Evolució de l’ocupació hotelera a la
demarcació de Lleida, juliol 2016
Basada en dades d‘ocupació d’hotels, hostals i pensions

Amb dades per a tota la província de Lleida,
per a les marques turístiques de Terres de Lleida,
la Val d’Aran i els Pirineus de Lleida,
i per les localitats de Lleida ciutat, Vielha i per
Naut d’Aran

Evolució de l’ocupació
hotelera a la demarcació de
Lleida, juliol 2016.
Amb dades per marques turístiques i per les
tres principals localitats turístiques
lleidatanes.

© Francisco Garcia Pascual
© Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya
de la Diputació de Lleida i la Universitat de Lleida
© Fotografies portada: Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

Lleida, agost 2016

Evolució de l’ocupació hotelera a la
demarcació de Lleida, durant el juliol de
2016
L’anàlisi de l’ocupació hotelera del mes de juliol potser un bon termòmetre de l’evolució possible de tot l’estiu
turístic i indicativa de com pot anar el conjunt de l’any.

El mes de juliol de
2016 ha estat un
dels millors mesos
d’estiu als hotels
lleidatans en els
darrers anys, amb
un dinamisme
relativament més
fort que a la resta
de Catalunya i
d’Espanya

Aquest mes de juliol, Lleida ha registrat el major nombre de viatgers als hotels de la darrera dècada, superant
els valors previs de la crisi econòmica, amb un total de 90.600 viatgers.
L’ocupació hotelera a Lleida ha crescut entre aquest juliol de 2016 i el juliol de 2015 en un important 22,5%, en
termes de viatgers. Aquest dinamisme ha estat superior que el registrat a Catalunya (13%) i a Espanya (9%).
Destaca el fortíssim creixement de l’ocupació hotelera protagonitzat pels turistes estrangers, amb un increment
del 28% entre juliol del 2016 respecte al juliol de 2015, mentre que els viatgers catalans i espanyols ho feien en
un també molt destacat 21%.
El nombre de pernoctacions també ha crescut intensivament, fins a situar-se en les 187.000 durant aquest mes
de juliol, un 10,2% més en juliol de 2016 que en el mateix mes de l’any precedent. Sobresortint, de nou, el
dinamisme del turisme estranger, amb un creixement del 21%.
L’estada mitjana als hotels lleidatans ha estat de només 2,1 nits per viatger, un valor força més baix que els
aconseguits a Catalunya i a Espanya, el que incideix negativament en la capacitat de generar riquesa i
ocupació. Aquest valor no s’ha recuperat de les xifres prèvies a la crisi econòmica.
En tot cas, aquest excel·lent resultat del mes de juliol es reprodueix a tot el territori lleidatà. Així, el Pla de Lleida
va créixer en nombre de viatgers en un 28,4%, els Pirineus lleidatans en un 27,8%, mentre que la Val d’Aran ho
va fer en un 7,6%.
Les tres principals localitats turístiques també reflecteixen aquest dinamisme. Doncs, la ciutat de Lleida ha
registrat una ocupació hotelera al juliol un 14% superior a la de l’any anterior, a Vielha e Mijaran aquesta ràtio
ha estat del 9% i a Naut d’Aran d’un destacat 24%.
Val a dir, que el grau de concentració en les comarques de muntanya és molt elevat (72%), i que només
aquestes tres municipis (Lleida, Vielha i Naut d’Aran) agrupaven el 42% de l’ocupació.
El Flash Informatiu 10 de la Càtedra de Turisme d’Inferior i de Muntanya que aquí presentem, vol, així, oferir la
primera radiografia de l’estiu del 2016 en termes turístics, utilitzant com a referent l’ocupació hotelera
desenvolupada en el mes de juliol de 2016 a la Demarcació de Lleida.

Amb dades per a tota la província de Lleida, per a les marques
turístiques de Terres de Lleida, la Val d’Aran i els Pirineus de Lleida, i
per les localitats de Lleida ciutat, Vielha i per Naut d’Aran

Anàlisi de l’ocupació hotelera a la
demarcació de Lleida: juliol 2016

L’ocupació hotelera a la
demarcació de Lleida al
mes de juliol de 2016

Lleida ha tingut el
millor més de
juliol dels darrers
anys en termes
d’ocupació
hotelera, tant en
termes absoluts
(nombre de
viatgers), com en
termes relatius
(creixement del
mes de juliol
respecte al juliol
de l’any passat).

