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BALANÇ DE GESTIÓ DE L’IBESTAT- 2021 
 
Les activitats que ha dut a terme l’Institut d’Estadística de les Illes Balears 
(IBESTAT) durant l’any 2021 són fruit dels compromisos que venen determinats 
pel Pla d’Estadística i el programa estadístic vigent, així com per les directrius que 
s’han marcat pels seus òrgans responsables de direcció.  
 
Com a elements més rellevants de les activitats dutes a terme per l’IBESTAT 
podem assenyalar els següents, d’acord amb les distintes àrees que integren 
l’Institut: 
 
Actuacions transversals: 
 
En aquest sentit, i com a element previ, cal destacar la posada en marxa de la 
Infraestructura de difusió de Dades i Metadades Estadístiques de les Illes Balears, 
eDades. Es tracta d’una infraestructura tecnològica de suport a la difusió i 
reutilització per part de tercers de la informació estadística oficial. Aquesta 
infraestructura, que integra dades, metadades, serveis i informació, té per objecte 
assegurar l'eficiència en l'ús dels recursos públics i l'accés a capacitats 
tecnològiques i organitzatives similars pel conjunt del SESTIB. Com a primera 
mesura s’ha constituït el Comitè Tècnic de la Infraestructura de Dades i Metadades 
Estadístiques de les Illes Balears (eDades) amb els següents objectius: 
 
1. Desenvolupament normatiu que reguli la Infraestructura 
2. Desenvolupament i implantació de la Infraestructura 
3. Migració o integració d’altres serveis a la Infraestructura 
4. Normalització de metadades estadístiques i la seva semàntica 
 
Al llarg de l’any 2021 s’ha iniciat el traspàs de diverses operacions estadístiques al 
sistema eDades adscrites a l’IBESTAT, així com altres unitats estadístiques del 
SESTIB: Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació (IQUA) Conselleria de Model 
Econòmic, Turisme i Treball (IBASSAL) i Conselleria d’Afers Socials i Esports.  
 
Producció Estadística 
 

El Programa anual d’estadística per a 2021 preveia per a l’IBESTAT l’execució d’un 
total de 72 operacions estadístiques. A més de la realització d’aquestes 
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operacions, l’Àrea de Producció també ha dut a terme moltes altres activitats 
complementàries d’assessorament i col·laboració amb distints departaments de 
l’Institut i les unitats estadístiques per tal que poguessin desenvolupar les seves 
activitats de manera més eficient. De totes aquestes actuacions cal esmentar com 
a més significatives: 
 

 77 201 018 Compte de Fluxos de materials: aquesta operació incorpora 
informació de l’ús i de les importacions dels recursos naturals per part dels 
sistemes econòmics, que es requereixen per tal de dur a terme les seves 
activitats. L’inici d’aquesta operació s’ha centrat en l’elaboració d’una base 
de dades i la construcció de les sèries dels indicadors principals.  
 

 77 201 019 Compte d’emissions a l’atmosfera: les tasques inicials s’han 
fonamentat en l’estudi i recollida de les fonts estadístiques necessàries, 
entre les que s’assenyalen com a principals el MIOIB-2014 i l’Inventari 
d’emissions del Ministeri. S’han estimat les emissions de contaminants 
segons la sectorització establerta al MIOIB-2014, i s’ha estimat la sèrie 
temporal des de 1999 dels principals sectors econòmics, així com els seus 
efectes referents a la petjada domèstica per components de la demanda 
final. 

 

 77 201 015 Enquesta de Consum intermedis i inversions de 2019, aquesta 
operació ha implicat el disseny de l’enquesta, la realització dels treballs de 
camp i el seguiment i control d’aquests treballs. Inicialment, es va proposar 
una mostra de 1.200 enquestes a empreses amb establiment a les Illes 
Balears, finalment la mostra ha estat de 1.500. 

I de les operacions que ja es feien, cal destacar les següents activitats: 
  

 77 201 013 Comptabilitat anual de les Illes Balears, des de l’IBESTAT s’ha 
automatitzat el màxim possible l’estimació pel costat de l’oferta, s’han 
preparat les fonts per a l’estimació pel costat de la demanda i de rendes, 
corresponents als exercicis 2014-2018.  
 
