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La temporada turística d’estiu a Vilanova i la Geltrú es tanca 

amb una ocupació mitjana del 89% els mesos de juliol i 

agost 

Els establiments turístics de la ciutat poden acollir a 8443 

persones per nit 

Els hotels, apartaments i càmpings de Vilanova i la Geltrú han tingut una 

ocupació mitjana del 89% al llarg dels mesos de juliol i agost de 2017, segons 

fonts del Gremi d’Hostaleria de la ciutat. L’ocupació mitjana dels hotels durant 

juliol (85%) i agost (90%) ha estat del 87,5%, mentre que en apartaments 

(88,28% i 95%) ha estat del 91,64%; i en càmpings (79,96% i 96%) del 

87,98%. Aquestes dades contrasten amb les de 2016 on l’ocupació dels hotels 

(82% i 88%) va ser del 85%; als apartaments (91.80% i 96%) del 93,9%; i als 

càmpings (73.10% i 84%) del 78,55%. Això suposa un increment de 

pernoctacions del 2,5% als hotels i del 9,43% als càmpings, mentre que ha 

baixat el 2,26% en els apartaments. 

 

 

2017 JULIOL AGOST  MITJANA 

HOTELS 85% 90% 87,5% 

APARTAMENTS 88,28% 95% 91,64 

CÀMPINGS 79,96% 96% 87,98 

2016 JULIOL AGOST MITJANA 

HOTELS 82% 88% 85% 

APARTAMENTS 91,80% 96% 93,9% 

CÀMPINGS 73,10% 84% 78,55% 

 

 

 

COMPARATIVA 2016 / 2017  

HOTELS MÉS 2,5% 

APARTAMENTS MENYS 2,26% 

CÀMPINGS MÉS 9,43% 

 

 

 



 

 

 

 

 

Per entendre aquestes dades és bo saber que la capacitat total, entre hotels, 

apartaments i càmpings, de Vilanova i la Geltrú és de 8443 persones i que es 

distribueix de la manera següent: 

ALLOTJAMENTS HABITACIONS/APARTAMENTS CAPACITAT 

Hotel Ceferino 25 67 

Apartaments Marea 15 50 

Hotel César 34 80 

Hotel Ribes Roges 12 28 

Hotel Ricard  15 42 

Hotel Solvi  30 63 

Hotel Gatell  60 102 

Hostal La Treva 18 34 

Atenea Park 101 400 

CÀMPINGS CAPACITAT EN BUNGALOWS CAPACITAT 

TOTAL 

Vilanova Park 3000 5800 

Plaja Vilanova 240 1425 

El Racó de Mar 40 352 

TOTAL CAPACITAT  8443 

 

ESTADÍSTIQUES PÀGINA WEB VILANOVATURISME.CAT 

Comparativa de visitants al web vilanovaturisme.cat els mesos de juliol i agost 

entre 2014 i 2017: 

 2014 2015 2016 2017 

Sessions 11.287 20.753 30.356 33.376 

Usuaris 9.503 17.278 23.695 26.124 

Pàgines visitades 57.338 103.507 173.521 184.915 

Pàgines per sessió 5,08 4,99 5,72 5,79 

* % Rebot 2,86% 7,11% 4% 0,20% 

Mitjana sessió 2 min 9 s 1 min 56 s 2 min 52 s 3 min 3 s 

 

* El % de Rebot son les sessions que abandonen el web un cop consultada una 

pàgina. Es considera un bon percentatge entre el 30 i el 50%. A partir del 50% 

es considera una mala dada. Per tant, el 0,20% de 2017 es pot considerar una 

xifra excel·lent.  

Les pàgines més visitades al web vilanova.cat, i per aquest ordre, han estat 

Calendari festiu, platges, Festa Major, festes, shopping, Oficina de Turisme, en 

família, bars i discoteques, i “a prop de Vilanova”. 

Procedència de les sessions a vilanovaturisme.cat els mesos de juliol i agost: 



 

 

SESSIONS 2014 2015 2016 2017 

CATALUNYA 7.353 12.428 19.896 25.245 

RESTA ESPANYA 1.778 3.154 3.386 4.154 

RESTA MÓN 1.975 5.171 7.074 8.361 

 

Les sessions de Catalunya el 2017 han estat encapçalades per Barcelona 

(12.805) i per Vilanova i la Geltrú (2.266), seguit de El Prat de Llobregat (499) i 

de Tarragona (350) i Terrassa (350). De la resta d’Espanya destaca la Comunitat 

de Madrid (1.802) i Andalusia (788) seguit de la Comunitat Valenciana (609) i el 

País Basc (235). Franca (4.633) i Regne Unit (1.186) encapçalen el llistat de la 

resta de món seguit d’Estats Units (590), països escandinaus (318), Alemanya 

(280), Països Baixos (280) o la Xina (35). 

Durant els mesos de juliol i agost d’enguany, l’idioma que més sessions ha 

provocat a la pàgina web vilanova.cat ha estat el castellà (19.824) seguit del 

francès (5.565), el català (5.064), l’anglès (3.082) i altres (3.438) 

IDIOMA JULIOL  AGOST  TOTAL 

CASTELLÀ 9.621 10.203 19.824 

FRANCÈS 2.394 3.271 5.565 

CATALÀ 3.793 1.721 5.064 

ANGLÈS 1.604 1.478 3.082 

ALTRES 1.113 2.325 3.438 

TOTAL 16.299 17.277 33.576 

 
DADES DE LES OFICINES MUNICIPALS DE TURISME. ESTIU 2017 

 

Un total de 4042 visitants han passat per l’Oficina Municipal de Turisme del parc 

de Ribes Roges i pel Punt d’Informació Turística La Botiga al Toc, al llarg dels 

mesos de juliol i agost de 2017. Això suposa un increment del 20,80% d’usuaris 

respecte les dades del mateix període de l’any passat on el nombre de visitants 

va ser de 3346. 

