Lleida es 

troba sota el paraigües de la Confederació de Turisme Rural i Agroturisme de 
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Catalunya (Turalcat). Els adherits a la Confederació són la Federació de Turisme 

Rural de les Terres de Lleida, amb seu a Barruera (Vall de Boí), i les deu 

associacions comarcals de turisme rural de la província, el que implica una 

notable presència dels Establiments de Turisme Rural de la província (329 

establiments) dins de l’associació Turalcat. Des de Turalcat s’han impulsat i 

acompanyat iniciatives encaminades a millorar la qualitat i la sostenibilitat del 

turisme rural: catalogació dels establiments, projecte de turisme sostenible i 

impuls del manifest per a un turisme responsable i sostenible.  

Altres entitats que desenvolupen tasques similars en matèria de promoció del 

turisme rural i l’agroturisme són el sindicat agrari d’Unió de Pagesos, que disposa 

d’un portal de promoció de l’agroturisme a Catalunya, amb un total de 36 cases 

d’agroturisme de la província de Lleida; o bé Ruralverd, una entitat privada 

especialitzada en el lloguer de cases rurals, amb un total de 78 cases de la 

província de Lleida que hi estan adherides, principalment de l’Alt Urgell. 

 

Taula 12. Presència dels Establiments de Turisme Rural de la província de Lleida en 

diferents portals de promoció. 

Comarca 
Confederacions Federació de 

Cases Rurals a 

Lleida 

Unió de 

Pagesos - 

Agroturisme 

Ruralverd, SL 
TURALCAT CONCATUR 

Alt Urgell 41 0 4 7 33 

Alta 

Ribagorça 30 0 24 0 2 

Aran 9 0 7 0 0 

Cerdanya 5 0 0 1 4 

Garrigues 6 0 7 0 0 

Noguera 20 0 10 7 7 

Pallars Jussà 38 0 18 5 2 

Pallars 

Sobirà 72 0 31 6 0 

Pla d'Urgell 7 0 0 1 0 

Segarra 32 0 0 2 11 

Segrià 0 0 0 0 0 

Solsonès 56 0 0 5 19 

Urgell 13 0 9 2 0 

LLEIDA 329 0 110 36 78 
Font: Elaboració pròpia a partir de de la informació consultada als portals de Turalcat, Concatur, 

Federació de Turisme Rural de les Terres de Lleida, Unió de Pagesos i Ruralverd, SL. 

 

 

21. Creació de producte a la carta i presència del turisme rural, 

una estratègia de comercialització emergent. 

Els canals de comercialització del turisme rural acostumen a ser directes i sense 

intermediaris però amb la finalitat de sumar sinèrgies amb altres ofertes i serveis 

presents en el territori i amb la idea de crear producte, en els darrers anys ha 
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aparegut un nou tipus d’agències de viatges especialitzades en l’organització 

de productes a la carta i personalitzats. 

A la província de Lleida han sorgit iniciatives interessants com l’agència de 

viatges Tu i Lleida, SL, d’Os de Balaguer, que ha creat nombrosos productes de 

cap de setmana o de curta durada relacionats amb el patrimoni cultural i 

natural, principalment de les comarques de la plana de Lleida, i presents al 

portal ”Experience Catalunya”, de la Generalitat, amb prop més d’una 

quarantena de productes i paquets turístics. Moltes de les propostes estan 

relacionades amb productes d’agroturisme (enoturisme i oleoturisme), 

astronomia, patrimoni cultural i natural.  

Altres agències de viatge comercialitzen productes relacionats amb el 

cicloturisme a la Segarra (Viatges Martí, SL). En comarques de muntanya 

destaquem les empreses Pirineu Emoció, Agència de Viatges, SA, de la Pobla 

de Segur, especialitzada bàsicament en productes de senderisme pel Pallars i 

l’Alta Ribagorça, aprofitant el tren dels llacs; o bé l’empresa Exiting Events by 

Copos Events, SL de Vielha, especialitzada amb activitats esportives i de turisme 

actiu.  

L’organització i comercialització de productes per part d’aquestes empreses 

contribueix, sense cap mena de dubte, a posar més en valor els elements del 

territori de caire patrimonial i a establir xarxes de col·laboració entre els distints 

actors turístics del territori implicats. 

