
 

METODOLOGIA DE L’INDICADOR DE PRESSIÓ HUMANA 

 

1. Introducció 

L’indicador de pressió humana (IPH) pretén complementar la informació que es desprèn de les 

xifres oficials de població. En aquest sentit, diferenciant-se dels resultats derivats tant dels 

censos demogràfics com del padró municipal o les estimacions de població actual publicades 

per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) —operacions que se centren tan sols en la població 

resident—, l’IPH estima la càrrega demogràfica real que suporta un territori en un període 

determinat. A més, ateses les fonts estadístiques en les quals es basa el càlcul de l’IPH, la 

desagregació temporal d’aquest indicador és la diària. 

En una comunitat essencialment turística, on el nombre de persones presents es diferencia 

significativament respecte de la població resident, saber la càrrega demogràfica real pot ajudar 

a planificar i gestionar correctament els recursos dedicats a satisfer les necessitats socials de la 

població. 

 

2. Freqüència i àmbit 

L’IPH desenvolupat per l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) recull la càrrega 

demogràfica real que suporta diàriament cadascuna de les illes que integren l’arxipèlag. D’altra 

banda, per a l’any en curs, es publica també una sèrie avançada amb freqüència diària però 

només disponible per a les Illes Balears. 

 

3. Fonts  

Per desenvolupar l’IPH s’utilitza informació de les fonts següents: 

— Arribades i sortides diàries de passatgers d’aeroports. Font: Aeroport de Son Sant 

Joan, Aeroport de Maó i Aeroport d’Eivissa (AENA, Ministeri de Foment). 

— Arribades i sortides diàries de passatgers dels ports de competència estatal. Font: 

explotació pròpia a partir de dades de Ports de l’Estat (Ministeri de Foment). 

— Arribades i sortides diàries de passatgers dels ports de competència autonòmica. 

Font: Ports de les Illes Balears (Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques). 

— Estimacions de població actual i projeccions de població a curt termini. Font: INE i 

Ibestat. 

  

http://www.ibestat.cat/ibestat/page?lang=ca
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4. Metodologia general  

En general, l’indicador de pressió humana es construeix mitjançant la suma de les estimacions 

diàries de la població resident i la població estacional: 

 

On: 

  representa l’indicador de pressió humana de l’illa i del dia d l’any a. 

  és l’estimació de la població resident de l’illa i del dia d l’any a. 

  recull l’estimació de la població estacional de l’illa i del dia d l’any a. 

 

4.1 Estimació diària de la població resident 

L’estimació de la població resident per al primer dia de cada any s’iguala a l’estimació de 

població actual (EPOBA), que desenvolupen l’INE i l’Ibestat,1 a 1 de gener d’aquest mateix any. 

Per a la resta de dies, l’estimació s’incrementa linealment aplicant un augment uniforme sobre 

l’estimació del dia anterior. De manera formal: 

  

  

On: 

   

  representa l’estimació diària de la població resident per a l’illa i, dia d i any a. 

  és l’estimació de població resident de l’EPOBA a 1 de gener per a l’illa i i 

any a 

  recull el nombre de dies de l’any a (365 o 366). 

 

4.2 Estimació diària de la població estacional 

L’expressió que s’utilitza per a l’estimació definitiva de la població estacional diària incorpora, 

com es veurà, dues correccions que requereixen informació de caràcter anual. En aquest 

sentit, les estimacions de població estacional de l’any en curs s’han de considerar sempre com 

a avanç, atès que no es disposa de la informació total de l’any corrent i, per tant, no poden 

produir-se les correccions pertinents.  

  

                                                             
1
 L’INE publica les dades de l’EPOBA per comunitat autònoma, que posteriorment l’Ibestat desagrega 

per illes. 
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En qualsevol cas, l’expressió definitiva que estima la població estacional diària és la següent: 

  

 

  

 

 

On: 

  és l’estimació de la població estacional per a l’illa i del dia d de l’any a. 

  recull l’estimació de la població estacional auxiliar per a l’últim dia de 

l’any a-1. (El càlcul s’explica més endavant.) 

  representa el flux net de passatgers (la diferència entre l’arribada i la sortida 

de passatgers) de l’illa i, dia d i any a. 

