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La Val d’Aran i el Pallars Sobirà
concentren el 45% de les places
d’allotjament turístic de Lleida
A la cua del rànquing d’oferta de llits a la demarcació hi ha
les comarques del Pla d’Urgell (0,60%) i les Garrigues (1,05%)
El sector del turisme és
un dels més importants
a la demarcació de Lleida
però amb un pes molt més
important a les comarques
del Pirineu que a la Plana
tal i com ho demostra la
distribució d’establiments i
l’oferta de places.
Lleida
REDACCIÓ
Només la Val d’Aran i el Pallars
Sobirà concentren el 45% del total de l’oferta de places d’allotjament turístic de pagament de
tota la demarcació de Lleida. Això suposa que l’Aran disposava
el 2018 de 16.324 llits (23,36%
del total) i el Sobirà fins a 15.090
(21,59% del total), sense comptar en aquesta xifra les segones
residències. Són xifres que s’extreuen de l’Anuari Estadístic del
Turisme de Lleida 2017-2018 que
ha elaborat la Càtedra de Turisme
d’Interior i de Muntanya ha realitzat pel Patronat de Turisme de la
Diputació de Lleida.
El document detalla que hi ha
“predomini aclaparador del món
pirenaic” en quant a l’oferta turística que es tradueix en que el
83% de les places de mercat (de
pagament) i el 69% de les de segones residències estan concentrades en el conjunt de la zona
de muntanya i premuntanya de
Lleida. Per altra banda, les comarques de la Plana de Lleida
estan a la cua en oferta turística
i ni tans sols Lleida capital fa de
contrapés.
De fet, segons aquest informe,
és el Pla d’Urgell la comarca amb
menys oferta de llits amb 422,
que suposen el 0,60% de tota la
demarcació. Les Garrigues, amb
765 places, és la segona per la
cua amb el 1,09% del total.
Seguint l’ordre de menys a
més, segueix l’Urgell amb 1.041
places (1,49%), la Segarra amb
1.086 (1,55%), el Segrià amb
3.658 llits (5,23%), la Noguera
amb 4.452 (6,37%), el Pallars Jussà amb 4.624 places (6,62%), el
Solsonès amb 5.368 llits (7,68%),
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La zona de muntanya i
premuntanya agrupa el 83% del
total de llits de pagament que
ofereix la demarcació
l’Alta Ribagorça amb 5.818 places
(8,33%) i l’Alt Urgell amb 6.045
llits (8,65%). Finalment es disparen el Pallars Sobirà amb 15.090
places (21,59%) i l’Aran amb
16.324 places (23,36%).
Falta comptabilitzar també
en aquesta llista, per comple-

tar l’oferta real, les places de la
Cerdanya lleidatana que sumen
4.750 llits i el Berguedà lleidatà
amb 441 places més.
El mateix informe de la Càtedra de Turisme detalla que a la
demarcació de Lleida hi havia a
final del 2018 un total de 3.867

establiments turístics que suposaven 69.880 places d’allotjament
de mercat, és a dir, de pagament.
A aquestes cal sumar-li les 36.496
segones residències que es calcula que hi ha a les comarques lleidatanes i que suposen 182.480
places més. Així doncs, comptant
les que són de pagament i les segones residències l’oferta turística
de la demarcació arriba a 252.360
places.
L’Anuari Turístic també destaca
que “en els darrers anys el sistema d’allotjament turístic s’ha fet
més complex, producte d’una societat que ha evolucionat ràpidament segmentant els interessos,
necessitats i gustos, provocant

l’aparició de noves formes d’allotjament com els habitatges d’ús
turístic”.
NAUT ARAN
Un cas digne de destacar és el
del municipi de Naut Aran que el
2018 disposava de 7.952 places
de mercat, un més que significatiu 11,5% del total de la demarcació i que suposava que Naut
d’Aran comptava amb més places
que comarques senceres com l’Alt
Urgell, la Noguera, el Segrià o el
Solsonès, per posar uns exemples. Altres dos municipis tenien
unes xifres destacables: Vielha
amb 5.585 places i la Vall de Boí
amb 4.114.

