
Un 43,7% dels hotelers
ha augmentat les vendes
durant el segon trimestre

E.D. Pahna.
Un 43,7 per cent dels

hotelers (le les Balears ha
percebut un increment de
les seres vendes durant el
segon trimestre de 2007,
segons l’enquesta de
Clima turístic empresari-
al elaborada per Exce]tur.

Per contra, un 26,4 per
cent considera que la xifra
d’abril a juny ha experi-
mentat un descens en re-
lació amb el mateix per/o-
de de l’any passat.

Línforme de l’associació
turística assenyala que hi
ha hagut una caiguda (le
la demanda, aspecte que
contrasta amb la percep-
ció positiva dels empresa-
ris sobre I’evolució de les
vendes. Ho atribueix a la
menor oferta hotelera po-
sada en el merca( durant
l]nici de 2007, cosa que ha
porm~.s que fins i tot s’in-
cremcntin durant aquest
peñode les xifres d’ocupa-
ció, segons r[nstitut Naci-
onal d’Estadistica."

Á les Batears, les mesu-
res de contenció de l’oferta
hotelera introdu]’des añ
final (le la d~cada dels
anys 90 continuen donant
els scus fruits, indica Ex-
celtur. Aixb, afegit a la sor-
tida det mercat de les pla-
cos amb més problemes
d’obsolescAncia i a un

major atractin (le les exis-
ten(s, grhcies a la renova-
ci6, considera que ds el
motín del manteniment
dels nivells d’ocupació du-
rant els sis primers mesos
(le 2007 en relació amb els
de rany passat.

.Entre altres conclusi-
ons (le l’in forme, ,,s’aniam-
eL’~ responsables de la i~)lí-
tica turística balear a faci-
litar sortides por als diver-
sos tipus d’establiments
turfsties ,,en declivi,, i a
cercar solueions possibles
per afavorir les renovaci-
ons i/o reconversions im-
pulsan( la millora dels es-
país públics i dotant
d’equipaments nous les
destinacions on es localit-
zen. Una refer~meia clara
a la qíiesti6 de prendre de-
cisions sobre els canvis
d’usos dels establiments
hotelers i la remodelació
de la PIotja (te Pahna.
Qualifiquen aquesta inici-
ativa de .gran projecte
pila( en l’Ambit estatal..

D’altra banda, l’estndi
destaca que la confianqa a
les llles en el sentit que
aquesta sera una bona
temporada, basant-se en
els rcsultats de 2006 i en
I’evolució del mercat alc-
mmw, ha fet que un 75,6%
dels empresaris hagin in-
crementat els preus.
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