Els Establiments de Turisme Rural s’han incorporat, amb major o menor grau, en 

molts d’aquests productes i paquets turístics com a oferta d’allotjament (Ruta 

de senderisme. El Cinquè llac); i conviu amb la presència d’altres modalitats 

d’allotjament (establiments hotelers, refugis, albergs i habitatges d’ús turístic) a 

l’hora de conformar producte. 
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Taula 13. Productes turístics de la província de Lleida presents al portal “Experience 

Catalunya”. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del portal ”Experience Catalunya”, Generalitat de Catalunya. 

Empresa organitzadora Producte
Preu 

(€)

Durada 

(dies)
Comarca

A la recerca de l'or i les estrelles 110 2

Una finestra a l'univers 95 2

Experiència astronòmica del Montsec 99 2

Música sota les estrelles 218 2

La Noguera terra i cel 105 3

Congost de Montrebei. Aventura al Montsec 280 3

Congost de Montrebei, tresors de la Noguera 195 3

Tresors del Montsec i Museu de campanes de Catalunya 350 3

Tresors del Montsec i presa de Canelles 390 3

Tiurana, el ressorgir d'un poble 105 3

La Baronia de Rialb, refugi formidable 170 3

La natura és una aventura al Segre Rialb 125 3

Pobles amb encant de Lleida 155 3 Noguera i Urgell

Els vins catalans de la plana de Lleida 95 2

Oli i vi de les Garrigues 135 2

Les Garrigues, història i art 135 2

Les Garrigues, terra de castells, oli i vi 131 2

Història, oli i pedra 110 2

Bateig de vol i tractor 195 2

El somni de l'aigua per terra i aire 140 2

Viu l'escència del Pla d'Urgell 150 2

Natura i cultura al Pla d'Urgell 110 2

Castells de Lleida 130 2 Diverses comarques

El país dels Ilergets - La ruta dels ïbers a Lleida 90 2 Diverses comarques

El Segrià Rural 110 2

El Segrià, la pedra seca i els tossals d'Almetret 95 2

Fruiturisme 115 2

Cultura, esport i relax a l'Urgell 135 2

Personatges de l'art i la història 165 3

Tasta l'Urgell 95 2

Una mirada a la història de l'Urgell 115 2

Cultura i Art 115 2

Marc Márquez i 93 km amb castells 95 2

Segarra Natura 75 2

Viles històriques de la Segarra 110 2

Ruta 1714. La Seu d'Urgell, el front pirinenc 105 2 Alt Urgell

Torre Manresana, Cervera i Lleida, l'oest de Catalunya el 1714 140 2 Anoia, Segarra i Segrià

A tocar de les estrelles - Turisme de natura i Cultural 72,5 2

Castell de Montsonís - Visita teatralitzada 56,75 2

Turisme cultural amb els cinc sentits 71,3 2

Escapada d'enoturisme i relax 72 2 Urgell

La Segarra, tres dies pedalant entre castells 265 3

La Segarra, quatre dies pedalant entre castells 360 4

Oli i vi al país dels ilergets 55 2 Garrigues

Termalisme al país dels ilergets 90 2 Urgell

El cinquè llac. Ruta de senderisme 615 6

Senderisme a Aigüestortes i Sant Maurici 660 5

El Pirineu nostàlgic, entre cultura i gastronomia 403 4

Llegendes de la Vall de Boí 550 6

Tres dies per camins romànics - Escapada cultural 330 3

Go! Sailing Bcn, SL (BCN) Trekking de quatre dies per la Vall de Lord 390 4 Solsonès

Escapada aventura Era Val d'Aran 355 4

Mines d'alta muntanya a la Val d'Aran en família 130 3

Rutes en bicicleta de muntanya (BTT) per la Val d'Aran 340 5

Patrimoni i tradició a la Val d'Aran i Vall de Boí 375 5 Aran i Alta Ribagorça

Tour dos dies en raquetes de neu per Aigüestortes i Sant Maurici 320 2

Travessia tres dies amb esquís per Aigüestortes i Sant Maurici 532 3

Discover Pyrenees, SL Escapada romàntica amb Spa i sopar exclosiu 349 3 Cerdanya

Ruta de senderisme, cicloturisme, btt, esquís i raquetes

Val d'Aran

Pallars Sobirà i            

Alta Ribagorça

Exciting Events (Copos 

Events), SL (Vielha)

NogueraMontiline - 14, SL 

(Montsonís)

Segarra
Viatges Martí, SL 

(Manresa)

Trek & Ride - Inytur 

2010, SL (Calella de P.)

