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Evolució del comportament dels allotjaments
turístics de la demarcació de Lleida, durant
els primers sis mesos de l’any 2017.
-Les dades preliminars de l’ocupació dels establiments turístics de mercat (hotels, apartaments, càmpings i cases rurals) de Lleida mostra un
notable dinamisme durant la primera meitat de l’any 2017, que quasi triplica el ritme de creixement de l’economia.

-Entre gener i juny de 2017 s’han allotjat a la demarcació de Lleida un total de 533.000 viatgers, que han produït un total de 1.190.000
pernoctacions.
-Això suposa que si comparem aquesta ocupació amb la referida al mateix període de l’any 2016, observem un creixement a Lleida del 8,5% dels
viatgers i d’un 5,7% de les pernoctacions. Aquests percentatges manifesten un ritme fins i tot superior al registrat a Catalunya i a Espanya. En
efecte, a Catalunya el nombre de viatgers s’incrementa en un 8,2% i els de pernoctacions un 7,5%, mentre que a Espanya aquests valors eren del
6,1% i del 5,4% respectivament.
-Lleida ha aconseguit, sobretot, un ritme d’augment dels nombre de viatgers d’origen català o espanyol molt elevat, del 9,5%; molt per sobre del
percentatges assolits a Catalunya i a Espanya, que van ser del 5,1% i del 3,9% respectivament.
-Tanmateix, Lleida registra un menor dinamisme respecte al turisme estranger. Així, entre gener i juny de 2017 en relació a gener i juny de 2016, el
nombre de viatgers estrangers rebuts a Lleida va créixer en un 3,4%, lluny de la ràtio de Catalunya que s’ha situat en el 10,8% i la d’Espanya que va
ser del 8,3%.
-A Lleida els estrangers suposaven el 16% dels viatgers, mentre que a Catalunya representaven el 49% i a Espanya el 44%. És evident, doncs, el
pes a Lleida del turisme nacional, en detriment del turisme estranger.
-Els càmpings lleidatans són el tipus d’establiment turístic més dinàmic en aquesta primera meitat d’any 2017, amb un creixement del 11,8%,
seguit dels hotels amb un 8,6% i dels apartaments amb un 6,5%; en canvi, les cases rurals només pugen en un 3,4% els seu nombre de visitants.
-L’estada mitjana a Lleida entre gener i juny de 2017 ha estat de 2,2 nits per viatger, per sota del 2,9 registrat a Catalunya i del 3,4 d’Espanya.
Disparitat constant des de fa anys en el turisme lleidatà, i que incideix negativament en els ingressos finals del sector.

-Si observem les dades només referides al mes de juny de 2017, darrer del qual s’han publicat estadístiques, i inici de la temporada estiuenca,
aquestes, mostren un relatiu alentiment del dinamisme turístic a Lleida. Efectivament, mentre que a Lleida el nombre de viatgers creix en un 6,8% i
el de pernoctacions un 2,7%, respecte al mateix mes de l’any anterior; a Catalunya s’ha produït un increment dels viatgers al juny de 2017 del
10,2% i de les pernoctacions del 13,3%.

Evolució del comportament dels allotjaments
turístics de la demarcació de Lleida, durant
els primers sis mesos de l’any 2017.
-En aquest moment no s’han publicat dades desagregades per zones turístiques i tipologies d’allotjament que cobreixin el conjunt dels sis primers
mesos d’aquest any 2017. No obstant, per tal de comptar amb una primera aproximació territorial, podem utilitzar com a referència les tendències
dibuixades per l’ocupació dels hotels, hostals i pensions lleidatans a nivell de zones turístiques, dades que sí s’han fet públiques. Aquestes dades
demostren que el fort dinamisme turístic que viu Lleida s’estén per tot el territori, tant a les zones de plana com a les de muntanya.
-Entre gener i juny de 2017 el Pla de Lleida (les comarques situades a la meitat sud de la província) han mostrat un fort creixement de l’ocupació
hotelera, concretament en relació al mateix període de l’any anterior, han incrementat el 12,4% els viatgers allotjats en hotels i en un 9,8% les
pernoctacions produïdes per aquests.
-D’altra banda, els hotels ubicats als Pirineus lleidatans i a la Val d’Aran també han manifestat un notable increment en aquests sis primers mesos
de l’any 2017, amb una ràtio de augment dels viatgers del 6,8% i del 3,8% de les pernoctacions. En aquest cas, però cal destacar que són els
municipis i comarques que configuren els Pirineus lleidatans els que han manifestat un creixement més intens, amb percentatges d’increment
molt importants; clarament per damunt de les dades referides a la Val d’Aran.

Atenció: Aquí no es recullen les dades d’ocupació dels
habitatges d’ús turístic ni l’ús de segones residències
ni d’habitatges de familiars i amics.