  és el flux net anual de passatgers a l’illa i i any a. 

  recull el trànsit de passatgers (la suma de l’arribada i la sortida de passatgers) a 

l’illa i durant el dia d de l’any a. 

  representa el trànsit anual de passatgers a l’illa i i any a. 

 

Com es desprèn de les expressions anteriors, la sèrie definitiva de població estacional 

incorpora dues correccions de caràcter anual: la que intervé sobre el flux net de passatgers i la 

que influeix sobre la població estacional a 31 de desembre. 

 

Correcció del flux net de passatgers 

L’expressió  força que la diferència anual entre el volum total d’arribades i de 

sortides de ports i aeroports sigui nul·la. Tenint en compte que, en termes anuals, la diferència 

entre el nombre d’arribades i el de sortides de passatgers ( ) en relació amb el trànsit de 

passatgers ( ) és gairebé residual, es pot considerar que la distribució diària dels fluxos de 

passatgers és correcta, encara que s’arrossegui un petit error en el registre que subestima 

normalment les arribades. Per tant, per corregir aquest error, es reparteix diàriament el flux 

net anual de passatgers ( ) segons el pes que hagi tingut el trànsit de passatgers d’aquest 

dia ( ) sobre el trànsit anual de passatgers ( ). 
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Correcció de la població estacional a 31 de desembre 

D’altra banda, l’expressió  reparteix, segons el trànsit de 

passatgers, la diferència entre la població estacional estimada a 31 de desembre de l’any a i 

l’estimada per al mateix dia de l’any a-1. Aquestes estimacions recullen, per a l’any respectiu 

de referència, la diferència entre la població resident no present i la població no resident 

present durant l’últim dia de l’any. El motiu del repartiment diari de la diferència entre 

ambdues estimacions és evitar el salt que es produiria en la sèrie el dia 1 de gener de cada any 

si no es tingués en compte aquesta correcció.  

 

Efecte de les correccions sobre l’estimació de la població estacional diària 

Una vegada considerades les correccions anuals anteriors, l’estimació de la població estacional 

a 31 de desembre de cada any coincideix amb la que s’obté mitjançant l’estimació auxiliar: 2 

   

 

 

 
 

 

On s’ha tingut present que   i  . 

 

  

                                                             
2 En realitat, aquest resultat elimina la necessitat de diferenciar anualment la fórmula de càlcul de la 
població estacional diària entre el primer dia de l'any i els altres (vegeu el punt 4.2). Tal distinció només 
serà necessària per al primer any de la sèrie. 
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4.3 Estimació auxiliar de la població estacional a 31 de desembre 

Com s’ha introduït anteriorment, l’estimació de la població estacional auxiliar a 31 de 

desembre ( ) recull la diferència entre la població resident no present (PRNP) i la 

població no resident present (PNRP) durant el darrer dia de l’any.  

Per obtenir , s’utilitza la sèrie del flux net de passatgers ( ) entre l’últim 

dimecres de novembre de l’any a (last(3)/11/a) i l’últim dimecres de gener de l’any a+1 

(last(3)/01/a+1). A més, es considera que en tots dos dies crítics l’estimació auxiliar de la 

població estacional és nul·la. Així, es suposa que per a l’últim dimecres de novembre la 

població estacional auxiliar és zero, que s’incrementa a partir de l’endemà d’acord amb 

l’evolució del flux net de passatgers ( ). Ara bé, aquest flux s’ha de corregir perquè en 

arribar a l’últim dimecres de gener la població estacional auxiliar torni a ser nul·la. 

De manera formal, la sèrie de població estacional auxiliar, utilitzada per estimar la diferència 

entre la població resident no present (PRNP) i la població no resident present (PNRP) durant 

l’últim dia de l’any, es construeix de la manera següent: 

 

;     

On: 
 

  representa l’estimació auxiliar de la població estacional per a l’illa i del dia 

d i any a. 

