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Establiments hotelers de la província de Lleida 
    

Temporalitat 
Viatgers catalans 

i espanyols 

Viatgers  

 estrangers 

Total  

viatgers 

Pernoctacions  

de catalans i espanyols 

Pernoctacions 

 d'estrangers 

Total  

pernoctacions 

juliol 2017 75.325 16.140 91.465 168.310 28.376 196.686 

juliol 2016 72.911 17.184 90.095 154.819 32.212 187.032 

diferència % 3,31 -6,08 1,52 8,71 -11,91 5,16 

gener-juliol 2017 410.056 89.846 499.901 858.324 213.774 1.072.095 

gener-juliol 2016 378.100 88.009 466.109 815.056 204.658 1.019.714 

diferència % 8,45 2,09 7,25 5,31 4,45 5,14 

Font: Dades de l'INE provisionals.           

 

 



Comparativa del comportament dels establiments hotelers al juliol de 2017 

Territoris 

% creixement dels viatgers 

el mes de juliol de 2017 en 

relació al mes de juliol de 

2016 

% creixement de les 

pernoctacions el mes de 

juliol de 2017 en relació al 

mes de juliol de 2016 

Barcelona 1,73 4,23 

Girona -0,73 -0,46 

Lleida 1,52 5,16 

Tarragona 5,83 3,57 

Catalunya 1,95 2,84 

Espanya 1,77 1,64 

Font: Dades de l'INE provisionals.   

 

La Càtedra de Turisme d'Interior i de Muntanya de la Diputació de Lleida i de la Universitat 

de Lleida fa una primera valoració de les xifres sobre l'ocupació hotelera del mes de juliol 

(mes central de l'estiu), que avui ha fet públiques l'INE per al conjunt d'Espanya. Aquestes 

dades posen de manifest que el mes de juliol ha estat globalment positiu pels hotels 

lleidatans, amb un creixement del 1,5% dels viatgers i un significatiu 5,2% en el nombre de 

pernoctacions. Comparativament Lleida hauria tingut especialment en terme de 

pernoctacions un creixement força per damunt dels valors registrats a la resta de Catalunya i 

d'Espanya. Aquest notable dinamisme, que confirma la tendència marcada pels anteriors 

mesos d'aquest 2017, està basada sobretot en la capacitat d'atreure turistes catalans i de la 

resta d'Espanya. En canvi, aquest mes de juliol ha evidenciat una important caiguda de 

turistes estrangers allotjats en els hotels lleidatans, en relació a l'any 2016. 
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