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LA COMISSIÓ ASSESSORA D'ESTADÍSTICA I EL CONSELL RECTOR DE L’IBESTAT APROVEN
L'ESBORRANY DEL PROJECTE DEL PLA D'ESTADÍSTICA 2018-2021 I LA PROPOSTA DEL
PROGRAMA ANUAL DE ESTADISTICA 2018.
La Comissió Assessora d'Estadística ha aprovat la proposta del Programa anual d'estadística
2018 i ha emès dictamen favorable a l'esborrany del projecte del Pla d'Estadística 20182021. Per la seva banda, el Consell Rector del IBESTAT també va aprovar tots dos documents.
El Govern de les Illes Balears vol potenciar el paper de les estadístiques públiques
autonòmiques per impulsar el principi de transparència. L'objectiu és garantir que la
ciutadania, les empreses i les administracions públiques, puguin disposar d'una informació
estadística amb un major nivell de qualitat, tant quant a la desagregació territorial (illes i
municipis) com quant al tractament de variables que són rellevants per a la societat balear.

Programa anual d’estadística 2018
El programa anual d'estadística, és l' instrument legal que indica les operacions
estadístiques, incloses en el Pla d'Estadística de les Illes Balears, que han de dur a terme
durant l'exercici de referència tant l' Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) com
les conselleries del Govern i les entitats que es vinculen a aquest. D'acord amb el que
estableix la Llei d'estadística, les dades sintètiques d'aquestes operacions tenen caràcter
oficial en la comunitat autònoma una vegada s'hagi dut a terme la seva publicació o difusió.
En el programa anual que s'aprovarà per Acord de Consell de Govern a proposta de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, es detallen una a una les operacions estadístiques
que s'elaboraran durant 2018. En total es tenen previst 241 operacions estadístiques, de les
quals 148 seran portades a terme per les conselleries del Govern, 64 pel IBESTAT, 23 pel
Consell de Mallorca i 6 pel Consell de Menorca.
Entre les estadístiques que es duran a terme, cal esmentar com a novetat l'execució
d'operacions que permetran conèixer la interrelació entre els diferents sectors que
incideixen en l'economia balear (Marc Input-Out 2014), alhora que possibilitarà el
desenvolupament d'altres projectes com per exemple l'elaboració de comptes econòmics,
així com la comptabilitat satèl·lit d'àrees tan importants com el turisme (CST).

Altres novetats destacables són l' inici de l'estudi pilot per a àrees petites que permetrà
proporcionar dades de les taxes de risc de pobresa desagregades per illes; la creació del Viari
Unificat de les Illes Balears per part de SITIBSA que servirà per a la georeferenciació de la
informació estadística; o la integració del Consell de Mallorca en el Sistema Estadístic de les
Illes Balears.
Les operacions estadístiques generades en la comunitat autònoma poden consultar-se al
Portal Estadístic Unificat (PEU), que es troba situat a la pàgina web de l’IBESTAT.

Esborrany del Pla d’ estadística 2018-2021
Constitueix el tercer pla estadístic que s'ha aprovarà a la nostra comunitat autònoma. Ha
d'aprovar-se mitjançant Decret i requereix dictamen preceptiu de la Comissió Assessora
d'Estadística.
El nou Pla d'Estadística pretén fer front als reptes i necessitats que la societat demanda,
incorporant les noves tecnologies al procés estadístic i fent esforços en el terreny de la
gestió i el control de la qualitat de les estadístiques d'acord amb els principis del Codi de
Bones Pràctiques de les Estadístiques Europea. En conseqüència, es marca com a línia
d'actuació la necessitat de posar les bases per maximitzar la producció d'estadístiques sota
els principis de qualitat, eficiència, eficàcia, oportunitat, rellevància i puntualitat, reduint al
mínim necessari la càrrega a les unitats informants i els costos de la seva producció.
Entre els projectes que s'inclouen en l'esborrany del Pla figura el desenvolupament de noves
operacions estadístiques relacionades amb sectors en els quals la societat balear té especial
interès com el turístic en el qual, a més de continuar amb les existents es projecta
implementar l'enquesta de consum d'aigua, energia i generació de residus en establiments
turístics, o la relacionada amb el món laboral com l'explotació de la mostra contínua de vides
laborals o l'estadística sobre beneficiaris de prestacions per atur o amb el medi ambient com
la relacionada amb episodis d'inundacions o amb la mateixa població amb la construcció
d'una marc poblacional en el qual es puguin incorporar i relacionar les principals
característiques dels residents a les illes, tant demogràfiques com a socials o econòmiques.
Altres reptes citats en el pla són l'ús prioritari de registres administratius, la implantació de la
tecnologia necessària per possibilitar l'ús de fonts de dades massives (BIG DATA) i la creació
d'un sistema geoestadístic en el qual es pugui integrar la informació geogràfica i
l'estadística.
Tenint com a objectiu satisfer les demandes dels ciutadans, en el pla estadístic proposat
també s'incideix en la necessitat de continuar fent esforços per aconseguir incorporar en les
operacions estadístiques informació territorial en la qual almenys la unitat bàsica inferior
sigui illa, i quan així sigui possible fins i tot arribar a unitats inferiors.

