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Nombre de turistes 
i de places turístiques

El nombre de turistes que arriben cada any modi-
fica un altre indicador ja presentat, el de pressió 
humana, ja que altera la càrrega demogràfica que 
suporta el territori i té una gran influència sobre 
els recursos consumits i els residus produïts per la 
càrrega demogràfica total que suporta un territori 
tan fràgil com són les Illes.

La zona costanera està especialment afectada pel tu-
risme. Segons les dades de l’anuari de turisme de l’any 
2018 de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes 
Balears (AETIB), als municipis de les Illes amb costa 
es concentra el 99,2 % de totes les places turístiques. 

METODOLOGIA 

Les dades referents al nombre de places turístiques 
i al nombre de turistes que visiten les Illes s’han 
obtingut de l’article científic publicat per Valdiviel-
so i Moranta.2 Les seves dades provenen de Mur-
ray et al.3 actualitzades amb dades de l’AETIB4 

(http://www.caib.es/sites/estadistiquesdelturisme/ca/anuaris_de_turisme-22816/). 
L’actualització d’aquestes dades, des de l’any 
2015 fins al 2021, s’ha extret de la pàgina web de 
l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBES-
TAT)5, dels consells insulars d’Eivissa i de Menor-
ca, de l’OBSAM6 i de l’AETIB.4 

L’actualització de les dades del nombre de turistes 
(2015-2021) prové de la pàgina web de l’Institut 
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).5

RESULTATS

El nombre de turistes que visiten les Illes cada any 
s’ha incrementat de 321.222 l’any 1959 fins a un 
màxim de 16.561.348 turistes el 2018. Això supo-
sa un increment de més de 16 milions de turistes 
(16.240.126) en 59 anys (taula 1, figura 1).2 Aquest 
nombre de turistes s’ha doblat al llarg d’aquest se-
gle, de 8 a 16 milions, mentre que la població resi-
dent és d’1,1 milions de persones aproximadament 
(taula 1, figura 1).2

L’any 2019 hi va haver una petita disminució del 
nombre de turistes que varen viatjar a les Bale-
ars, que va passar de 16,56 milions l’any 2018 a 
16,44 el 2019. L’any 2020 només tres milions de 
turistes varen venir a les Illes Balears. Això suposa 
una reducció dràstica en el nombre de visitants a 
causa de la crisi sanitària provocada per la CO-
VID-19. L’any 2021, 8,7 milions de turistes varen 
visitar les Illes.

Paral·lelament a l’augment del nombre de turistes, 
hi ha hagut un increment del nombre de places 
turístiques, que ha passat de 14.609 l’any 1959 
a 603.488 l’any 2021; un augment de més de 
588.000 places turístiques al llarg de 62 anys.2 

Aquest augment del nombre de places turístiques i de 
turistes que visiten les Illes s’ha anat produint esca-
lonadament, seguint diversos booms turístics. Rullan7 

va establir la tipologia dels diferents booms segons el 
model territorial de cadascun. Així, el primer boom es 
va produir entre els anys 1959 i 1974, amb una urbanit-

Les Illes Balears són una comunitat essencialment turística, 
ja que el turisme n’és el principal motor econòmic. Aquest 
fet causa un gran nombre d’impactes sobre el medi marí. El 
principal tipus de turisme que acullen les Illes és el de sol 
i platja, que concentra l’activitat a la franja de costa. El 
sector turístic representa el 45 % del producte interior brut 
(PIB) de les Illes Balears, i la major part de l’economia gira 
entorn dels serveis vinculats al turisme i al mercat immobiliari 
relacionat, cosa que fa de les Balears un cas únic en tot el món 
quant a intensitat turística.1, 2

En l’elaboració d’aquest capítol han participat: 
Raquel Vaquer-Sunyer, Natalia Barrientos, Joan Moranta, Joaquim Valdivielso i Marta Pérez.
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Nombre de places turístiques legals registrades a 
les Illes entre els anys 1959 i 2021.

Nombre total de turistes que visiten les Illes entre 
1959 i 2021.

PER QUÈ?

Les Illes Balears són una comunitat essencialment 
turística, amb el turisme sent el principal motor de 
l’economia (45 % del PIB) i causant un gran nombre 
d’impactes sobre el medi marí.  

El 99,2 % del total de les places turístiques es con-
centren a municipis amb costa. 

El nombre de turistes que arriben cada any modi-
fica l’indicador de pressió humana (IPH) i altera la 
càrrega demogràfica que suporta el territori, alhora 
que exerceix una gran influència sobre els recursos 
consumits i els residus produïts.

LOCALITZACIÓ

20211959

METODOLOGIA

"Les dades provenen de Valdivielso i Moranta,2 
que al temps provenen de Murray et al.,3 actua-
litzades amb dades de l’Agència d’Estratègia Tu-
rística de les Illes Balears (AETIB)4 i de dades dels 
consells insulars d’Eivissa i de Menorca, de l’AE-
TIB4 i de l’OBSAM.6 L’actualització de les dades 
del nombre de turistes (2015-2021) prové de la 
pàgina web de l’Institut d’Estadística de les Illes 
Balears (IBESTAT).5

RESULTATS

El nombre de turistes que visiten les Illes Balears 
cada any s’ha incrementat de 321.222 turistes l’any 
1959 fins a un màxim 16,6 milions de turistes l’any 
2018, un increment de més de 16 milions de turistes 
en 59 anys. Per tant, s’ha doblat al llarg d’aquest 
segle, passant de 8 a 16 milions. 

