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3. Estadístiques  
 
Aquesta mostra estadística informa del conjunt de visitants atesos a l’Oficina de Turisme 
del Pallars Sobirà per visitants anuals, mensuals, procedència i altra informació 
sol·licitada. 
 
A les pàgines següents podeu fer una ullada a les estadístiques de visitants durant l’any 
2020. 
 
3.1. Estadístiques de visitants 
 
Evolució de l’atenció al públic 

Informació comentada (amb gràfics i taules) dels principals indicadors recollits a les 
estadístiques anuals de l’Oficina Comarcal de Turisme. 
 
Consultes i visites: El nombre de visites recollides durant l’any 2020 és de 4.122 
persones físiques a l’oficina que corresponen a 1.574 consultes a taulell i a més caldria 
sumar 638 consultes telefòniques (Total 2.212 consultes). 
 

 
 
 
Consulta és la persona que demana informació, i visites són el TOTAL de persones, el que 
consulta i els acompanyats (per exemple, una família de 3 persones, és 1 consulta i 3 
visites).  

Del conjunt total veiem un davallada de visitants físics d’un 22,09 % menys respecte el 
2019 i representa un 28,65% de consultes a taulell.  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

VISITES CONSULTES TELÈFON

EVOLUCIÓ ESTADÍSTICA VISITANTS 
2009-2020

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020



D’altra banda, comentar l’augment de trucades respecte anys anteriors i principalment 
peticions d’informació mitjançant el correu electrònic (via web o directament) i xarxes 
socials de les quals no es disposa d’estadístiques en aquest últim cas. 

Visites per mesos i comparativa amb altres anys 
 

 
 

La gràfica per mesos ens facilita veure clarament l’augment de visitants a l’hivern i, tot i 
l’estat pandèmic a la tardor. També es percep clàrament la caiguda de visitants de març 
a juny, quan la declaració de la pandèmia i el confinament els mesos de 
novembre/desembre. 
 

Productes i incentius consultats 

Seguidament trobareu un recull estadístic per conceptes demanats i procedències dels 
visitants. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

GENER MARÇ MAIG JULIOL SETEMBRE NOVEMBRE

VISITANTS/MESOS  2013-2020

VISITES 2013 VISITES 2014 VISITES 2015 VISITES 2016 VISITES 2017 VISITES 2018 VISITES 2019 VISITES 2020



 

PRODUCTE NATURA: Tots els productes tenen relació amb el medi natural, com són el 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el 
senderisme, 4×4, o la BTT. 

El  producte estrella continua essent el senderisme juntament amb l’interès per la 
descoberta dels espais naturals. 

 

PRODUCTE TURISME ACTIU: Tots els productes que tenen relació amb les activitats que 
es desenvolupen en el medi natural.  



Estan separades en tres: Activitats d’aigua (ràfting, descens de barrancs, hidrospeed, 
piragüisme, lloguer d’embarcacions de passeig-embassament de la Guingueta- o esquí 
nàutic). Activitats de neu: esquí alpí, esquí nòrdic, raquetes de neu, travesses per a la 
neu, esquí de muntanya o surf. I altres Activitats:  parcs d’aventura i/o a la neu, 
excursions a cavall, escalada,  paint ball, tir amb arc, quads, observació d’animals, 
ornitòloga, cursos d’orientació, ràpel o escalada. 

Augmenten les consultes sobre activitats a la neu i les diferents possibilitats d’activitats 
a fer a la zona durant tot l’any. 

El turisme de neu va a l’alça buscant activitats alternatives per complementar l’estada i 
diversificació d’activitats a la neu (Ex. un dia d’esquí i dia  de lleure, parcs lúdics a la neu, 
visitar Sant Maurici, excursions en raquetes de neu, senderisme a les valls, etc.). 

En altres activitats destaquem sobretot les excursions a cavall; l’observació de fauna i 
flora; l’observació astronòmica; el senderisme guiat; la pesca, els parcs lúdics i altres.  

 

ACTIVITATS: Té com a indicadors Turisme familiar: Famílies que busquen recursos, la 
pregunta més freqüent en aquests casos és: Què puc fer a la vostra comarca amb els 
meus fills? Altres activitats que no tenen indicador, com la pesca, museus, romànic i 
la loteria. 

El turisme familiar es continua concentrant principalment durant els mesos d’estiu.  

A destacar l’augment considerable de l’apartat cultural (visites a museus, experiències 
rurals, obradors, romànic i esglésies) en detriment de les consultes de l’agenda cultural. 



 

 

Serveis Turístics 

Per analitzar els serveis turístics utilitzen els  següents indicadors: 

SERVEIS GENERALS: Informació bàsica del consultor. Els indicadors són: Transports 
públics totes les consultes de transports de la comarca. Mapa i General. Aquest és 
l’indicador més interessant de totes les estadístiques. Restaurants i allotjaments 
turístics.  

 



ALLOTJAMENTS TURÍSTICS: 
Aquest últim es divideix 

en Hotels, Càmpings, Cases 
rurals, Apartaments, Albergs, 
Refugis i Àrees de caravanes. 

A destacar el considerable 
augment de consultes per 
àrees d’autocaravanes i cases 
rurals. 

Procedència del visitant 

La procedència del visitant es 
divideix en procedència 
d’indrets de parla 
catalana, Catalunya, País 
Valencià i Illes 

Balears. Procedència d’Espanya, amb les subdivisions, País Basc, Madrid, Andalusia, 
Castelles Lleó i la Manxa i resta. La procedència europea, de tot el continent europeu, 
té els subapartats de França, Espanya, Benelux, Alemanya i la resta 
d’Europa. Procedència no europea és la resta del món, amb els subapartats d’Argentina, 
Israel, Estats Units i la resta del món. 

 



El turisme estranger cau en un 74% del conjunt de l’any 2020. Cal tenir en compte que 
normalment aquest visitant està present a la nostra comarca els mesos de juny a 
setembre.  

D’altra banda, augmenta consideràblement el turisme de proximitat, de Catalunya 
principalment. 

La suma de tots els percentatges és la quantitat total de consultes realitzades a l’Oficina 
de Turisme. El nombre total de consultes de l’any 2020, que inclou les consultes 
telefòniques telèfon, és de 2.212 consultes. 

La suma total de consultes de parla 
catalana és de 1.971. 

 

La suma total de consultes de la 
resta d’Espanya  és de 125 
consultes. (Caiguda considerable del 
País Valencià respecte anys 
anteriors i augment considerable 
turisme català) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La suma total de visites de turistes 
procedents d’Europa és de 69 
consultes. 

 
 
La suma total de visites resta del món és de 13 consultes. 
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Tot i la caiguda de visitants estrangers, la proporció per procedència de visitants es 
manté a excepció d’Israel que ha estat inexistent. 

Del resum estadístic 2020 

Estaríem parlant d’una davallada d’un 22,09% menys de visitants i d’un 28,65% de 
consultes respecte l’any 2019. 

Augmenta el moviment de visitants de proximitat i baixa en un 74% l’entrada de 
turistes estrangers. 

3.2. Estadístiques d'actes a l'oficina de turisme 
 
Persones que entren a l’oficina per activitats no directament relacionades amb el punt 
d’informació: actes, exposicions i serveis de telecentre. 
Les dades 2020 van de l’1 de gener al 14 de març amb la declaració de la pandèmia. En 
la nova situació i la reubicació del Consell Comarcal a l’edifici els espais per a aquest 
ús queden fora de servei. 
 



 
 
(Comparativa de moviment dels 5 últims anys) 
 
 
 
 
 
 