 

 Nou conveni amb la Seguretat Social. L’IBESTAT va firmar un nou conveni 
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social que millora la periodicitat 
i el contingut de la informació que rep l’IBESTAT. Aquest ha adaptat les 
seves publicacions a aquesta nova realitat, que implica la recepció de 
dades amb periodicitat mensual, informació censal sobre les baixes i altes 
tant d’afiliats com de comptes de cotització així com la incorporació 
d’informació sobre les bases de cotització. Aquests canvis han estat 
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possibles gràcies a les tasques del grup de treball on participen les oficines 
oficials d’estadística de totes les CCAA amb l’objectiu de definir un criteri i 
canal comú per a la cessió de fitxers de la Seguretat social. Això ha fet que 
a partir de 2021 els fitxers amb informació de la TGSS siguin diferents als 
que es rebien i que hagi estat necessari l’adaptació a les noves dades. 
Aquest procés afecta directament a les següents operacions:  
 
o 77 216 019: Demografía empresarial (empresas de alta a la Seguridad 

Social) 
  

o 77 302 037: Explotació de fitxers d’afiliats a la Seguretat Social  
 

o 77 302 039: Afiliats a la Seguretat Social segons el lloc de residència de 
l'afiliat 
 

o 77 302 041: Inserció laboral dels titulats universitaris de la UIB 
 

o 77 302 042: Inserció laboral dels titulats en FP (Formació Professional) 
 
 

 Inserció laboral dels titulats universitaris de la UIB: conjuntament amb l’UIB i 
l’OTIB s’ha avançat l’abast d’aquesta operació estadística incorporant una 
sèrie de millores: inclusió de noves fonts d’informació administrativa i càlcul 
d’una taxa d’activitat que acompanyi a la taxa d’inserció laboral que ja es 
difonia. Les fonts d’informació que s’han integrat en aquesta operació són els 
Demandants d’Ocupació a la UIB (DOIB) i un registre amb informació dels 
titulats matriculats a altres centres d’Espanya, facilitat pel Sistema Integrat 
d’Informació Universitària (SIIU). S’ha adaptat als nous registres de la 
Seguretat Social.  

 
 Indicadors de Sostenibilitat de l’Agenda 2030 per al desenvolupament 

sostenible, l’IBESTAT forma part d’un grup de treball on participen les oficines 
oficials d’estadística de totes les CCAA i l’INE amb l’objectiu de definir una 
metodologia coherent i comparable de cada un dels 244 indicadors 
recomanats per l’ONU.  

 
En 2021 s’han començat a publicar els indicadors disponibles: 
 

 A l’octubre es publicaren el primer conjunt de 100 indicadors 
 A desembre es varen afegir 49 nous indicadors 

 
Paral·lelament, l’IBESTAT continua desenvolupant indicadors i la situació 
actual es pot consultar a la taula següent: 
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Objectius 

Total indicadors 

objectiu 

Publicats En elaboració 

TOTAL 306 149 157 

Objectiu 1 16 11 5 

Objectiu 2 6 2 4 

Objectiu 3 31 21 10 

Objectiu 4 47 25 22 

Objectiu 5 39 18 11 

Objectiu 6 8 3 5 

Objectiu 7 4 2 2 

Objectiu 8 32 18 14 

Objectiu 9 14 12 2 

Objectiu 10 12 7 5 

Objectiu 11 8 6 2 

Objectiu 12 10 4 6 

Objectiu 13 3 5   

Objectiu 14 1  1 

Objectiu 15 26 3 23 

Objectiu 16 35 2 33 

Objectiu 17 14 10 4 

 
Els indicadors publicats han estat desenvolupats metodològicament i 
realitzades les estimacions pertinents (de manera general par a cada 
indicador es publicaran dades des de 2010 amb periodicitat anual). De 
manera genèrica els indicadors publicats s’han d’actualitzar anualment. 

 Estimacions de la despesa turística de turistes i excursionistes a 
Formentera i Eivissa (EGATUR Formentera), s’han elaborat les estimacions 
de la despesa realitzada pels turistes (nacionals i internacionals) i resta 
pendent les estimacions de despesa dels excursionistes que visiten 
Formentera. Les estimacions de despesa turística es recolzen en models 
economètrics que necessiten disposar de sèries llargues de dades; en el 
cas dels excursionistes de Formentera des de 2018 s’estan recollint dades 
via enquestació al port, però, per mor de la pandèmia de la covid-19, les 
dades de 2020 es consideren atípiques i les sèries encara no són prou 
llargues. 

