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COMARQUES

BARÒMETRE TURÍSTIC Exceltur destaca en el seu estudi anual sobre la rendibilitat dels principals destins turístics que els que han perdut
en els darrers tres anys són aquells que «tenen instal·lacions madures, congestió urbanística i demanda massiva amb poca capacitat de
despesa», entre els quals figura Lloret. Entre les ciutats, perden les interiors, de mida mitjana i del nord, entre les quals situa Girona.

�

Les poblacions de Girona i Llo-
ret de Mar han perdut rendibilitat
en els seus hotels els tres darrers
anys, segons les dades del «Barò-
metre de rendibilitat i llocs de tre-
ball dels 105 principals destins tu-
rístics espanyols», que va presen-
tar ahir Exceltur (Aliança per a
l'Excel·lència Turística). Tanma-
teix, Lloret ha experimentat un
creixement de la rendibilitat hote-
lera el darrer any, igual que Castell-
Platja d’Aro, segons el mateix estudi.

Exceltur afirma que el turisme
continua sent «font de generació»
de treball a Espanya amb la crea-
ció el 2011 d'un total de 9.932 nous
llocs de treball, fet que suposa un
2,2% més respecte al 2010 en els
105 destins turístics més rellevants
de la geografia espanyola, segons
va assenyalar el vicepresident
 executiu d’Exceltur, José Luis Zo-
reda. Zoreda va detallar que els des-
tins de vacances, que van registrar
un creixement dels ingressos per
habitació disponible  –RevPar– de
l'11,5%, es van comportar millor
que els urbans, amb un augment
del RevPar del 4%.

Tanmateix, en els darrers tres
anys de crisi,  es posa de relleu que
han resisitit millor els destins de va-
cances que la resta. Les causes
són l'atípic redreçament de flu-
xos de turistes així com una major
contenció del creixement de l'o-
ferta, i al major impacte de la crisi
sobre els viatges de negocis.

Zoreda va explicar que els des-
tins de vacances amb millor ren-
diment en els últims tres anys han
estat els que han tingut un posi-

cionament diferenciat i on s'ha
iniciat una renovació de part de la
seva oferta.

Per contra, els perdedors han es-
tat els caracteritzats per una ma-
duresa de les seves instal·lacions tu-
rístiques, congestió urbanística i
posicionament en segments de
demanda massiva de menor ca-
pacitat de despesa, entre els que
destaca Lloret de Mar, així com Al-
muñecar, Dénia, el Puerto de la
Cruz, Fuengirola, Roquetas de Mar,
Benicàssim, Calella, Llucmajor i
Calvià.

Respecte als destins urbans,
els guanyadors han estat les ciutats
on s'han regenerat els espais pú-
blics i han controlat el creixement
de la seva oferta (Sant Sebastià i
Santander) i les grans ciutats de po-
sicionament internacional pròxi-
mes a la costa per l'estrebada dels
creuers i la demanda estrangera en
2011, destacant Barcelona. Els des-
tins perdedors han estat ciutats
mitges, principalment, de l'interior
i del nord, entre les quyals figura Gi-
rona,a  més de Saragossa, Albace-
te, Osca, Múrcia, Ciudad Real, Cas-
telló, Sòria, Àvila, la Corunya, Za-
mora, Càceres, Conca, Palència,
Burgos, Lleida, Lugo i Elx.

2011 positiu per Lloret
Diferent han anat les coses si ens fi-
xem només en l’any 2011. Canàries
i Balears continuen liderant la ren-
dibilitat pel que fa a rendibilitat per
habitació ocupació. Però ala pe-
nínsula Castell-Platja D'Aro i Llo-
ret de Mar (com també Benalmá-
dena, Salou i Vila-seca) observen
creixements d'ingressos. 

MADRID | A.S./EFE

Exceltur situa Girona i Lloret de Mar com

a destins en retrocés entre 2008 i 2011
Si es pren com a referència només l’any 2011, a Castell-Platja d’Aro i Lloret han augmentat els ingressos hotelers�

Exceltur considera que el turisme de Lloret té poca capacitat de despesa, si bé està canviant la tònica.
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Exceltur s’oposa amb fermesa
a qualsevol taxa turística, ja que
creu que pot ser contraproduent
pel sector. Així, l’estudi consi-
dera que el major creixement
dels ingressos per sobre de l'o-
cupació demostra «l'enorme in-
certesa sobre la consistència i
continuïtat del repunt de de-
manda, així com la dificultat de
generar ocupació sostinguda,

donada la rigidesa laboral encara
imperant en 2011». Per això, Zo-
reda assegura que l'organització ha
rebut «amb satisfacció» les mesu-
res de la reforma laboral que afec-
ten al sector. «Confiem que els
ajustos pendents que s'incorporin
en la tramitació parlamentària
puguin crear o, com menys, man-
tenir l'ocupació turístic en un any
complex com 2012», va ressaltar.
«Per això ens oposem a qualsevol
pujada d'impostos o taxes, com les

turístiques o les aèries, que im-
pactaran de manera molt notable
sobre l'encara feble demanda tu-
rística, particularment la interna,
amb els seus corresponents nega-
tius efectes sobre l'ocupació», va
explicar. A més, considera im-
prescindible que en el Pla Integral
per a la millora competitiva del tu-
risme espanyol es prioritzi una
nova «estratègia país» que faciliti
l'evolució i el valor diferencial a l'o-
ferta turística madura.
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En contra de noves taxes, turístiques o aèries
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