Dinàmica turística de la demarcació de Lleida: ocupació dels
establiments turístics de mercat els sis primers mesos de l’any
2017

Dinàmica dels allotjaments
turístics de mercat els sis
primers mesos de l’any 2017:
hotels, càmpings, cases rurals
i apartaments

tipus d'allotjament turístic de mercat
hotels, hostals i pensions
apartaments
càmpings
cases rurals
total allotjament de mercat

Residents a
Espanya

334.731
22.406
57.527
35.409
450.073

Viatgers
Residents a
l'estranger

73.706
1.599
6.253
1.324
82.882

total viatgers

408.437
24.005
63.780
36.733
532.955

Font: Enquestes d’ocupació turística de l’INE i de l’IDESCAT (2017).

Residents a
Espanya

690.014
66.400
148.276
73.599
978.289

Pernoctacions
Residents a
total
l'estranger pernoctacions

185.398
6.305
16.114
3.606
211.423

875.412
72.705
164.390
77.205
1.189.712
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Ocupació dels allotjaments turístics de mercat a la
demarcació de Lleida de gener a juny de 2017

Font: Enquestes d’ocupació turística de l’INE i de
l’IDESCAT (2017).
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El paper de cada tipus
d’allotjament en el turisme
lleidatà de mercat entre gener i
juny de 2017

tipus d'allotjament turístic de mercat
hotels, hostals i pensions
apartaments
càmpings
cases rurals
total allotjament de mercat

Residents a
Espanya

Viatgers
Residents a
l'estranger

9,68
6,78
12,05
5,84
9,52

total viatgers

4,07
2,43
9,80
-36,53
3,39

Residents a
Espanya

8,62
6,48
11,83
3,36
8,52

Pernoctacions
Residents a
total
l'estranger pernoctacions

4,51
-3,70
20,89
5,67
6,16

7,51
-30,14
15,62
-56,89
3,75

5,13
-6,76
20,36
-1,04
5,73

4
Comparativa de l’evolució de l’ocupació dels allotjaments turístics de mercat Lleida, Catalunya i
Espanya de gener a juny de 2017: % de diferència respecte al mateix període de l’any 2016
territoris

vitgers i pernoctacions
Lleida

viatgers catalans i espanyols
viatgers estrangers
total de viatgers
pernoctacions de catalans i espanyols
pernoctacions d'estrangers
total pernoctacions

9,52
3,39
8,52
6,16
3,75
5,73

Catalunya
5,05
10,77
8,20
3,88
9,53
7,45

Font: Enquestes d’ocupació turística de l’INE i de l’IDESCAT (2016 i 2017).

Espanya
3,91
8,27
6,08
3,52
6,29
5,35
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Tendència de l’ocupació dels allotjaments turístics de mercat a la demarcació de Lleida
de gener a juny de 2017: % de diferència respecte al mateix període de l’any 2016

Només comparant el
mes de juny de 2017
amb el mes de juny de
2016

Font: Enquestes d’ocupació turística de l’INE i de l’IDESCAT (2016 i 2017).
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Tendència de l’ocupació dels allotjaments turístics de mercat a la
demarcació de Lleida de gener a juny de 2017:
comparació amb Catalunya i l’Estat Espanyol

tipus d'allotjament turístic de mercat
hotels, hostals i pensions
apartaments
càmpings
cases rurals
total allotjament de mercat

Residents a
Espanya

81,95
93,34
90,20
96,40
84,45

Viatgers
Residents a
l'estranger

18,05
6,66
9,80
3,60
15,55

total viatgers

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Residents a
Espanya

78,82
91,33
90,20
95,33
82,23

Pernoctacions
Residents a
total
l'estranger
pernoctacions

21,18
8,67
9,80
4,67
17,77

Comparativa de Lleida
amb Catalunya i
Espanya

Font: Enquestes d’ocupació turística de l’INE
i de l’IDESCAT (2017).

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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Paper del turisme nacional i de l’estranger en l’ocupació dels allotjaments turístics
de la demarcació de Lleida de gener a juny de 2017 (%)

Estada mitjana

tipus d'allotjament turístic de mercat
hotels, hostals i pensions
apartaments
càmpings
cases rurals
total allotjament de mercat

Residents a
Espanya

Residents a
l'estranger

2,1
3,0
2,6
2,1
2,2

2,5
3,9
2,6
2,7
2,6

total viatgers

2,1
3,0
2,6
2,1
2,2

Comparativa de Lleida
amb Catalunya i
Espanya

Font: Enquestes d’ocupació turística de l’INE i de l’IDESCAT (2017).
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Estada mitjana en els establiments turístics lleidatans de gener a juny
de 2017 (nits per turista)