 és el flux net de passatgers (arribades menys sortides) de l’illa i, dia d i any 

a. 

   el trànsit de passatgers (arribades més sortides) de l’illa i, dia d i any a. 

   representa el flux net de passatgers acumulat des de 

l’endemà de l’últim dimecres de novembre de l’any a fins a l’últim dimecres de 

gener de l’any a+1. 

  és el trànsit de passatgers acumulat des de l’endemà de l’últim 

dimecres de novembre de l’any a fins a l’últim dimecres de gener de l’any a+1. 

 

Així, doncs, l’estimació de la població estacional auxiliar a 31 de desembre de l’any a 

( ) és el valor de la sèrie anterior per a l’últim dia de l’any a. Ara bé, per a l’any 

anterior al d’inici de la sèrie és impossible calcular l’estimació de la població estacional auxiliar 

a 31 de desembre, estimació que és necessària per a la construcció de l’IPH del primer any: en 

aquest cas es suposa que la dada és zero (en el nostre cas, ). 
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5. Dades definitives, provisionals i avançades 

En la construcció de l’IPH desenvolupat anteriorment, hi intervenen tant correccions de 

caràcter anual com, en alguns casos, dades de l’EPOBA per illes. Així, doncs, depenent de 

l’expressió exacta utilitzada per calcular els components de l’IPH (població resident i població 

estacional) es distingeix entre IPH definitiu, IPH provisional i IPH avançat. 

 
5.1 Dades definitives i provisionals 

Les expressions exposades en el punt anterior donen com a resultat dades definitives o 

provisionals de l’IPH. En efecte, en tots dos casos les dades incorporen les correccions anuals. 

Ara bé, les dades provisionals són les que utilitzen dades de la població resident no definitives. 

Taula 1. Evolució del tipus de dada de l’IPH de l’any t (avançada, provisional i definitiva) 

Període de difusió 
Població resident 
a 1 de gener de 

l’any t+1 

Població resident 
a 1 de gener de 

l’any t 

Sèrie de població 
estacional de 

l’any t 

Tipus de dada de 
l’IPH de l’any t 

Any en curs t 
Projecció de 

població a curt 
termini  

EPOBA Provisional Avançada 

1r trimestre de 
t+1 

Estimació EPOBA 
per illes  

Estimació EPOBA 
per illes  

Definitiva Provisional 

2n trimestre de 
t+2 

EPOBA per illes  EPOBA per illes  Definitiva Definitiva 

 

A tall d’exemple, per a la construcció de l’IPH de l’any en curs 2011 s’utilitza una sèrie no 

definitiva de població estacional (dades que no incorporen les correccions anuals), cosa que 

implica que els resultats de l’IPH de l’any en curs s’hagin de considerar sempre com un avanç.  

D’altra banda, quan s’obtinguin les dades del flux net de passatgers de gener de 2012, al llarg 

del primer trimestre del mateix any, s’introduiran les correccions anuals i la sèrie de població 

estacional quedarà com a definitiva. Ara bé, l’IPH de 2011 es continuarà basant en dades no 

definitives de població resident. En efecte, si bé el primer trimestre de 2012 ja es coneixerà 

amb certesa la dada de l’EPOBA a 1 de gener de 2011 i 2012 per al conjunt de les Illes Balears, 

no es disposarà de la distribució per illes, per la qual cosa s’haurà de recórrer a estimacions.3 4 

Així, doncs, fins que no es disposi de les dades definitives de l’EPOBA per illes de 2011 i 2012 

les dades de l’IPH per a l’any 2011 s’hauran de considerar provisionals. 

                                                             
3
 L’EPOBA per illes definitiva té un període d’espera d’aproximadament 1,5 anys.  

4 Per tal d’estimar la població resident a 1 de gener per illes, s’utilitzen les dades d’àmbit autonòmic de 
l’EPOBA (dades publicades per l’INE) aplicant-hi els percentatges de cada illa calculats mitjançant la 
darrera dada definitiva de l’EPOBA per illes. 
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Finalment, un cop obtingudes les dades definitives de l’EPOBA per illes de l’any 2012, al llarg 

del segon trimestre de 2013, es disposarà tant de la sèrie definitiva de població resident com 

de població estacional. En aquest punt les dades de l’IPH de l’any 2011 es consideraran 

definitives. 

