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L’IBESTAT REPRÈN LA PUBLICACIÓ DEL FLUX DE TURISTES DE LES 
ILLES BALEARS (FRONTUR) I DE L'ESTUDI DE LA DESPESA TURÍSTICA (EGATUR), AMB 
INFORMACIÓ PER ILLES I DIFERENCIANT ELS TURISTES NACIONALS I 
INTERNACIONALS 
 
La publicació de les dades de FRONTUR i EGATUR a la web de l’IBESTAT es preveu en les 
dates següents: 
 
- FRONTUR: 6 de febrer de 2018 
- EGATUR: 20 de febrer de 2018 
 
Les dades publicades cobriran tot l’horitzó temporal fins el desembre de 2017, inclòs. 
Les dades de gener de 2018, així com els mesos posteriors, es difondran d'acord al 
calendari mensual publicat al web del IBESTAT.  
 
Les operacions estadístiques autonòmiques corresponents al “Flux de turistes de 
les Illes Balears (FRONTUR)” i a l’“Estudi de la despesa turística de 
les Illes Balears (EGATUR)”, neixen d'un conveni entre l'INE i l’IBESTAT (heretat d'un 
conveni anterior entre el IET i la ATB) amb la finalitat de garantir l'eficiència i la 
integració de les estimacions. En l’àmbit estatal, es realitzen enquestes representatives 
dels turistes estrangers per al conjunt de les Illes Balears i, a partir d'aquesta, 
l’IBESTAT realitza una ampliació de mostra que permet oferir estimacions també per als 
turistes nacionals, així com la desagregació per illes tant dels turistes internacionals 
com a nacionals. 
 
L’IBESTAT s'encarrega de l'ampliació de mostra necessària per cobrir aquests objectius 
autonòmics, així com de la seva corresponent integració metodològica amb la mostra 
estatal. En aquest sentit, en els últims mesos s’ha estat implementant una sèrie de 
millores en els processos metodològics d'elaboració de les estimacions tant pel que fa 
al nombre de turistes com a la despesa turística. Aquests canvis s'han realitzat per tal 
de garantir la qualitat i consistència de les estimacions tant en la seva evolució 
temporal com en la seva desagregació per illes. 
 

Economia 

Normalització en la publicació de les 

operacions estadístiques de Frontur i Egatur 

Data de publicació – 5 de gener de 2018 

http://ibestat.arte-consultores.com/ibestat/?f=default&p=inicio

