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19. OCUPACIÓ DE L’OFERTA TURÍSTICA 
 

Objectiu  
 
Obtenir l’ocupació de places d’allotjament disponibles i l’estacionalitat de l’ocupació. 
 
Conceptes 
 
Entenem com a turisme les activitats que realitzen les persones durant els seus viatges en llocs 
diferents al del seu entorn habitual, per un període de temps consecutiu inferior a un any per fins 
d'oci, per negocis i per uns altres motius. [Organización Mundial del Turismo. www.unwto.org] 
 
Tipus 
 

Indicador socioeconòmic 
 

Disponibilitat de dades 
Dades Font Període de 

referència Mesura  Act Op Nom Codi 
1. Ràtio 
d’ocupació de 
places 
d’allotjament 
disponibles 

  
 

X 

 
Encuesta de 
Ocupación en 
Alojamientos 
Turísticos 

 
30162 

(inventari 
nacional) 

 
 
INE 

 
 
2000-2008 

2.Estacionalitat  - * -   

Escala de dades 
Mesura 
 

Escala espaial Escala temporal Unitats 
Idònia Disponible Idònia Disponible

1 C.A. X Anual X  
Percentatge Illa X 

Municipi  Mensual X 
2 C.A. X Anual X  

* Illa X 
Municipi  Mensual X 

Metodologia 
 
Mesura PASSOS RESULTATS 
1 A Recerca de dades sobre el grau 

d’ocupació de places disponible 
d’hotels. 

Establiments, places estimades i graus 
d’ocupació en hotels per mesos i zona turística 
(2000-2008). 
(Finestra ‘1.a’ de l’arxiu 19.Ocupació OFERTA 
turística.xls’) 

B Recerca de dades sobre el grau 
d’ocupació de places disponible 
d’acampaments. 

Grau d'ocupació percentual dels acampaments 
per places. illes balears (2003-2008)  
Grau d'ocupació percentual dela acampaments 
per parcel·la. illes balears (2003-2008)  
(Finestra ‘1.b’ de l’arxiu 19.Ocupació OFERTA 
turística.xls’) 

C Recerca de dades sobre el grau Grau d'ocupació percentual dels apartaments 
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d’ocupació de places disponible 
d’apartaments. 

per places. Illes Balears (2000-2008),  Menorca 
(2003-2008) i municipis de Menorca  (2007-
2008). 
Grau d'ocupació percentual dels apartaments 
per apartaments. illes balears (2000-2008), 
menorca (2003-2008) i                                          
municipis de menorca  (2007-2008) 
 (Finestra ‘1.c’ de l’arxiu 19.Ocupació OFERTA 
turística.xls’) 

D Recerca de dades sobre el grau 
d’ocupació de places disponible 
d’allotjament rural. 

Grau d'ocupació percentual dels establiments 
rurals per places. illes balears (2001-2008), 
menorca (2007-2008)  
Grau d'ocupació percentual dels establiments 
rurals per habitacions. illes balears (2001-2008), 
menorca (2007-2008)  
(Finestra ‘1.d’ de l’arxiu 19.Ocupació OFERTA 
turística.xls’) 

2* A  
Desestacionalitazació de les dades  

 

 
 

* 
B Càlcul de l’estacionalitat: 

 
Comentaris 
 
*  El càlcul de l’estacionalitat queda pendent de realitzar en un futur pròxim quan es generin dades 
desestacionalitzades. Aquest procés està emmarcat dins de l’àmbit de treball del IBESTAT pels 
pròxims mesos. 
 
Cal especificar que l’ocupació es calcula a partir de la planta oberta, és a dir, el número de places 
disponibles en aquell moment, no el número de places que físicament existeixen en la realitat.  
 
No ha estat possible obtenir les dades a nivell tant desagregat com indica el dictamen (Apartament 
turístic (AP), Agroturisme (AT), Càmping turístic (CT), Ciutat de vacances (CV), Hotel (H), Hotel 
residència (HR*), Hotel apartament (HA), Residència apartament (RA), Hotel rural (HR), Hostal 
(HS), Hostal residència (HSR), Casa d’hostes (CH), Fonda (F), Pensió (PENS), Residència 
apartament (RA), Turisme d’interior (TI)), perquè la categorització del INE només concreta en 
hotel, apartament, acampament i allotjament rural.  
 
Canvis del Dictamen: 

- Anàlisis d’idoneïtat: S’hauria de revisar el valor dels criteris “disponibilitat de les dades” i 
“estat de desenvolupament de la metodologia per calcular l’indicador” perquè les dades del 
grau d’ocupació per places no es troben desagregades al nivell demanat, i el càlcul de 
l’estacionalitat es troba pendent de realitzar en els pròxims mesos. Per tant,  no es té una 
disponibilitat de 3, millor dit de 2, i també un estat de desenvolupament de 2. 

 
 

 
 
 
 