L’any 2019 el nombre de turistes va ser de 16,4 
milions, un poc inferior al del 2018. L’any 2020 el 
nombre de turistes que varen visitar les Illes es va 
reduir dràsticament fins als 3 milions a causa de la 
crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

L’any 2021 el nombre de turistes que varen visitar 
les Illes va augmentar respecte de l’any anterior, 
arribant als 8,7 milions de turistes. L’any 2022 es 
preveu que el nombre de turistes s’incrementi no-
tablement i fins i tot es superin els valors anteriors 
als de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
El mes de setembre de 2022 ja s'havien superat els 
14,3 milions de turistes.

El nombre de places turístiques ha augmentat de 
14.609 places l’any 1959 a 603.488 l’any 2021, amb 
un increment de més de 588.000 places turístiques 
al llarg de 62 anys. 

L’increment tant del nombre de places turístiques 
com del de turistes que reben les Illes té conseqüèn-
cies importants en el consum de recursos i en la 
producció de residus.

Evolució del nombre de turistes (barres) i de 
places turístiques legals (línea blanca) entre 
l’any 1959 i 2021. Font: Valdivielso i Moranta,2 
IBESTAT,5 Consell Insular d’Eivissa, Consell 
Insular de Menorca, AETIB,4 OBSAM.6
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zació intensiva i vertical d’hotels a zones concretes de la 
costa. El segon boom es va produir entre els anys 1978 
i 1989, amb una expansió al llarg de la zona costanera, 
amb construccions horitzontals d’hotels apartament i 
complexos turístics. El tercer boom, comprès entre els 
anys 1993 i el 2008, va dur les construccions residen-
cials cap a l’interior de l’illa i va incorporar propietats 
rurals disperses al negoci del turisme. 

Taula 1. Nombre de places turístiques legals i 
nombre de turistes en milions. Font: Valdivielso 
i Moranta,2 IBESTAT,5 Consell Insular d’Eivissa, 
Consell Insular de Menorca, AETIB,4 OBSAM.6

Any Places turístiques Nre. de turistes 
 legals (milions)
1959 14.609 0,32
1974 227.406 3,17
1978 226.883 3,80
1989 348.019 6,42
1993 381.108 6,88
2008 423.054 12,58
2011 439.056 12,29
2015 489.464 14,01
2017 560.077 16,34
2018 577.317 16,56
2019 588.465 16,44
2020 599.328 3,01
2021 603.488 8,68

L’any 2017 es va aprovar la modificació de la Llei 
de turisme (Llei 6/2017),8 en la qual es regulava la 
comercialització d’estades turístiques en habitatges. 
Amb l’aprovació d’aquesta llei es produeix un aug-
ment considerable del nombre de places turístiques, 
així com del nombre de visitants que reben les Illes 
(taula 1, figura 1). Entre els anys 2015 i 2017, el nom-
bre de places turístiques legals augmenta en 128.017 
places i el nombre de turistes en 2.320.000 (taula 1).

CONCLUSIONS

  → El nombre de turistes ha anat augmentant al llarg 
del temps fins a l’any 2018, amb un augment de 
més de 16 milions en 59 anys. L’any 2019 va ser 
lleugerament inferior al de l’any anterior, passant 
de 16,56 milions l’any 2018 a 16,44 l’any 2019.

  → Aquest increment ha estat molt més accentuat 
durant aquest segle, ja que s’ha doblat el nombre 
de turistes que reben les Illes Balears.

  → L’any 2020 el nombre de turistes que varen visi-
tar les Illes es va reduir dràsticament, més d’un 
80 %, fins a arribar a només 3 milions de turistes 
a causa de la crisi sanitària provocada per la CO-
VID-19. Aquests nivells tan baixos no es repetien 
des de mitjan anys 70.

  → L’any 2021, el nombre de turistes ha augmentat 
respecte als valors de l’any 2020, essent de 8,68 
milions de turistes. L’any 2022 es preveu que el 
nombre de turistes s’incrementi notablement i fins 
i tot es superin els valors anteriors als de la crisi 
sanitària provocada per la COVID-19. El mes de 
setembre de 2022 ja s'havien superat els 14,3 
milions de turistes.

  → El nombre de places turístiques no ha aturat de 
créixer al llarg del temps, arribant a les 603.488 
places l’any 2021.

  → L’increment tant del nombre de places turístiques 
com de turistes que reben les Illes té conseqüèn-
cies importants en el consum de recursos i en la 
producció de residus.

Figura 1. Nombre de turistes (en milions) que visiten les Illes per any en columnes i nombre de places 
turístiques legals (en milers), línea blau fosc. Font: Valdivielso i Moranta,2 IBESTAT,5 Consell Insular 
d’Eivissa, Consell Insular de Menorca, AETIB,4 OBSAM.6
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