
 
Eivissa és la destinació més rendi-
ble del turisme de l’estat espanyol, 
segons el baròmetre del lobby ho-
teler Exceltur. Els bons registres 
d’ocupació i preu no crearen més 
llocs de treball.

ta espanyola a causa de la remunta-
da de la demanda estrangera” . 
       Segons l’informe, la inestabilitat 
a Egipte, l’augment del mercat rus 
i nòrdic, a banda del francès i brità-
nic, han permès que els ingressos 
per habitació disponible hagin aug-
mentat un 6,2% l’any 2012. Així ma-
teix, l’ocupació turística derivada de 
l’afiliació a la Seguretat Social es va 
incrementar amb 3.841 nous llocs 
de feina, un 2,1% més en compara-
ció amb el 2012. 

El baròmetre indica, així mateix, 
que va baixar la rendibilitat turísti-
ca a la major part de ciutats espa-
nyoles i, d’aquesta manera, els in-
gressos en els hotels de destinacions 
urbanes varen baixar un 1%, fins als 
47,5 euros de mitjana, i per tant va 

ser el sol i platja el que es va veure 
especialment beneficiat per la puja-
da de la demanda internacional. 
       L’informe destaca que des de 
2008 els habitatges vacacionals a la 
costa mediterrània i Balears i Canà-
ries han augmentat un 8,2%. Segons 
Exceltur, entre les 20 destinacions 
de vacances de sol i platja amb una 
major rendibilitat i ocupació turís-
tica es troba el municipi de Sant Jo-
sep , amb un 11% més de rendibilitat 
durant el 2013. Malgrat aquests im-
portants increments en rendibili-
tat, les dades positives no es traslla-
den de manera proporcionada a 
l’atur, ja que en el cas del municipi 
eivissenc, mentre pujava el benefi-
ci baixava l’ocupació un 3,1% durant 
el 2013.e
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PALMA. L’aliança per l’excel·lència 
turística Exceltur, mitjançant el seu 
Baròmetre de rendibilitat i ocupa-
ció de les destinacions turístiques 
espanyoles, situa  Eivissa com la 
destinació de major rendibilitat en 
matèria d’allotjament turístic, du-
rant el 2013. 
       Amb una mitjana de 81,9 euros 
per habitació, la pitiüsa major va ser 
el lloc de vacances que va generar el 
2013 el major nivell d’ingressos en 
la seva oferta hotelera, després de 
créixer un 4% respecte de 2012. 
L’informe posa de manifest que 
aquestes xifres van permetre incre-
mentar l’ocupació turística un 5%. 

Demanda estrangera 
El baròmetre d’Exceltur destaca, a 
més, que el 2013 es va tancar “amb 
un creixement de la rendibilitat so-
cioeconòmica del turisme en les 
destinacions vacacionals de la cos-
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Eivissa, la destinació 
més rendible

La demanda estrangera va pujar el preu mitjà de 
l’allotjament i els guanys, però no l’ocupació 

ENCARA MÉS DE MODA  
Eivissa es troba en un moment 
pletòric gràcies a la seva marca 

pròpia i clients fidels. JOAN LLADÓ

Creixement  
Des de 2008 
els habitatges 
vacacionals 
han 
augmentat 
un 8,2%

Desequilibri  
A Sant Josep 
creix un 11% 
la rendibilitat i 
en canvi baixa 
l’ocupació al 
sector 

El Govern posa la 
proa rumb a la fira  
de Moscou

Balears va rebre durant el 2013 un 
total de 133.182 turistes russos, un 
26,6% més que l’any anterior, 
mentre que la despesa dels visi-
tants també es va incrementar un 
26%. En tot l’estat espanyol, el 
nombre de turistes procedents de 
Rússia va ser d’un milió i mig de 
persones. 

Així ho va explicar el Govern 
amb motiu de l’expedició balear a 
la Fira  de Turisme de Moscou, en 
què les Illes participen amb cinc 
taulells integrats a l’estand de Tu-
respaña , a més de l’espai experien-
cial en què tindran lloc les demos-
tracions gastronòmiques. 
      A la fira, que l’any passat va re-
bre prop de 90.000 visitants, hi 
prenen part 3.000 expositors de 
197 països i disposa d’una superfí-
cie total de 56.888 metres qua-
drats distribuïda en vuit pavellons. 
Bauzá i el conseller de Turisme, 
Jaume Martínez, viatjaran dime-
cres a Moscou per acudir-hi.
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