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Principals resultats 
 

» Al juliol de 2016 el nombre de turistes arribats, estrangers i espanyols, és de 2.755.321 
persones. 

» Quant al nombre de turistes nacionals, procedents d’altres Comunitats Autònomes i sense 
incloure els residents a les Illes Balears, té una variació interanual del 8,62%, mentre que la 
dels estrangers és del 11,27%.  

» Dins el turisme estranger, Regne Unit és el principal país emissor amb 687.135 turistes.  
» Per illes,  la variació interanual del nombre total de turistes té variacions positives a totes les 

illes: a Mallorca (9,54%), a Menorca (23,55%),i a Eivissa–Formentera (8,64%). 
» A les dades acumulades de 2016, els turistes arribats a les Illes Balears sumen 8.735.812 

persones, el que suposa un augment del 11,04% respecte de l’acumulat gener-juliol de 2015. 
» El nombre de turistes nacionals arribats del gener fins el Juliol de 2016  augmenta un 3,04% 

respecte del registrat als mateixos mesos de 2015. L’agregat de 2016 del nombre de turistes 
estrangers arribats a les Illes Balears augmenta un 12,67%. 
 

 

 

Resultats de juliol 2016 
 

» El nombre total de turistes arribats a les Illes Balears el juliol de 2016  és de 2.755.321 
persones. D’aquests, 2.359.277 persones tenen residència a l’estranger i la resta, 396.043 
persones, a altres CCAA del territori espanyol. 

Turistes arribats a 
les Illes Balears1 - 

Juliol 20162 

TOTAL (1+2) 
1. ESPANYA 
(altres ccaa) 

2. ESTRANGERS 

Persones 
Var.anual 

(%) 
 

Persones 
Var.anual 

(%) 
 

Persones 
Var.anual 

(%) 
 

Illes Balears 2.755.321 10,88 396.043 8,62 2.359.277 11,27 

Mallorca 1.837.125 9,54 169.949 6,62 1.667.176 9,84 

Menorca 336.015 23,55 117.500 22,2 218.515 24,3 

Eivissa-Formentera 582.181 8,64 108.594 -0,43 473.587 10,95 
(...): Dada oculta per imprecisa o baixa qualitat 
(

1
): No inclou viatgers en trànsit ni visitants sense pernoctació (excursionistes) 

(
2
): Dades provisionals 
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Arribada de turistes per illa de destinació principal  
 
» A la comparativa per illes, quant a les dades de juliol 2016, comentar que el total de turistes 

arribats a Mallorca és de 1.837.125 persones. Els arribats a Eivissa-Formentera sumen 582.181 
persones i els que ho fan a Menorca són 336.015 persones.  
 

 

 

Arribada de turistes per país de residència 
 
» El juliol 2016 Regne Unit és el principal país emissor amb 687.135 turistes, amb una variació 

interanual del 4,98%; seguit d’Alemanya amb 680.437 turistes, amb una taxa de variació 
interanual del 4,01%.  

» Al juliol de 2016 el turisme nacional, procedent d’altres Comunitats Autònomes i sense tenir 
en compte els residents a les illes, és de 396.043 persones, amb una variació interanual d’un -
8,62% respecte del mateix període de 2015. 
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Resultats de  l’acumulat de 2016 
 

País de residència 

Turistes arribats a les Illes Balears 

Juliol 2016 Var.anual1 (%) Acumulat 2016 Variació1 (%) 

TOTAL(1+2) 2.755.321 10,88 8.735.812 11,04 

1.ESPANYA(altres ccaa) 396.043 8,62 1.374.746 3,04 

2.ESTRANGERS 2.359.277 11,27 7.361.065 12,67 

(103)Bèlgica 59.146 12,8 136.193 13,2 

(110)França 134.168 46,26 358.877 24,62 

(115)Itàlia 142.588 -2,74 336.815 3,25 

(121)Països Baixos 123.562 44,04 354.985 51,85 

(125)Regne Unit 687.135 4,98 2.093.499 10,6 

(126)Alemanya 680.437 4,01 2.603.748 5,89 

(132)Suïssa 108.182 56,06 288.667 31,44 

(154)Rússia 17.535 69,72 43.903 42,66 

Països nòrdics 185.491 34,73 479.755 25,16 

Resta d’Europa 155.369 -2,39 515.565 16,44 

Resta del món 65.663 12,04 149.058 9,28 
(...):Dada oculta per imprecisa o baixa qualitat 

(
1
): Els resultats de 2015 s’obtenen segons la metodologia de l’INE amb les dades de l’IET. 