 

D’aquests 4042 visitants, 1185 van ser usuaris al Punt d’Informació Turística La 

Botiga (745 al juliol i 440 a l’agost), mentre que 2587 ho van ser de l’Oficina 

Municipal de Turisme de Ribes Roges  (1315 al juliol i 1542 a l’agost). A l’Oficina 

de Turisme es van realitzar 1814 enquestes, 970 consultes, i 73 entrades; 

mentre que al Punt d’Informació Turística es van fer 304 enquestes, 755 

consultes, i 126 entrades. Les enquestes del programa de gestió de la 

Generalitat de Catalunya es realitzen als visitants atesos per consultes 

turístiques. Les consultes son aquelles atencions a visitants que sol·liciten 

serveis aliens a l’oficina (pagament de multes, aspectes administratius de 

l’ajuntament, banys públics, caixers, etc...); i les entrades son aquelles persones 

que entren a l’espai de promoció i consulta (displays de fulletons, botiga i zona 

per seure) i no realitzen cap consulta al personal. 

 

2017 JULIOL AGOST TOTAL 

La Botiga 745 440 1185 

Ribes Roges 1315 1542 2587 

TOTAL    4042 (+22.80%) 

2016   3346 



 

 

 

 

De les 2118 enquestes realitzades, un total de 1065 corresponen a visitants que 

han pernoctat a la ciutat. El percentatge restant han estat visitants que han 

vingut a passar el dia o estaven de pas. La tipologia d’allotjament escollit per a 

la pernoctació han estat principalment els càmpings, hotels, apartaments 

turístics, i les residències de familiars i/o amics per aquest ordre.  

 

A partir de les enquestes realitzades durant aquest període de juliol i agost, 865 

usuaris de les dues oficines les han visitat en família, 493 a títol individual, 

mentre que 518 ho han fet en parella i 208 en grup. 34 no han aportat cap 

dada. 

 

Família 865 

Individual 493 

Parella 518 

Grup 208 

Sense dades 34 

 

 

També a partir de les enquestes s’ha establert que 756 visitants provenien de 

Catalunya i 216 de la resta d’Espanya, principalment del País Basc, Comunitat de 

Madrid, Comunitat Valenciana, Aragó i Castella Lleó. Els visitants de la resta del 

món han estat 1146. Del llistat d’estrangers destaquen els francesos (620) 

seguits a més llarga distancia pels britànics i alemanys. Els catalans eren 

principalment visitants de dia especialment interessats en visites culturals, 

gastronomia, compres, platges, festes tradicionals i activitats d’oci. 

 

Les enquestes de satisfacció realitzades pels visitants indiquen una mitjana de 

9,67 punts de valoració sobre l’atenció personal, la informació i els serveis 

turístics rebuts. 

 

Els conceptes més demanats pels visitants han estat el plànols, la guia de la 

ciutat, les activitats i esdeveniments puntuals, festes, itineraris urbans, mercats 

municipals i ambulants, el trenet turístic, els museus, platges i serveis, i l’Estació 

Nàutica. Quant als serveis més demanats el llistat l’encapçala la restauració 

seguida pel comerç, els transports, l’oci i l’allotjament. 

 

CONCEPTES DEMANDATS PELS VISITANTS ESTIU 2017 

 

Plànols 1522 19,62% 

Guia ciutat 866 11,16% 

Activitats i 

Esdeveniments 

620 7,99% 

Festes 681 8,78% 

Itineraris urbans 1100 14,18% 

Mercats 386 4,97% 

Trenet turístic  341 4,39% 

Museus 557 7,18% 

Platges i serveis 530 6,83% 

Estació Nàutica 122 1,57% 

TOTAL 7758 100% 

 



 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS DEMANDATS PELS VISITANTS ESTIU 2017 

 

Transports 284 16,51% 

Comerç 329 19,13% 

Restauració 348 20,23% 

Allotjaments 60 3,49% 

Oci 276 16,05% 

Altres  175 10,17% 

TOTAL 1720 100% 

 

Les dues oficines han volgut destacar també la gran acollida que ha tingut la 

publicació del programa de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú en quatre 

idiomes. Aquest fet va provocar que des de turisme també es facilités en quatre 

idiomes la programació de la Festa Major de la Geltrú.  

 

També s’han valorat molt positivament dos fets. El primer ha estat el tenir 

diàriament les dades d’ocupació dels diferents allotjaments de la ciutat, la qual 

cosa ha facilitat la feina d’atendre peticions de visitants de forma presencial o 

per telèfon abans de venir. La segona és el fet d’haver instal·lat una caseta de 

l’Estació Nàutica a l’entrada del parc de Ribes Roges, la qual cosa ha servit per 

millorar la feina de les reserves i la disponibilitat d’activitats, sobretot en rutes 

per la regió, itineraris urbans i visites culturals. 

 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

14 de setembre de 2017 