 
5.2 Dades avançades 

Pel que es refereix a l’IPH avançat, l’estimació es farà igualment mitjançant la suma de 

l’estimació de la població resident i de la població estacional. Ara bé, atès que part de la 

informació necessària per construir l’IPH desenvolupat anteriorment no està disponible durant 

l’any en curs, la construcció de l’IPH avançat ha de tenir una estructura diferent. 

 

Estimació avançada de la població estacional diària 

Per calcular l’IPH definitiu cal disposar de tots els elements necessaris per estimar la població 

estacional diària. Ara bé, seguint l’expressió que s’utilitza per calcular-lo,5 per a l’estimació 

diària de la població estacional per a qualsevol any a són necessaris el flux anual net de 

passatgers ( ) i l’estimació de la població estacional a 31 de desembre d’aquest mateix 

any ( ), estimació que, de fet, empra les dades del flux de passatgers de gener de 

l’any “a+1”.6 Així, doncs, per a l’any en curs, és impossible estimar la població estacional 

mitjançant l’expressió desenvolupada anteriorment. 

Una primera opció per estimar la població estacional de l’any en curs implicaria simplificar 

l’expressió utilitzada per calcular-la eliminant les correccions de caràcter anual. No obstant 

això, atès que les correccions anuals que s’introdueixen en l’expressió definitiva són 

acumulatives, les diferències que es produirien entre l’IPH definitiu i l’avanç serien creixents i, 

en alguns casos, massa elevades.  

Una possible solució al problema seria utilitzar, en la mateixa expressió avanç de la població 

estacional, prediccions dels coeficients de correcció que s’apliquen diàriament en la seva sèrie 

definitiva, utilitzant per a això informació antiga d’aquests mateixos coeficients. Ara bé, atesa 

l’evolució que presenten els coeficients per a algunes illes, la utilització de la seva sèrie 

històrica per a l’estimació avançada de la població estacional podria ser errònia (almenys pel 

que es refereix a la desagregació per illes). 

En definitiva, després d’analitzar les diferents opcions, la dada de l’IPH avançat només es 

publicarà per a les Illes Balears, i per a l’estimació diària de població estacional s’hi 

incorporaran les prediccions del coeficient de correcció de la sèrie de flux net de passatgers. 

De manera formal, l’expressió per obtenir l’avanç de l’estimació diària de la població estacional 

serà la següent: 

 

                                                             
5
 Vegeu el punt 4.2. 

6
 Vegeu el punt 4.3. 
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On    és l’estimació del coeficient de correcció del flux net de passatgers, 

calculat com la mitjana dels coeficients observats en els dos anys immediatament anteriors a 

l’actual. Mitjançant aquest procediment s’aconsegueix reduir notablement la diferència entre 

l’IPH avanç i el definitiu. 

 

Estimació avançada de la població resident diària 
 
Pel que fa a l’avanç de les estimacions diàries de població resident, l’expressió que s’utilitza és 

exactament la mateixa que en la versió definitiva.7 Ara bé, s’ha de tenir en compte que per a 

l’any en curs l’expressió utilitzada incorporarà la projecció de l’EPOBA per illes a 1 de gener de 

l’any vinent. A tall d’exemple, l’expressió que s’utilitza per a l’estimació diària de la població 

resident durant l’any en curs 2011 seria la següent (cal recordar que l’IPH avançat no es 

desagrega per illes, i, per tant, desapareix el subíndex i): 

 

 

 

 

 

Així, doncs, el creixement que diàriament s’aplica a l’estimació de la població resident durant 

l’any en curs ( ), es calcula mitjançant la dada de població resident a 1 de gener de 

2012 ( ), dada que és desconeguda i que haurà de ser estimada. Per estimar-la 

s’utilitza la projecció de població a curt termini (1 any) publicada per l’INE. 

 

                                                             
7 Vegeu el punt 4.1. 


