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L’anàlisi de l’ocupació extrahotelera a la província de Lleida del mes d’agost de 2016 referma la
valoració de què ens trobem davant d’un mes excepcional en termes turístics a les nostres terres. És
més, l’ocupació dels apartaments, cases rurals i càmpings ha mostrat un fort dinamisme, inclús
superior a la registrada pels hotels. Això ha permès que el conjunt d’allotjaments turístics de mercat
hagi assolit un nombre de viatgers a Lleida de 179.400 durant l’agost de 2016, que van suposar un total
de 613.100 pernoctacions. Respecte al mes d’agost del 2015, veiem un creixement del 7,6% en el
nombre de viatgers i un 10,2% en el nombre de pernoctacions.
Els apartaments han registrat a l’agost de 2016 un creixement respecte al mateix mes de l’any anterior
del 7,6% dels viatgers i un 10,2% en les pernoctacions.
En el cas dels càmpings, el mes d’agost de 2016 ha suposat un increment del 14,3% dels viatgers i
d’un 7,3% en les pernoctacions.
Les cases rurals han aconseguir augmentar el nombre de viatgers en un 22,6% i en un 19,8% les
pernoctacions.
Si bé el turisme estranger ha baixat en els hotels lleidatans durant aquest agost, en el conjunt
d’establiments extrahotelers ha crescut, fins al punt que globalment, sumant tot tipus d’establiments
turístics, l’evolució del turisme estranger ha estat positiva a la província de Lleida amb un 2,9%.
Certament, per sota del notable creixement dels viatgers procedents de Catalunya i Espanya que ha
estat d’un significatiu 8,4%.
Un fet important és que la durada de l’estada mitjana dels turistes s’ha incrementat, probablement
degut a la millora relativa de les rendes de les famílies.
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El mes d’agost de 2016 als establiments extrahotelers

a la demarcació de Lleida. 
S’incorporen les dades dels hotels per tenir una visió de conjunt.

Font: Enquestes d’ocupació turística de l’INE i de l’IDESCAT (2016).

tipologies d'allotjament 
turístic

viatgers 
catalans i 
espanyols

viatgers 
estrangers

total 
viatgers

pernoctacions 
catalans i 
espanyols 

pernoctacions 
estrangers

total 
pernoctacions

apartaments 7.470 885 8.355 32.960 5.905 38.865
càmpings 40.622 9.473 50.095 200.761 23.808 224.569
cases rurals 11.081 1.848 12.929 44.672 11.685 56.357
hotels 93.850 14.127 107.977 262.891 30.396 293.287
total allotjament de mercat 153.023 26.333 179.356 541.284 71.794 613.078
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2
L’agost del 2016 als apartaments de Lleida:

% creixement respecte al mateix mes del 2015

Font: Enquestes d’ocupació turística de l’INE i de l’IDESCAT (2016).

3
L’agost del 2016 als càmpings de Lleida:

% creixement respecte al mateix mes del 2015
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L’agost del 2016 als cases rurals de Lleida:

% creixement respecte al mateix mes del 2015

Font: Enquestes d’ocupació turística de l’INE i de l’IDESCAT (2016).

5
L’agost del 2016 als hotels de Lleida:

% creixement respecte al mateix mes del 2015
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6
L’agost del 2016 al conjunt d’establiments turístics de mercat de Lleida 

(hotels, cases rurals, apartaments i càmpings):
% creixement respecte al mateix mes del 2015

Font: Enquestes d’ocupació turística de l’INE i de l’IDESCAT (2016).
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7
L’agost del 2016 al conjunt d’establiments turístics de mercat de Lleida 

(hotels, cases rurals, apartaments i càmpings):
Nits per viatger durant l’agost de 2016

Font: Enquestes d’ocupació turística de l’INE i de l’IDESCAT (2016).

L’estada mitjana 
dels viatgers 
durant l’agost de 
2016, respecte al 
mateix mes de 
l’any anterior, ha 
crescut un 2,5%. 
L’estada mitjana 
dels catalans i 
espanyols ho ha 
fet en un 1,5%, 
mentre que la dels 
estrangers ho ha 
fet en un 8,2%.
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