
BARÒMETRE D’EXCELTUR L’influent lobby turístic ha publicat com cada any el seu estudi sobre la rendibilitat de les principals destinacions
urbanes i vacacionals de l’Estat espanyol. Mentre les ciutats tendeixen a perdre rendibilitat, les destinacions no urbanes la milloren. O almenys
la majoria. No és el cas de la Costa Brava, que es troba entre els 19 destins que no han guanyat rendibilitat respecte al 2011.
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Els hotels de la Costa Brava són
els que menys diners ingressen per
habitació disponible de totes les
destinacions turístiques catala-
nes, segons el baròmetre d’Excel-
tur corresponent a 2012, que aca-
ba de sortir publicat. Segons l’in-
fluent estudi, a la Costa Brava s’in-
gressen de mitjana 35 euros per
habitació disponible, lluny dels
41 de la Costa Daurada i dels 42 de
la Costa del Garraf. I molt més
 lluny encara dels 78 que ingressen
de mitjana i per habitació hotele-
ra a Barcelona.

En comparació amb l’any  2011,
la Costa Brava va fins i tot abaixar
lleugerament (un 0,4%) els seus in-
gressos per habitació, mentre els
seus competidors l’augmentaven:
un 4,1% la Costa Daurada, un 5,5
la del Garraf i un 3,3% la ciutat de
Barcelona, sempre segons l’estu-
di que edita cada any el lobby tu-
rístic Exceltur.

Similar línia a Girona ciutat
Dins d'una tendència de creixent
pèrdua de dinamisme al llarg dels
mesos, l'any turístic 2012 es tanca
en el general de l’Estat espanyol
amb un substancial millor balanç
dels destins de vacances enfront
dels destins urbans, que pateixen

una intensa caiguda de la seva
rendibilitat. Cal recordar que l’in-
grés per habitació disponbible –o
RevPAR en les seves sigles en an-
glès– és el barem més important
que s’utilitza en els estudis eco-
nòmics sobre turisme arreu del
món.

El cas de la Costa Brava no dei-
xa de ser una excepció, ja que els
ingressos mitjans per habitació
disponible creixen en 31 dels 50
destins de sol i platja analitzats en
el Baròmetre, en una mitjana del
3,1%. I al revés: en 47 de les 54 prin-
cipals ciutats de l’Estat espanyol
baixen els ingressos per habitació.
Entre elles Girona, els hotels de la
qual van ingressar l’any passat de
mitjana 27,5 euros per habitació,
un 1,7% menys que el 2011.

El Baròmetre d’Exceltur asse-
nyala així mateix que la capacitat
de generació de feina del turisme
s’ha ressentit del deteriorament
dels seus resultats empresarials
fins acabar el 2012 amb un nivell
d’afiliats a la Seguretat Social in-
ferior als registres del 2011.

En els 50 destins vacacionals es-
tudiats, l’augment dels ingres-
sos –els que l’han tingut, que no és
el cas de la Costa Brava– no s’ha
traslladat amb la mateixa intensi-
tat a la generació de feina. Segons

Exceltur, això es deu al caràcter
temporal de la millora dels in-
gressos descomptat pels empre-
saris, la menor propensió al con-
sum en destí dels turistes rebuts i
al fet que les millores s’hagin de-
gut a l’augment de tarifes i no de-
l’ocupació, per la qual cosa en la

majoria de casos no s’ha requerit
més personal.

La destinació amb millor ren-
dibilitat de l’Estat espanyol va ser
Eivissa, que va tancar el 2012 amb
una mitjana de 78,6 euros d’ingrés
per habitació, fet que va permetre
que hi creixés també la feina en el

sector, fins un 3,1%. 
Dins de Catalunya, les pobla-

cions que van acabar amb un ín-
dex més elevat van ser Calella,
Sitges i Cambrils.  Una dada que té
molt a veure amb el resultat és la
major presència d’hotels de 4 i 5
estrelles.
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La Costa Brava és la destinació catalana
que menys ingressa per habitació d’hotel
Els 35 euros ingressats per habitació al litoral gironí estan lluny dels 41 de la Costa Daurada i dels 42 de la del Garraf

La platja de Palamós plena de gent durant els mesos d’aquest passat estiu. 

MARC MARTÍ 

JOAN COMALAT

Una desena llarga de
banyolins van participar a unes
jornades participatives sobre el
nou POUM que s'està tramitant a
la ciutat. El procés consultiu es va
encarregar a l'empresa Lavola,
que ha dissenyat una web
expressament per a l'ocasió a
més d'utilitzar les xarxes socials
com Twitter sota el nom
@POUMdeBanyoles



Jornada participativa
per explicar el nou
POUM de Banyoles 

ACN

La pluja va deslluir la Fira de les 40
Hores de Ripoll, una de les poques
mostres multisectorials de la
demarcació. Ha registrat 12.000
visitants menys que l’any passat i ha
arribat als 15.000, la majoria del
Ripollès i Osona, la Garrotxa i el
Gironès. Tot i això, l'organització està
«satisfeta» ja que s'han pogut visitar
175 expositors, s'ha consolidat el
Tastatast i l’espai dedicat a la capital
cultural catalana ha estat ben acollida. 



Ripoll La Fira de les 40
Hores rep 15.000
visitants pel mal temps
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És obligatori formalitzar la inscripció a www.tribunadegirona.com
La conferència és gratuïta. Les places són limitades.

Plaça Poeta Marquina núm. 10 de Girona

A les 19.30 a l’Espai Caixa

Tribuna de Girona el convida a la
conferència que se celebrarà

www.tribunadegirona.com

Sra. Eugènia Bieto

«Lideratge
en temps
de crisi»

DIRECTORA GENERAL D’ESADE

18/03/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 10.760

 8.205

 25.200

Categoría:

Edición:

Página:

Catalunya

Girona

4

AREA (cm2): 1075,1 OCUPACIÓN: 95,4% V.PUB.: 2.832 


