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❘ LLEIDA ❘ El nombre de turistes
que van visitar les comarques
de Lleida durant l’any passat va
créixer lleugerament respecte
a l’anterior. En canvi, el volum
de pernoctacions va caure un
3,81%.Aquesta és una de les
conclusions d’un informe ela-
borat pel professor de geogra-
fia i vicerector de la Universi-
tat de Lleida (UdL), Francisco
García, a partir de les dades de
l’INE, l’Idescat i de l’Institut
d’EstudisTurístics.

La tendència divergent entre
el volum de turistes i de per-
noctacions s’explica per dos fac-
tors, tots dos vinculats a la cri-
si. Un és que les famílies escur-
cen el seu temps d’estada als es-
tabliments. El segon, que aug-
menta el nombre de les que en
lloc d’optar per hotels, càm-
pings, apartaments o cases ru-
rals s’allotgen en habitatges de
parents o amics o en segones
residències. “Cal fer notar el

paper important d’altres formes
d’allotjament no controlades
per l’Administració, on s’hau-
rien allotjat un 27 per cent dels
turistes”, indica García. Preci-
sament, destaca que “el turis-
me que genera riquesa i ocupa-
ció” és el que utilitza els esta-
bliments. “És, doncs, evident
l’impacte de la crisi sobre la ca-
pacitat de les famílies de gene-
rar despesa turística”, assenya-
la.

Un altre aspecte que destaca
és que l’afluència de visitants
estrangers ha sigut clau per evi-
tar una baixada més important
de les pernoctacions, ja que ha
crescut un 9,8% (141.167 allot-
jats en establiments), dada que
contrasta amb la caiguda del
3,6% registrada per la dels pro-
cedents de la resta de Catalu-
nya i d’Espanya (907.949).

El nombre global de visitants
del Pirineu de Lleida i de les co-
marques de Lleida va ser
d’1.378.000, 254.000 dels quals
eren estrangers, d’acord amb
l’estimació efectuada per Gar-
cía a partir de dades de l’INE,
Idescat i l’Institut d’EstudisTu-
rístics. Dos terceres parts

Lleida repmés turistes però les
pernoctacions descendeixen un 3,8%
Un 27% no van generar negoci d’allotjament a l’utilitzar habitatges particulars

Un de cada quatre turistes que van visitar les comarques de Lleida l’any passat no van generar negoci d’allotjament, ja

que van pernoctar en habitatges de parents o amics o en segones residències en lloc de fer-ho en establiments. Aquest

és un dels factors que expliquen que les pernoctacions hagin baixat un 3,8%malgrat augmentar el nombre de turistes.

El sector dels esports d’aventura, com el ràfting, és clau per al turisme al Pallars Sobirà.
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El flux de turistes
estrangers allotjats
en establiments ha
augmentat un 9,8%
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TOTAL TURISTES EL 2012

1.378.000

Pla de Lleida 251.795 260.035 278.183 295.463 277.881 278.776 268.811 254.295

Pirineu i Prepirineu lleidatà 804.782 868.859 811.864 799.539 759.605 749.757 780.305 775.918

Província de Lleida 1.056.577 1.128.894 1.090.047 1.095.002 1.037.486 1.028.533 1.049.116 1.030.213

ÀREES EVOLUCIÓ DELS VIATGERS ALLOTJATS EN HOTELS, CÀMPINGS, APARTAMENTS I CASES RURALS

2005 2006 2007 2008 2009 2010 1011 2012

Font: Informe sobre el comportament del turisme a Lleida

CREIXEMENTANUALPERCENTUAL

Pla de Lleida 3,27% 6,98% 6,21% -5,95% 0,32% -3,57% -5,40%

Pirineu i Prepirineu lleidatà 7,96% -6,56% -1,52% -4,99% -1,30% 4,07% -0,56%

Província de Lleida 6,84% -3,44% 0,45% -5,25% -0,86% 2,00% -1,81%

Pla de Lleida 464.174 507.807 515.857 540.480 486.392 464.196 469.390 459.063

Pirineu i Prepirineu lleidatà 2.384.616 2.438.258 2.355.176 2.277.829 2.171.269 2.098.990 2.113.017 2.024.896

Província de Lleida 2.848.790 2.946.065 2.871.033 2.818.309 2.657.661 2.563.186 2.582.407 2.483.959

ÀREES EVOLUCIÓ DE LES PERNOCTACIONS EN HOTELS, CÀMPINGS, APARTAMENTS I CASES RURALS

2005 2006 2007 2008 2009 2010 1011 2012

CREIXEMENTANUALPERCENTUAL

Pla de Lleida 9,40% 1,59% 4,77% -10,01% -4,56% 1,12% -2,20%

Pirineu i Prepirineu lleidatà 2,25% -3,41% -3,28% -4,68% -3,33% 0,67% -4,17%

Província de Lleida 3,41% -2,55% -1,84% -5,70% -3,55% 0,75% -3,81%

VOLUMDETURISTES IDEPERNOCTACIONSSEGONSELTIPUSD’ALLOTJAMENT

OCUPACIÓD’ESTABLIMENTSTURÍSTICS2012

■ L’informe també analitza
l’oferta dels diferents tipus
d’allotjament turístic. Un dels
aspectes que crida l’atenció és
que deu municipis concentren
el 62% de les 20.219 places
hoteleres. Són, per aquest or-
dre,Vielha (3.076),NautAran,
Lleida, laVall de Boí, la Seu,
Rialp, Espot, Sort, Bellver i Es-
terri d’Àneu. L’oferta es com-

pleta amb 22.461 places de
càmping i 4.294 de cases ru-
rals. Del total, el 87% estan al
Pirineu i Prepirineu i la resta,
al pla.

García també assenyala que
el bon comportament del mes
de desembre ha ajudat a mi-
llorar les xifres finals, però
aquestes han sigut pitjors que
les del conjunt de Catalunya,

on la xifra de turistes allotjats
en establiments ha caigut
menys (un 1,1%) i la de per-
noctacions ha augmentat lleu-
gerament (0,38%).Així ma-
teix, posa de relleu que Llei-
da només concentra el 4,8%
del total de turistes que rep
Catalunya, i que aquest per-
centatge ha anat a la baixa en
els últims anys.

Turismemés
barat

❚ Els 1.378.000
turistes totals
són 11.000 més
que el 2011, pe-
rò els 1.030.213
que es van
allotjar en esta-
bliments són un
1,81%menys.
Aquest descens
i el de les per-
noctacions no
ha sigut més
important grà-
cies al fet que la
xifra de turistes
estrangers ha
augmentat.

Deumunicipis sumenel 62%deplaceshoteleres(902.000) van anar al Pirineu i
la resta, al pla.

Els que van utilitzar els ser-
veis d’allotjaments turístics van
ser 1.030.213, que van generar
prop de 2,5 milions de pernoc-
tacions. Paradoxalment, el nom-
bre de visitants allotjats va cau-
re més al pla que al Pirineu (un
5,4 i un 0,56%, respectiva-
ment), però el de pernoctaci-
ons va baixar gairebé el doble
al Pirineu (4,17%) que al pla
(2,20%).
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