
ESTIMACIÓ DEL 
NOMBRE DE 

TURISTES DE 
LLEIDA I 

COMARQUES

2019

CÀTEDRA DE TURISME 
D’INTERIOR I DE MUNTANYA



ESTIMACIÓ DEL 
NOMBRE DE 
TURISTES DE 
LLEIDA I 
COMARQUES 2019

©Francisco García Pascual 

©Càtedra de Turisme d’Interior i de 

Muntanya

©Patronat de Turisme de la 

Diputació de Lleida

Lleida 2020



ÍNDEX

01

02

03

Presentació

Estimació del volum de 

turistes de Lleida, 2019

El turisme a les 

comarques i marques 

turístiques lleidatanes en 

2019. Primeres dades 

provisionals.

Fotografies: Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida



4

PRESENTACIÓ



5

PRESENTACIÓ

La Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya, impulsada pel Patronat de Turisme de

la Diputació de Lleida i per la Universitat de Lleida, ha elaborat una estimació del volum

de turistes que va rebre la Demarcació de Lleida, durant el 2019, completat amb informació

referent als anys 2018 i 2017. Aquesta aportació formarà part del nou Anuari del Turisme i

de l’Oci de Lleida, 2019, que recull de tota la informació estadística disponible sobre el món

turístic lleidatà, i que estarà disponible en breu.

Aquest treball vol contribuir a un millor coneixement de la realitat turística de Lleida, que

permeti a les institucions, a les empreses i a la societat valorar la potencialitat del turisme i,

alhora, la seva problemàtica i els principals reptes de futur, per tal de prendre decisions

amb solidesa i rigor com a gestors, productors o consumidors turístics. Fins ara,

habitualment, només es difonien dades de nombre de viatgers i de pernoctacions referides

als turistes que s’allotjaven en hotels, càmpings, cases rurals i apartaments. Aquest fet

deixava fora del coneixement públic a tots els turistes que s’allotjaven en habitatges d’ús

turístic, albergs i altres instal·lacions juvenils, habitatges propis o segones residències, i,

finalment, habitatges de familiars i amics. Així, pràcticament quedaven fora de la informació

pública la meitat dels turistes que rep Lleida en un any.

La millora de la informació disponible que proporciona l’INE i l’IDESCAT, i l’ús de les

microdades de les enquestes sobre el turisme dels residents espanyols i sobre el moviment

turístic en les fronteres, les enquestes d’ocupació d’establiments turístics, més la

disponibilitat dels nous llistats que provenen del Registre d’Establiments, que registren tots

els tipus d’establiments turístics del país, ens permeten desenvolupar aquesta estimació

que és coherent amb les dades que al respecte estima l’INE per a cada CCAA.

Tanmateix, una de les principals novetats d’aquest treball rau en efectuar una aproximació

al nombre de turistes i al volum de pernoctacions per comarques. Aquesta novetat, que

progressivament anirem des de la Càtedra perfeccionant i ampliant les variables utilitzades

o analitzades, ens permet comprendre millor el paper del turisme en el territori lleidatà.
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Lleida, amb la present estimació que té un caràcter provisional, va aconseguir

més de 2,5 milions de turistes i 8,2 milions de pernoctacions. Són dades

importants, i les més elevades dels darrers anys. Posen de manifest un conjunt

d’activitats turístiques i d’oci dinàmic, complex i amb capacitat d’adaptació als canvis

que es produeixen a la societat i que impacten en el consum turístic.

Els Pirineus lleidatans i la Val d’Aran concentren gran part d’aquesta activitat turística,

com era d’esperar. Però, no és menys cert, que el turisme es dissemina pel conjunt de

pobles i comarques de tota la província de Lleida, arribant igualment a molts indrets de

les Terres de Lleida -marca turística que agrupa a les comarques de la meitat sud de la

província-. En aquest darrer cas, destacant, especialment, la comarca del Segrià i la

seva la capital, la ciutat de Lleida.

D’altra banda, Lleida majoritàriament turistes de la pròpia província i de la resta de

Catalunya, i no deixa de ser significatiu, cada cop més creixen els turistes estrangers i

s’ha registrat una forta recuperació del turisme procedent de la resta d’Espanya.

Les dades que aquí presentem, mostren problemes, obren perspectives i reptes al

turisme lleidatà. Cal aprofitar-les i convertir-les en oportunitats en benefici del territori i

de la societat lleidatana.
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ESTIMACIÓ DEL NOMBRE DE TURISTES

IDEES-FORÇA

1. Lleida va a arribar als 2.558.000 turistes durant l’any 2019.

2. Aquesta xifra suposa un creixement del 7,5% respecte a l’any 2018, i registra el valor més

elevat dels darrer quinquenni. Aquest valor és superior al registrat en el conjunt de

Catalunya i Espanya.

3. Lleida representa el 6,3% del volum de turistes que va aconseguir Catalunya l’any 2019,

atenent a les primeres dades provisionals disponibles.

4. Lleida va comptabilitzar l’any 2019 un total de 293.700 turistes estrangers, uns 399.600

procedents de la resta de l’Estat Espanyol i 1.865.000 turistes catalans (des quals

estimem que uns 400.000 eren viatges realitzats pels mateixos lleidatans i la resta

1.465.000 eren turistes residents a les províncies de Barcelona, Tarragona i en menor

mesura en Girona).

5. Per tant, l’any 2019 el 11% del turistes eren estrangers, un 16% venien d’altres Comunitats 
Autònomes (especialment d’Aragó i Comunitat Valenciana) i un 73% eren catalans.