 

» L’agregat de turistes arribats de gener a juliol de 2016 són 8.735.812 persones, el que suposa 
un 11,04% més que els mateixos mesos de 2015. De les quals 1.374.746 són turistes 
procedents d’altres CCAA. 

» Quant el país de residència, Alemanya suma 2.603.748 turistes que arriben amb destinació 
principal les Illes Balears, un 5,89% més que el 2015, i el Regne Unit ho fa amb 2.093.499 
persones, un 10,6% més que l’acumulat fins a juliol de l’any precedent. 
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Nota Metodològica 

 
L’IBESTAT en col·laboració amb l’INE realitza l’operació estadística “Flux de turistes a les Illes 
Balears” (FRONTUR). L’objecte principal d’aquesta enquesta és estimar cada mes el nombre de 
visitants (no residents a les Illes Balears) que arriben a la nostra comunitat autònoma. 

A partir de les definicions i recomanacions internacionals d’estadístiques turístiques de l’OMT i 
d’EUROSTAT s’estableixen les principals variables d’anàlisi que són: la via d’entrada, l’illa de 
destinació principal, el país de residència, el tipus de visitant (turista o excursionista) i d’altres. 

La població objecte d’estudi són les persones no residents a les Illes Balears que entren o surten del 
nostre país o les que passen com a trànsit, i que tenen com a destinació principal la nostra 
Comunitat Autònoma. La inexistència d’un marc poblacional que inclogui tots els individus objectes 
d’estudi, fa que s’hagin d’utilitzar diferents fonts administratives com ara els registres d’AENA o de 
Autoritat Portuària de les Illes Balears i, a partir d’aquests es determinen els processos d’elevació. 

El disseny  mostral es defineix per cada via d’entrada a tots els possibles punts d’entrada al territori 
nacional. Això suposa que, a més de les vies aèries i marítimes, si un visitant entra al territori 
nacional per carretera o ferrocarril i declara que la seva destinació principal és les Illes Balears es 
comptarà com a turista de les Illes Balears. 
 
Aquesta enquesta és d’àmbit nacional i té una mida mostral teòrica anual de més de 450.000 
enquestes, el que només ens facilita la dada del còmput total de visitants internacionals arribats a 
les Illes Balears. Gràcies a la col·laboració de l’IBESTAT, ha estat possible ampliar la mostra per tal 
de obtenir resultats a nivell de illes, de país de residència, i de visitants nacionals procedents 
d’altres CCAA. 
 

Enllaç de sèries 

 
Fins l’octubre de 2015, l’operació estadística “Flux de turistes a les Illes Balears” (FRONTUR) ha 
estat  competència de Turespaña-IBESTAT i, de llavors ençà,  és competència de l’INE-IBESTAT. 
Amb aquest canvi d’organismes responsables també s’ha produït un canvi de la metodologia de 
l’enquesta, explicat a l’apartat precedent. En conseqüència, per poder reconstruir sèries 
homogènies de dades és necessari fer un enllaç estadístic. Aquest enllaç consisteix en una taxa de 
variació interanual enllaçada cap a enrere, que estarà disponible a la web de l’IBESTAT, i a la web 
de l’INE per a les dades nacionals. 
 
Per obtenir l’acumulat de 2015, donat que els resultats de la majoria de mesos de 2015 és van 
obtenir amb la metodologia antiga, s’estima amb la metodologia antiga els agregats de l’octubre, 
novembre i desembre. Per aquest objecte s’aplica als resultats dels mateixos mesos de 2014, la 
taxa de variació calculada amb la nova metodologia. Les dades de l’acumulat de 2015 per illes de 
destinació principal i per països es publicaran pròximament. 
 
A partir de gener  2016, les dades mensuals i els acumulats mensuals de l’any es publicaran 
calculades segons el nou disseny de les operacions. Les taxes de variació  interanuals enllaçades 
cap a enrere, la descripció de la tècnica d’enllaç, les estimacions segons les variables de tipus 
d’allotjament i motiu principal del viatge i la nova metodologia general de FRONTUR es publicaran 
pròximament a la web de l’IBESTAT. 
 
-- 
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Més informació disponible al web de l’IBESTAT 
 

» Estadístiques>Economia>Turisme>Flux de turistes (FRONTUR) 

Informació relacionada 
 

» Estadístiques>Economia>Turisme>Despesa i perfil dels turistes (EGATUR) 

 
 Contacte 
 

peticions@ibestat.caib.es 

mailto:peticions@ibestat.caib.es

