FLUX DE TURISTES A LES ILLES BALEARS (FRONTUR) I ESTUDI DE LA DESPESA TURÍSTICA A LES
ILLES BALEARS (EGATUR)
Fins a l’octubre de 2015 les operacions estadístiques estatals Frontur (enquesta de moviments
turístics en fronteres) i Egatur (enquesta de despesa turística) eren competència de Turespaña
i, gràcies al Conveni de col·laboració subscrit entre l’Ibestat i Turespaña, va ser possible
ampliar la mostra per tal de poder desagregar l’estadística per illes i incloure en la mostra els
turistes nacionals, amb la finalitat de poder diferenciar entre turistes nacionals i internacionals.
Amb la participació i la implicació de la Comunitat Autònoma ha estat possible des del 2010
publicar aquesta informació desagregada, vinculada a les operacions estatals Frontur i Egatur,
que només informen sobre els turistes internacionals per al total de les Illes Balears.
Les operacions estadístiques autonòmiques 77 208 002 Flux de turistes a les Illes Balears
(Frontur) i 77 208 004 Estudi de la despesa turística a les Illes Balears (Egatur), són el reflex
d’aquest Conveni i correspon a l’Ibestat executar-les, segons el Pla d’Estadística de les Illes
Balears 2014-2017.
El Reial decret 1085/2014, de 19 de desembre, i el Reial decret 265/2015, de 10 d’abril,
estableixen que al llarg de l’any 2015 s’ha de fer el traspàs de titularitat de les operacions
estadístiques de Turespaña a l’INE.
L’1 d’octubre de 2015 es va iniciar el procés segons el que estava previst, amb la recollida de
dades de les operacions de Frontur i Egatur al territori de les Illes Balears i ja amb la titularitat
de l’INE i l’Ibestat. Aquestes operacions, especialment els primers mesos d’implantació,
presenten una gran complexitat respecte de l’explotació estadística i informàtica,
condicionada entre altres motius per la integració de diferents fonts, com ara AENA i Autoritat
Portuària de les Illes Balears, i d’un gran volum de informació. A més, és convenient disposar
de més d’un període d’enquesta per poder proporcionar a l’usuari un enllaç estadístic precís
entre la nova sèrie i l’antiga.
En conseqüència, la primera publicació de resultats de Frontur i Egatur de les Illes Balears està
prevista a final de desembre 2015 o a començament de gener de 2016.
A mesura que es vagin consolidant els processos de producció d’aquestes operacions
estadístiques s’aniran reduint els retards i es millorarà la puntualitat de la difusió d’aquestes
operacions estadístiques.
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