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Jornada sobre l’estadística 

Flux de turistes a les Illes Balears - FRONTUR 

Palma, 30 de maig de 2018 

Inscripció: del 2 al  20 de maig  

Lloc de realització: Palau Reial nº  17. Conselleria d’Hisenda i Administracions 

Públiques 

Duració: 2 hores 

Horari: de 9,30 h a 11,30 h 

 

 
 

El turisme és la principal font generadora de riquesa a les Illes Balears, per això és 

fonamental poder disposar d’eines que ens permetin mesurar amb precisió aquest 

fenomen a la nostra comunitat autònoma. L’operació Flux de turistes a les Illes Balears, 

que du a terme l’IBESTAT, n’és un bon exemple d’això. Aquesta estadística autonòmica 

ens permet poder disposar a nivell d’illa, d’una completa informació respecte dels 

turistes que tenen com a destinació principal les Balears. Entre les principals dades que 

ens aporta es troben: el nombre de turistes segons país de residencia, el tipus 

d'allotjament, la via d'accés, el motiu principal del viatge, la forma d’organització del 

viatge o la principal illa visitada. La seva periodicitat és mensual, i es disposen de dades 

des de l’any 2004, que es poden consultar al web de l’IBESTAT. 

 

Aquesta operació estadística és fruit de la col·laboració entre l’IBESTAT i l’INE (Institut 

Nacional d’Estadística), el qual du a terme l’enquesta FRONTUR, que mesura el trànsit 

dels turistes estrangers en frontera. L’IBESTAT aprofita aquestes dades per generar 

una operació més completa, que és fruit d’una significativa ampliació de mostra que li 

permet la incorporació dels turistes espanyols, així com la possibilitat de desagregar 

dades a nivell d’illa, cosa que no contempla la seva homònima estatal. Com a repte 

immediat, també s’està treballant en la desagregació de dades entre les illes d’Eivissa i 

de Formentera, que fins ara sempre s’han ofert conjuntament. 

 

Conèixer l’abast d’operacions com el Flux de turistes a les Illes Balears, suposen poder 

disposar d’una importantíssima font d’informació que ens permet avaluar l’evolució 

del turisme al nostre territori, fer-ne el seguiment, i una correcta planificació per a la 

seva gestió. 

 

 

Contingut 

 

1. Presentació de l’acte a càrrec del Sr. Llorenç Pou,  director de l’IBESTAT 

(5 – 10 minuts) 

 



Institut d'Estadística de les Illes Balears:  http://www.ibestat.cat   /  info@ibestat.caib.es 

 

 

2. Les estadístiques de turisme de què disposa l'IBESTAT 

Presentació a càrrec de: Sara Fernández, cap de servei de producció de l’IBESTAT. 

(20 minuts) 

 

3.  FRONTUR: Flux de turistes de les Illes Balears 

Presentació a càrrec de: Joan Seguí, tècnic estadístic responsable de l’execució de 

l’operació. 

(60 minuts) 

  

Contingut: 

• Conceptes, definicions i  encaix amb les metodologies nacionals e internacionals. 

• Disseny mostral de l'enquesta i funcionament del treball de camp. 

• Tractaments estadístics aplicats a les dades 

• Informació disponible sobre FRONTUR a la web de l’IBESTAT 

 

4. Torn obert de paraules 

(30 minuts) 

 

 

 

Dirigit a 

 

Productors d'estadístiques, responsables de comunicació i difusió de dades 

estadístiques i altres usuaris. 

 

Inscripció 

 

Per assistir a la jornada ha d'emplenar el formulari que trobarà en:  

 
https://ibestat.caib.es/ibestat/curso-frontur 

 

En el cas de ser seleccionada/o se li comunicarà pel mitjà de contacte que figuri en les 

dades del formulari. 

 

El termini d'inscripció és del 2 al 20 de maig. 