Evolució de l'ocupació hotelera els mesos de juliol respecte l'any
anterior (% de diferència)
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Juliol de 2016: un estiu amb resultats
turístics espectaculars

1
Un mes de juliol amb resultats turístics molt positius
per Lleida respecte a anys anteriors

Aquest mes de
juliol ha permès
que els hotels de
Lleida assoleixin
la xifra més
elevada de
viatgers dels
darrers anys,
recuperant-se
clarament ja dels
efectes de la crisi.
En termes de
pernoctacions,
però, tot i el
creixement,
encara no s’ha
arribat a superar
els valors previs a
la crisi.

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

Juliol de 2016: un estiu amb resultats
turístics espectaculars

2
Un mes de juliol que suposa la recuperació definitiva del
nombre de viatgers previs a l’esclat de la crisi econòmica

Fets interns (preus
relativament baixos,
climatologia benigna...) i
fets extens (crisis de
diversa índole en països
directament competidors),
estan impulsant un dels
millors estius turístics.
Lleida està dibuixant la
mateixa tendència, inclús
amb un major dinamisme.
La taxa de creixement dels
viatgers allotjats a hotels a
Lleida, aquest juliol
respecte l’any anterior,
duplica els valors assolits
a Catalunya i a Espanya.
En efecte, els viatgers
allotjats als hotels
lleidatans al juliol de 2016
van ser un 22,5% més que
al juliol de 2015, mentre
que a Catalunya aquesta
creixement ha estat del
10,9% i a Espanya del 8,9%.

Evolució de l'ocupació hotelera al mes de juliol de 2016:
diferència en % de viatgers respecte al mes de juliol de 2015
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3
Un mes de juliol amb resultats turístics molt positius
per Lleida respecte a anys anteriors

El nombre de
pernoctacions creix
igualment de forma
notable, molt
probablement perquè
venen més viatgers als
hotels, i tenen major
capacitat de despesa.
Lleida mostra
relativament un major
dinamisme que la resta
de Catalunya i
Espanya.
Cal anotar
especialment la forta
recuperació del ritme
de creixement de les
pernoctacions
hoteleres realitzades
per estrangers, tot i ser
a ple estiu i tenint com
a competidors les
destinacions de platja.
Font: Enquestes d’ocupació turística d’hotels de l’INE i de l’IDESCAT (2016).
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4
Un mes de juliol amb notables creixements de les
pernoctacions

El nombre de
pernoctacions per viatger
mostra un estancament en
el seu ritme de creixement.
De tal forma que es
mantenen els valors
d’exercicis precedents.
Cal valorar com un dels
reptes del turisme lleidatà
incrementar l’estada
mitjana dels turistes en els
nostres establiments
turístics, com en aquest
cas en els hotels. Doncs,
Lleida, amb només 2,1 nit
per viatger allotjat a un
hotel, està lluny de les 3,4
nits assolides a Catalunya i
de les 3,7 d’Espanya.
Aquestes disparitats
encara són més eloqüents
si parlem dels viatgers
estrangers.
Lògicament, tot plegat té
una clara incidència en les
possibilitats de generar
riquesa i ocupació.

Evolució de l'ocupació hotelera al mes de juliol de 2016:
estada mitjana mesurada en nombre de nits per viatger
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5
Un mes de juliol de contenció de les nits gastades per
viatger

Tot el territori lleidatà ha
registrat uns valors molt
positius en termes de
nombre de viatgers allotjats
a hotels durant el mes de
juliol de 2016.
La meitat sud de la
província, les Terres de
Lleida o Pla de Lleida, ha
contemplat un creixement
del 28,4% respecte al juliol
de 2015, valor també
important l’aconseguir als
Pirineus lleidatans amb un
27,8%, mentre que a la Val
d’Aran el resultat també
positiu queda en un augment
del 7,6%. Tot plegat
demostra el dinamisme del
turisme d’interior i de
muntanya.
D’altra banda, cal anotar que
aquest fort dinamisme no
només es producte del
turisme estranger, sinó que
és conseqüència del fort
creixement dels viatgers
catalans i espanyols que
s’han allotjats als nostres
hotels.