Pirineu Emoció,        

Agència de Viatges, SA 

(La Pobla de Segur)

Pallars Jussà i                

Pallars Sobirà

Alta Ribagorça

Tu i Lleida, SL                

(Os de Balaguer)

Noguera

Garrigues

Pla d'Urgell

Segrià

Urgell

Segarra
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SÍNTESI I REPTES DE FUTUR 
 

Taula 14. Punts forts i punts febles del turisme rural a la província de Lleida. 

Territori 

Punts forts Punts febles 

- Ruralitat present en bona part de la 

província.  

- Presència important d’activitat agrària, 

sobretot en comarques de la plana i del 

Prepirineu. 

- Patrimoni natural i cultural d’alt valor 

paisatgístic (Espais d’Interès Natural i Béns 

Culturals d’Interès Nacional) 

- Proximitat a gran àrees urbanes de les 

comarques més orientals. 

- Imatge turística consolidada de la 

marca “Pirineus”. 

- Model productivista agroindustrial 

allunyat del turisme rural. 

- Problemàtiques mediambientals 

associats a la ramaderia industrial 

- Condicions climàtiques no òptimes per a 

la pràctica de certes activitats turístiques 

durant el període estival a la plana de 

Lleida. 

- Relativa llunyania de les comarques del 

Pirineu occidental envers els principals 

mercats emissors. 

- Imatge turística feble d’algunes 

comarques de la plana de Lleida. 

Oferta 

Punts forts Punts febles 

- Anys d’experiència i professionalitat en 

el sector del turisme rural. 

- Presència consolidada de l’agroturisme 

(grup d’establiments Casa de Pagès). 

- Diversificació de les diferents modalitats 

d’allotjament (en habitacions o casa 

sencera). 

- Dinamisme emprenedor, amb noves 

ofertes al Solsonès i Pallars. 

- Estructures i estratègies de col·laboració 

en xarxa a escala comarcal 

(associacionisme). 

- Activitats emergents (oleoturisme, 

enoturisme, senderisme, cicloturisme, 

turisme cultural) de fàcil encaix amb el 

turisme rural. 

- Cert estancament de l’oferta de turisme 

rural pel conjunt de la província de Lleida.  

- Manca d’iniciativa emprenedora en 

espais d’alt potencial agroturístic 

(Garrigues, Segrià, Urgell). 

- Escàs percentatge d’establiments 

adherits al nou sistema de catalogació 

per espigues. 

- Poca presència d’establiments amb 

distintius mediambientals malgrat la 

idoneïtat del sector per a la seva 

implementació. 

- Falta d’estratègies generalitzades en la 

creació i/o incorporació a productes 

turístics de base territorial.   

Demanda 

Punts forts Punts febles 

- Encaix de l’oferta de turisme rural amb 

les noves preferències territorials i 

turístiques de la demanda: valoració dels 

espais rurals i naturals, amb bona salut 

ambiental i amb presència de propostes 

turístiques de base patrimonial. 

- Dinamisme turístic del mercat intern 

català com a principal client del turisme 

rural. 

- Recuperació del nombre de viatgers i 

pernoctacions, amb una presència 

creixent del turisme estranger. 

- Poca presència del mercat turístic 

espanyol. 

- Excessiva dependència del mercat 

turístic intern de proximitat i de curta 

estada (cap de setmana). 

- Concentració de les pernoctacions 

durant el mes d’agost, especialment a 

l’Alt Pirineu. 

- Dificultat per captar nous nínxols de 

mercat atesa la relativa llunyania de la 

terres de ponent als principals destins 

turístics del país (Barcelona, Costa Brava i 

Costa Daurada). 
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- Desestacionalització de la demanda, 

més accentuada en comarques de la 

plana de Lleida. 