 Explotació de l’enquesta de morbiditat hospitalària: s’han actualitzat les 
dades des de 2016 a 2019, ja que per mancances de recursos no s’havien 
dut a terme.  
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Actuacions en col·laboració amb altres organismes: 
 

 Observatori de Turisme Sostenible del Consell Insular de Mallorca: s’ha 
donat suport al Consell de Mallorca per a l’elaboració d’un sistema 
d’indicadors de la sostenibilitat del turisme amb l’objectiu de què formin 
part de la Xarxa d'Observatoris de Turisme Sostenible de  l’Organització 
Mundial del Turisme (OMT). 
 

 Observatori de la Infància i el Menor: S’ha donat suport a la Conselleria 
d’Afers Socials i Esports per a l’elaboració d’un sistema d’indicadors de 
seguiment de la situació dels menors a les Illes Balears. 

 

 Observatori de la Joventut: s’ha sol·licitat a l’IBESTAT assessorament i 
participació activa en el disseny, posada en marxa i estimació de resultats 
de l’enquesta a la joventut de les Illes Balears. Aquesta enquesta està 
centrada en conèixer quines són les condicions de vida de les persones 
joves i com es produeixen els processos de transició a la vida adulta amb 
l’objectiu de proporcionar informació rellevant, fiable i actualitzada que 
contribueixi a orientar les polítiques de joventut. Finalment, els treballs de 
camp començaran el primer trimestre de 2022 i, al llarg de 2021, s’ha 
donat suport en el disseny de la mostra necessària. 
 

 S’ha donat suport al SOIB per tal de facilitar informació als Agents 
d’Ocupació de Desenvolupament local, que els hi requerien per tal de 
complementar la justificació de les seves actuacions. Es va pactar la creació 
d’una base de dades d’indicadors del mercat laboral per municipis i 
activitats econòmiques. 

 
 
Suport tècnic i computacional  
 
Activitats estadístiques instrumentals 

 

D’acord amb les demandes de les distintes àrees de l’IBESTAT s’ha procedit a 
activar les següents aplicacions: 
 

 Creació de noves taules i manteniment de les existents. 
 Modificacions a l’aplicació Validador fitxers PX's. 
 Modificacions en l’Aplicació MNP (Moviment Natural de Població), en 

l’ordenació de les regles, control de les fitxes d’altres comunitats, etc. 
 Modificacions a la Web de l’IBESTAT: fitxes municipals, Illes en xifres, etc. 
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 Modificacions a l’aplicació CargaOracle responsable de l’automatització de la                                        
càrrega a la Base de dades de l’IBESTAT.  

   Inici del projecte de migració d’Alfresco, desenvolupament de l’aplicació per  
   integrar-se amb Alfresco i adaptació de l’aplicació JAXI. 

   Inici projecte desenvolupament nova pàgina Web amb Wordpress. 

   Inici projecte d’implementació de la RGPD a l’IBESTAT 

   Suport informàtic al projecte eDatos. 

   Inici projecte de nous indicadors pel seguiment de l’Agenda 2030. Definició de 
BBDD i ETL’s corresponents al nivell 1. 
 

 
Difusió estadística 
 

L’Àrea de Difusió Estadística s’encarrega de manera diària de l’actualització 
permanent de les operacions estadístiques que l’IBESTAT té assignades. Aquesta 
actualització inclou la pujada de taules estadístiques, així com metodologies, 
calendaris i notes de premsa associades. 
 
Atenció als usuaris (via web) 
 
 Actualització contínua de l’“Observatori socioeconòmic de la COVID-19”. Es 

tracta d’un visualitzador pel seguiment dels efectes socioeconòmics que 
provoca aquesta pandèmia. Aquest visualitzador s’actualitza diàriament amb 
la informació més rellevant. 
 

 Es manté el perfil de Twitter a la pàgina web, per tal d’obrir les vies de 
comunicació amb els diferents usuaris. El nombre d'usuaris durant l'any 2021 
va augmentar un 4,8%. A més de les piulades que es generen automàticament 
mitjançant missatges breus, s'han introduït piulades acompanyades 
d'imatges, majoritàriament gràfics. 
 

 Seguiment de l'aplicació Sistema de Gestió de les Consultes Estadístiques  
(GCE) que és el sistema que disposa l’IBESTAT per atendre les sol·licituds 
d’informació estadística per part dels usuaris. Aquesta aplicació genera 
informes permanents de les peticions rebudes, que ens permeten avaluar les 
necessitats dels usuaris i avançar en la millora de la presentació de les dades. 