Font: Enquestes d’ocupació turística d’hotels de l’INE i de l’IDESCAT (2016).
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6
Un mes de juliol molt positiu en general per totes les
marques turístiques lleidatanes

El nombre de pernoctacions
ha crescut significativament
en el mes de juliol de 2016,
en relació a les xifres de
juliol de 2015. A les Terres de
Lleida (Pla de Lleida), el
volum de nits gastades en
hotels ha crescut en un
17,8%, als Pirineus de Lleida
un important 12,7%, si bé a
la Val d’Aran només ho ha
fet en un 1,6%.
Ara bé, a totes les marques
turístiques els viatgers
estrangers s’han
incrementat aquest juliol de
forma contundent. A les
Terres de Lleida en un 26%,
a la Val d’Aran en un 20% i
als Pirineus en un 19%.
En canvi, els viatgers
catalans i espanyols també
han augmentat força a tots
els territoris turístics, amb
l’excepció de la Val d’Aran.

Font: Enquestes d’ocupació turística d’hotels de l’INE i de l’IDESCAT (2016).
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7
Un juliol de 2016 amb moltes més pernoctacions que
fa un any

A Lleida els viatgers que
s’allotgen en un hotel, han
estat de mitjana un total 2,1
nits en aquest juliol de 2016.
Un valor en comparació a la
resta de Catalunya i
d’Espanya relativament baix.
Territorialment, a les Terres
de Lleida (Pla de Lleida)
l’estada mitjana va ser de 1,5
nits, a la Val d’Aran de 2,5
nits, i als Pirineus de Lleida
de 2,2 nits.
Un fet que s’ha de tenir
present és que l’estada
mitjana dels estrangers
encara és més baixa, amb
només 1,9 nits per viatger
allotjat a un hotel aquest
juliol de 2016.

Font: Enquestes d’ocupació turística d’hotels de l’INE i de l’IDESCAT (2016).
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8
Un juliol de 2016 amb una estada mitjana relativament
baixa

Les tres principals localitats
turístiques lleidatanes han
registrat un notable
creixement del nombre de
viatgers allotjats en hotels,
durant aquest juliol de 2016.
Destacava Naut d’Aran amb
un augment al juliol de 2016
en relació al juliol de 2015
del 24%, a Lleida ciutat amb
un increment del 12% i a
Vielha e Mijaran amb un 9%.
A Naut d’Aran i a Vielha el
comportament relativament
més expansiu l’han
protagonitzat els turistes
estrangers. En canvi, a la
ciutat de Lleida el dinamisme
ha vingut de la mà dels
turistes procedents de la
resta de Catalunya i
d’Espanya.

Font: Enquestes d’ocupació turística d’hotels de l’INE i de l’IDESCAT (2016).
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9
Un juliol de 2016 amb creixement de viatgers als hotels de
les tres principals localitats turístiques lleidatanes

El nombre de pernoctacions
també ha crescut de forma
considerable a les principals
localitats turístiques
lleidatanes, encara que en
menor mesura que el
nombre de viatgers.
En efecte, el mes de juliol de
2016 respecte al mateix mes
de 2015, registrà un
creixement del nombre de
pernoctacions del 13% al
municipi de Naut d’Aran, del
6% a Lleida ciutat i del 2% a
Vielha e Mijaran.
En tots tres casos, els valors
més elevats, sempre parlant
en termes relatius, els han
aconseguit els viatgers
estrangers.

Font: Enquestes d’ocupació turística d’hotels de l’INE i de l’IDESCAT (2016).
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Un juliol de 2016 amb creixement del nombre de nits gastades
als hotels de les tres principals localitats turístiques lleidatanes

Durant el mes de juliol de
2016, un total de 90.600
persones es van allotjat en
els hotels lleidatans.
Des de la perspectiva
territorial, podem assenyalar
dues consideracions.
D’una banda, els territoris de
muntanya i de premuntanya
concentraven el 72% dels
viatgers.
D’una altra, hem de posar de
relleu que només tres
municipis dels més de doscents existents: Lleida,
Vielha e Mijaran i Naut
d’Aran, sumaven el 42% dels
viatgers allotjats als nostres
hotels, fet que indica un grau
de concentració de la
capacitat d’atracció turística
molt elevat, que s’explica
igualment per la potència
dels sistemes hotelers
d’aquestes tres localitats.

Font: Enquestes d’ocupació turística d’hotels de l’INE i de l’IDESCAT (2016).
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Territorialització de l’ocupació hotelera al mes de juliol de 2016:
nombre de viatgers

