
 

 

  

Principals resultats 

» Durant el mes de gener, el total de vehicles matriculats a les Illes Balears ha estat de 1.608 i el de 
turismes,  1.174. 

» La variació interanual del nombre de vehicles matriculats a les Illes Balears registra una davallada  del  

-5,36%, mentre que a Espanya aquest mateix valor disminueix un –3,02%.  

» Quant a les variacions respecte del mes anterior, les xifres totals mostren, per al conjunt de les Illes 
Balears, un descens del -34,85%, mentre que al conjunt de l’Estat és del -16,66%. 

» A les Illes Balears s’aprecien diferències entre municipis, destaquen el nombre de turismes matriculats: 
Palma, 335, Montuïri, 155, Calvià, 94, Manacor, 53, Inca i Llucmajor, 43 i Marratxí, 34, tots ells a Mallorca. 
A l’illa d’Eivissa destaca la capital, 40, St. Josep de sa Talaia, 34 i Sta. Eulària des Riu, 29. A Menorca 
únicament podem destacar Maó, amb 20 turismes.  

 

Variació interanual del nombre total de vehicles: Illes Balears i Espanya (%)  

 

 
 

Evolució de la taxa de variació interanual del nombre de vehicles matriculats: Illes Balears i Espanya  
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Data d’actualització — 1 de febrer de 2012 
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Evolució mensual del nombre de vehicles i turismes matriculats a les Illes Balears  

 

Nombre de matriculacions per tipus de vehicle: Illes Balears i Espanya  

 Gener 2012 

Illes Balears España 

TOTAL 1.608 75.099 

Turismes 1.174 55.447 

Motocicletes i ciclomotors 241 8.121 

Resta 193 11.531 

Nombre de turismes matriculats per municipis
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Més informació disponible al web de l’Ibestat 

»  Estadístiques>Economia>Sector Serveis>Transport> Matriculació de vehicles  

Informació relacionada 

» Estadístiques>Economia>Sector Serveis>Transport>Parc de vehicles 

Informació metodològica 

» Aquesta operació estadística proporciona informació sobre el nombre de vehicles que s’han 
matriculat en un mes determinat a les Illes Balears. La periodicitat d’aquesta estadística és 
mensual i les dades provisionals provenen de la Direcció General de Trànsit (DGT) per a tot el 
territori espanyol. L’explotació específica que du a terme l’Ibestat proporciona dades sobre els 
vehicles matriculats ea partir d’una agregació pròpia del tipus de vehicle. 
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