- Augment del grau d’ocupació en cases 

rurals de la província de Lleida. 

-  Distribució asimètrica de la demanda. 

- Funció de pas de les comarques de la 

plana de Lleida vers el Pirineu com a zona 

de destí. 

 

Promoció - Comercialització 

Punts forts Punts febles 

- Existència d’estructures federals i 

confederals a nivell associatiu, amb 

portals de promoció que aglutinen una 

part important de l’oferta de turisme rural 

de la província de Lleida. 

- Vinculació de l’oferta d’establiments 

rurals amb altres activitats i iniciatives 

turístiques paral·leles. 

- Actors intermediaris especialitzats en 

l’organització de productes turístics 

relacionats amb el patrimoni rural, cultural 

i natural.  

-Manca un posicionament diferenciat de 

l’agroturisme en relació a la resta d’oferta 

de turisme rural, amb una carència 

estructural clara del sector en termes 

d’articulació i promoció de la seva oferta 

(allotjament, restauració, venda de 

productes i visites a l’explotació). 

-Poc dinamisme empresarial a l’hora 

d’articular, organitzar i comercialitzar 

nous productes turístics. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Figura 39. Síntesi de paràmetres relacionats amb el turisme rural a les Terres de Lleida i 

als Pirineus. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Taula 15. Alguns reptes de futur del turisme rural a la província de Lleida 

 

• Incrementar l’oferta de turisme rural en comarques amb un elevat 

potencial turístic en matèria d’agroturisme (enoturisme, oleoturisme, 

fruitoturisme), turisme cultural i cicloturisme, com són el conjunt de les 

comarques situades a la plana de Lleida (Segrià, Garrigues, Urgell, Pla 

d’Urgell, Segarra i Noguera), una oferta que s’hauria de coordinar amb 

les nombroses iniciatives ja existents actualment en relació a la venda 

directa de productes i visites a les explotacions agrícoles i relacionades 

amb el conreu de la fruita dolça, l’oli i el vi. 

 

• Establir noves estratègies de col·laboració i articulació de l’oferta de 

turisme rural en funció de la seva vinculació amb el medi agrari i segons 

la modalitat d’allotjament. En primer lloc, cal apostar per diferenciar 

clarament aquell conjunt d’establiments d’agroturisme de la resta 

d’allotjaments rurals, apropant-los a la resta d’iniciatives de caire 

agroturístic com són la venda de productes “comprar a pagès”, la visita 

a l’explotació “vine a pagès” i/o la realització de tasques agrícoles. En 

segon lloc, els establiments de turisme rural en règim de lloguer de 

l’habitatge sencer tenen el repte de com conviure amb la presència 

cada vegada més notable dels habitatges d’ús turístic, i de quin ha de 

ser el seu encaix amb la resta d’establiments de turisme rural, 

especialment en matèria de promoció. 

 

• Incrementar el vincle dels allotjaments rurals amb la resta d’activitats i 

productes turístics del territori, molt especialment els relacionats amb 

l’agroturisme i el desenvolupament sostenible (senderisme, esports 

d’aventura, cicloturisme, turisme cultural, gastronomia, turisme 

astronòmic, etc.). 

 

• Establir mesures d’incentivació per a la catalogació en espigues dels 

establiments de turisme rural per tal de millorar la comunicació del 

sector en termes de qualitat; i fomentar la implantació de mesures 

mediambientals per fer front al canvi climàtic (mesures de mitigació i 

adaptació), consolidant així un nou model turístic de 

desenvolupament, molt més sostenible, també en termes energètics. 

 

• Potenciar la presència del turisme estranger com a estratègia de 

desestacionalització i millora del grau d’ocupació dels establiments de 

turisme rural atès que l’estada mitjana dels estrangers és sensiblement 

superior a la dels catalans.  

 

• Finalment, cal una àmplia estratègia des de les comarques de la plana 

de Lleida i del Prepirineu per crear destí turístic; i per això és necessària 

la implicació dels actors turístics del territori i el treball en xarxa, essent 

els establiments de turisme rural un dels actors principals pel fet de ser 

una de les ofertes d’allotjament més importants a la zona. 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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