6. El creixement del volum de turistes l’any 2019 es producte d’un creixement lleuger del

turisme català (+2,48%) i del turisme estranger (+2,41%), però sobretot cal destacar la

forta recuperació del turisme procedent d’altres CCAA (+46,5%), que havia patit una més

que notable caiguda durant l’any 2017 i el 2018 -potser afectada pels esdeveniment

polítics viscuts en aquests dos anys-.

7. Aquests turistes van produir un 8.158.800 pernoctacions, el que implica una estada

mitjana de 3,2 nits per turista. Les pernoctacions haurien augmentat un 11% respecte al

2018.

8. El 47% de les pernoctacions es van produir en cases de familiars i amics o en segones

residències, seguides del 24% en hotels i un 15% en habitatges d’ús turístic, i ja a molta

distància en càmpings, cases rurals, albergs i instal·lacions juvenils, i en apartaments.
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Figura 1. Evolució del volum de turistes rebuts per la província de Lleida el 2019 

en relació al 2018 i al 2017

Figura 2. Evolució del volum de pernoctacions produïdes a la província de Lleida

el 2019 en relació al 2018 i al 2017



10

Figura 3. Evolució del volum de turistes rebuts per la província de Lleida el 2019 

en relació al 2018 i al 2017

Figura 4. Origen del turisme rebut per Lleida l’any 2019
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Figura 3. Estimació del lloc d’allotjament dels turistes rebuts  la província de 

Lleida l’any 2019

Figura 6. Estimació del lloc d’allotjament segons pernoctacions produïdes a

Lleida l’any 2019
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LES COMARQUES 
DE LLEIDA
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TERRITORIALITZACIÓ DEL TURISME

IDEES-FORÇA

1. El turisme està present a totes les comarques i disseminat per quasi tots els municipis.

2. No obstant, es constata un elevat nivell de concentració de l’activitat turística en els Pirineus i

la Val d’Aran, doncs aconsegueix el 71% del 2,5 milions de turistes que visiten la província de

Lleida i un 76% de les 8,2 milions de pernoctacions que es produeixen. En canvi, les Terres

de Lleida, que abasten la meitat sud de la província, sumaven el 29% dels turistes i del 24%

de les pernoctacions.

3. La principal comarca turística de la província de Lleida, l’any 2019, era la Val d’Aran que va

aconseguir 608.000 turistes que van significar 2.378.000 pernoctacions. Això, suposava el

24% dels visitants i el 29% de les nits de la demarcació.

4. En segona posició se situava el Segrià, amb 408.000 turistes i 902.000 pernoctacions,

encara que el Pallars Sobirà, amb 358.000 turistes però sumant 1.070.000 pernoctacions.

5. Altres comarques amb un volum de visitants important eren l’Alta Ribagorça amb 190.000,

l’Alt Urgell amb 187.000 i el Pallars Jussà amb 174.000. Totes tres comarques de muntanya.

A continuació situem a la Noguera, amb els seus 152.000 turistes.

6. Pel contrari, les comarques que congregaven un menor nombre de turistes eren el Pla

d’Urgell amb 22.000 visitants, i la Segarra amb 49.000 i les Garrigues amb 55.000.

7. La dispar presència de turistes en el territori té incidències directes, però diferenciades, sobre

les societats de cada comarca o poble, sobre la seva economia i el seu mercat laboral o de

l’habitatge, i, igualment, sobre el mediambient. En aquest sentit, si valorem la densitat

turística -que mostra la pressió sobre el territori-, relacionant les places disponibles amb la

superfície, veiem aquest indicador a la Val d’Aran multiplica per 7,5 vegades el resultat assolit

al Pla d’Urgell.

8. Un altre indicador important és la intensitat turística, que mesura la presència de turistes en

relació al volum de població resident, i que mostra que a la Val d’Aran hi ha 23.600

pernoctacions per cada 100 habitants i al Pla d’Urgell només 156. És evident, doncs, que el

turisme present a tot el territori lleidatà, tanmateix està fortament concentrat territorialment.
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Figura 7. Estimació del nombre de turistes i de pernoctacions per comarques i 

marques turístiques lleidatanes, any 2019

Figura 8. Territorialització del turisme lleidatà, any 2019: nombre de turistes

Comarques i marques 

turístiques
total turistes

total 

pernoctacions

Alt Urgell 187.800 606.300

Alta Ribagorça 189.600 558.600

Cerdanya lleidatana 140.800 467.700

Pallars Jussà 174.000 644.300

Pallars Sobirà 358.700 1.069.700

Solsonès 130.800 443.700

Val d'Aran 608.300 2.378.300

Garrigues 54.900 178.200

Noguera 152.500 461.000

Pla d'Urgell 21.900 57.200

Segarra 48.800 140.100

Segrià 408.000 901.500

Urgell 69.700 206.700

Lleida 2.558.300 8.158.800

Pirineus Lleidatans 1.194.300 3.835.700

Val d'Aran 608.300 2.378.300

Terres de Lleida 755.800 1.944.800

Lleida 2.558.300 8.158.800
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Figura 9. Distribució dels turistes per marques turístiques, any 2019

Figura 10. Distribució de les pernoctacions per marques turístiques, any 2019
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Figura 11. Densitat turística per comarques, any 2019

Figura 12. Intensitat turística per comarques, any 2019

Mitjana de Catalunya 34,5 places/km2, i 
d’Espanya i la Unió Europea 9 places per Km2

Mitjana de Catalunya 3.333 pernoctacions/100 
habitants, i d’Espanya de 2.578 i la Unió Europea de 

2.200
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ESTIMACIÓ DEL VOLUM 
DE TURISTES DE LLEIDA I 
COMARQUES, 2019

-DADES PROVISIONALS-


