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20. EVOLUCIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA 
 

Objectiu  
 
Obtenir el nombre de turistes que arriben a l’illa desagregats per nacionalitat, la ràtio d’arribades per 
habitant i, també, l’anàlisi de l’estacionalitat del flux de turistes. 
 
Conceptes 
 
Entenem com a turisme les activitats que realitzen les persones durant els seus viatges a llocs 
diferents al del seu entorn habitual, per a un període de temps consecutiu inferior a un any per fins 
d'oci, per negocis i per altres motius. [Organización Mundial del Turismo. www.unwto.org] 
 
Entenem com a turista les definicions que dona la OMT de ‘visitant internacional’ i ‘visitant intern’: 
   Visitant internacional: tota persona que viatja, per un període no superior a dotze mesos, a un país 
diferent d’aquell en el que té la seva residència habitual, y que el motiu principal de la visita no és el 
d’exercir una activitat que es remuneri en el país visitat. 
   Visitant intern: persona que resideix en un país i que viatja, per una duració no superior a dotze 
mesos, a un altre lloc dins del mateix país, però diferent al del seu entorn habitual, i que el motiu 
principal de la visita no es exercir una activitat remunerada. 
 
Tipus 

 
Indicador Socioeconòmic  

 
Disponibilitat de dades 
Dades Font 

 
Període de 
referència Mesura  Act Op Nom Codi 

1.Arribada de 
turistes 
estrangers 
totals (aire i 
mar) 

  
  

 
 
 

 
X 

           
 
                                    
Flux de turistes a les 
Illes Balears 

 
 
 

12 208 002 

 
 

IET. 
CITTIB. 

Conselleria de 
Turisme 

 

 
 
 

2001-2008 

 
2. Arribades 
nacionals totals 
(aire i mar) 
 
3. Ràtio 
d’arribades per 
habitant 

  
X 

 
Flux de turistes a les 
Illes Balears  

12 208 002 
IET. 

CITTIB. 
Conselleria de 

Turisme 

 
 

2001-2008 

  
X 

Explotació del Padró 
d'habitants 77 102 001 

 
IBESTAT 

 
1998-2008 

 
4. Estacionalitat 
de la demanda 

 
- * - 

  

5.Pernoctacions   
X 

 
Flux de turistes a les 
Illes Balears  

12 208 002 
IET. 

CITTIB. 
Conselleria de 

Turisme 

 
2004-2008 6. Estància 

mitjana 
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Escala de dades 
Mesura 
 

Escala espaial Escala temporal Unitats 
Idònia Disponible Idònia Disponible 

1 C.A. X Anual X Nombre de persones i 
percentatge Illa X Mensual X

2 C.A. X Anual X Nombre de persones i 
percentatge Illa X Mensual X

3 C.A. X Anual X Nombre 
d’estrangers/resident Illa X Mensual X

4 C.A.  Anual * 
 Illa  Mensual 

5 C.A. X Anual X Nombre de nits 
Illa X Mensual X

6 C.A. X Anual X Percentatge 
Illa X Mensual X

Metodologia 
 
Mesura PASSOS DADES 
 
1 

A Recerca de dades sobre l’arribada de 
turistes estrangers tant per via aèria com 
per via marítima. 
 

 
Turistes estrangers  segons via d'arribada per 
illes i per mesos (2001-2008) 
 
Distribució de turistes estrangers segons via 
d'arribada per illes i  per mesos (2001-2008)  
(Finestra ‘1.a’ de l’arxiu 
’20.DEMANDA_turística.xls’) 

 
B 

Càlcul del percentatge de turistes 
estrangers segons via d’arribada. 

Turistes segons via arribada/ 
turistes totals 

 
2 
 

A Recerca de dades sobre l’arribada de 
turistes nacionals tant per via aèria com 
per via marítima. 

 
Turistes nacionals segons via d'arribada per 
illes i  per mesos (2001-2008) 
 
Distribució de turistes nacionals segons via 
d'arribada per illes i  per mesos (2001-2008) 
(Finestra ‘2.a’ de l’arxiu 
’20.DEMANDA_turística.xls’) 

 
B 

Càlcul del percentatge de turistes 
nacionals segons via d’arribada. 

Turistes segons via arribada/ 
turistes totals 

C Càlcul del percentatge de turistes segons 
via d’arribada 

Turistes estrangers/turistes totals 
Turistes nacionals/turistes totals 

 
Percentatge de turistes per illa, mesos i 
nacionalitat.(2001-2008) 
(Finestra ‘2.c’ de l’arxiu 
’20.DEMANDA_turística.xls’) 

 
3 

 
A 

 
Recerca d’informació sobre la població 
resident, concretament, el padró. 
 

 
Població per illes segons el padró (1998-2008) 
(Finestra ‘3.a’ de l’arxiu 
’20.DEMANDA_turística.xls’) 
 

B Càlcul de la ràtio de turistes per 
habitant: 

(Turistes/població resident)*100 

Ràtio de turistes totals segons via d'arribada 
per població resident per illes i  per mesos 
(2001-2008) 
 
Ràtio de turistes estrangers segons via 
d'arribada per població resident per illes i  per 
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mesos (2001-2008) 
 
Ràtio de turistes nacionals segons via 
d'arribada per població resident per illes i per 
mesos (2001-2008) 
 (Finestra ‘3.b’ de l’arxiu 
’20.DEMANDA_turística.xls’) 

 
4 

 
A 
 

 
Desestacionalitazació de les dades 

 

 
* 
 

 
B 

Càlcul de l’estacionalitat: 
 

 
* 

5 A  
Recerca de dades sobre pernoctacions. 
 

Pernoctacions de turistes per zona turística i 
mesos(2004-2008) (Finestra ‘5.a’ de l’arxiu 
’20.DEMANDA_turística.xls’) 

6 A  
Recerca de dades sobre estàncies 
mitjanes. 

Estades mitjanes de turistes per zona turística 
i mesos(2004-2008) (Finestra ‘6.a’ de l’arxiu 
’20.DEMANDA_turística.xls’) 

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. 
 
Millores del Dictamen: 

- Anàlisi d’idoneïtat: Després d’haver tractat les dades, es pot considerar que l’anàlisi d’idoneïtat 
no és del tot correcte, ja que la “complexitat de gestió de l’indicador” no tindria el valor 3 
sinó 2, degut al càlcul de ‘l’estacionalitat’, pel qual s’ha hagut d’utilitzar més recursos 
personals i informàtics dels esperats. Concretament, el programa informàtic ‘Tramo-Seats’. 

- Nova mesura: S’ha considerat convenient introduir dues mesures relacionades amb la 
demanda que indiquen molt més clarament l’impacte poblacional real: les pernoctacions i 
l’estància mitjana.  

 
Referències 
 
www.inestur.es 
www.unwto.org 
 

 
  


