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El baròmetre que elabora Exceltur destaca el bon
comportament de les destinacions vacacionals de

Balears l’any 2012. Augmentaren beneficis i ocupació

Eivissa, Muro i
Calvià, líders en

rendibilitat turística
Text:MargalidaRamis

PALMA Els hotels de Balears

foren rendibles l’estiu passat.
Així es desprèn del baròmetre

elaborat pel lobby turístic Excel-

tur, segons el qual elsmunicipis

d’Eivissa,Muro iCalvià se situen

entre els primers de l’Estat en

rendibilitat turística.L’estudiana-

litza tant els ingressos mitjans
per habitació disponible

(RevPAR)coml’ocupaciógenera-

da en 50 destinacions de sol i

platja i 54 ciutats d’arreu de

l’Estat.

D’entre lesdestinacionsvacaci-

onals, l’informeposademanifest
queEivissa se situa al capdavant

en rendibilitat turística. Elmuni-

cipi tancàel2012amb78,6euros

de RevPAR, xifra que suposa un

increment del 7,9% respecte de

l’exercici anterior. Quant a ocu-
pació turística, registràuncreixe-

mentdel 3,1%.Els ingressosmit-

jans per habitació a Muro foren

de 73,3 euros, fins a un 18,9%

més que en el 2011 i l’ocupació

augmentàun4,2%.El tercermu-

nicipi més rendible de les Illes
fouCalvià,ambunincrementdel

RevPar del 10,2%, fins a 53,4

euros, iuncreixementenocupa-

ciódel6,1%.

Les tres destinacions se situen

per sobre de lamitjana delsmu-
nicipis turístics analitzats, que

tancaren el 2012 amb un incre-

mentdel3,1%deRevPAR,quese

situà en 51,1 euros, i un incre-

Palmafoudelespoquesdestinacionsurbanesonpujà larendibilitat.

ment de llocs de feina de només

l’1%. Els empresaris sostenen que

l’augmentd’ingressosnoes traslla-

dàamb lamateixa intensitat enge-

neració de llocs de feina “a causa
del caràcter temporalde lamillora

d’ingressos”.

Pelque faaBalears,el lobbyturís-

tic atribueix el bon resultat al seu

millorposicionamentdavant lade-

mandaexternaambunamajor ca-

pacitat dedespesa,méspresència

d’hotelsde4 i5estrelles, i la recon-

versióde zonesmadures empresa

per la iniciativaprivada.Es referei-

xena la reforma iniciadaperMeliá
aMafaluf amb el Calviá Beach Re-

sort.

En les destinacions urbanes, els

ingressos davallaren de mitjana

perhabitacióun4,6%, i l’ocupació,

un3,8%.Encanvi, Palmano seguí
la tendènciaestatal i registràmillo-

res respecte de l’any 2011. El

RevPAR pujà un 2,2%, fins a 47,6

euros, i l’ocupació,un2,1.•

La lluita contra
el frau fiscal
destapà 37,6
milions el 2012
PALMA El Pla extraordinari
de lluita contra el frau del

Govern balear per a 2012

ha destapat i liquidat 37,6

milions d’euros, 10 milions

d’euros més del que es va

recaptar l’any anterior, se-
gons anuncià ahir al Parla-

ment el vicepresident eco-

nòmic del Govern balear,

Pep Ignasi Aguiló.

En laComissiód’Hisenda i

Pressuposts del Parlament,

Aguiló comparegué a peti-
ció dels socialistes i apuntà

que, malgrat la reducció

“important” de despesa

que s’ha produït a l’Agència

Tributària autonòmica, s’ha

aconseguit un incrementde
l’eficàcia i eficiència

d’aquest organisme en la

persecució del frau fiscal a

les Illes Balears.

Segons destacà el respon-

sable econòmic de l’Execu-

tiu, el cost per cada 100
euros destapats ha passat

de 35 euros a 27 euros, per

la qual cosa ha qualificat les

xifres del Pla extraordinari

de lluita contra el frau com

a “suficientment bones per
estar satisfets, tenint en

compte que no es podia in-

crementar la despesa”.• dB

ElvicepresidentAguiló,ahir

alParlament.Foto: P. Bota
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