 
De l’anàlisi particularitzada, en funció del tipus de demandant i també en 
funció del tipus de resposta que ha generat podem veure quins són els 
principals usuaris d’aquest canal i la nostra capacitat de resposta a les diverses 
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consultes que se’ns plantegen. S'han atès un total de 233 peticions, mantenint 
la línia de sol·licituds d'informació per aquesta via dels últims anys.  Els 
demandants principals d’informació han estat els organismes públics (43%), 
incloent-hi la Universitat de les Illes Balears. El segon grup en importància 
numèrica ha estat el referit a les empreses privades i associacions 
empresarials (21%) i amb un percentatge de 20% els estudiants i 7% els 
particulars. La resta es reparteix entre mitjans de comunicació i altre tipus 
d’usuaris amb percentatges entorn del 9%.  El seguiment d’aquesta aplicació 
ha suposat un total de 114 hores de feina al llarg de l’any. 

 
Còmputs del seguiment de les interactuacions amb els usuaris segons diferents 
canals (a 31 de desembre de 2021) 
 
 
I. WEB DE L’IBESTAT 
 
 

Durant aquest període s’han registrat 105.672 visites al web de 
l’IBESTAT el que suposa un augment del 16,92% respecte de 
2020. En total s’han visitat 630.003 pàgines al llarg de 2021.    

II. GESTOR 
CONSULTES 
ESTADÍSTIQUES  

Respecte als temps de resposta, hem de destacar que més del 
71% s’han resolt en menys de tres dies, en concret un 47%, reben 
la resposta en un dia. 

III. PERFIL TWITTER 
 

El perfil de l’IBESTAT ha assolit els 768 seguidors (particulars, 
institucionals, mitjans de comunicació, estudiants, etc.). 
Des de la creació del perfil de l’IBESTAT, s’han generat 4.886  
piulades (darreres dades, notícies, esdeveniments). 

 
 
Relació amb els mitjans de comunicació 

 

Notes de premsa 
 

Durant l'any 2021 s'ha continuat automatitzant les notes de premsa que 
actualment publica l'IBESTAT. S’han difós les notes trimestrals corresponents als 
Indicadors d’activitat econòmica (ICE), les notes corresponents a l’Indicador de 
pressió humana (IPH), l’Índex de desenvolupament Humà (IDH) a més de les 
notes mensuals de l'estadística de Flux de turistes amb destinació principal a les 
Illes Balears (FRONTUR) i de l'estadística sobre la Despesa dels turistes amb 
destinació principal a les Illes Balears (EGATUR). 
 

A més s'han publicat altres notes de premsa relacionades amb operacions 
estadístiques en què l'IBESTAT participa activament en la seva producció: Renda 
municipal disponibles de les llars i Inserció laboral dels titulats d’FP, així com 
Inserció laboral dels universitaris de la UIB. 
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Peticions d’informació estadística 
 

D’altra banda, s’han atès nombroses peticions de diferents mitjans de 
comunicació, moltes d’elles han estat contestades telefònicament de forma 
immediata, o mitjançant el Gestor de Consultes Estadístiques (GCE) aquelles que 
requerien preparar informació específica. 
 

 
Formació  
 

Activitats formatives obertes a la ciutadania 
 

L’any 2021 l’IBESTAT ha impartit 3 cursos dins del Pla de Formació General de 
l’EBAP: 

 R nivell 1: RComander 
 R nivell 3: Elaboració d’informes automatitzats amb R 
 Principis bàsics en la posada en marxa d’una enquesta 

  
El personal de l’IBESTAT ha assistit als següents cursos amb contingut estadístic: 
 

Impartits per l’ EBAP: 
 R Commander (R nivell 1) 
 Elaboració d’informes automatitzats amb R (R nivell 3) 
 Principis bàsics en la posada en marxa d’una enquesta 
 Econometria basada en tècniques de machine learning amb R 
 

 

Impartits per Eurostat: 
 Tidying up official statistics with R  
 Big Data tools for data scientists  
 Moving towards register-based statistical systems 
 From annual to quarterly to monthly data: introduction to temporal 

disaggregation and benchmarking 
 Introduction to Monetary Environmental Accounts of SEEA-CF 2012 
 Monetary Environmental Accounts, relevant classifications & concepts 
 Integrated framework for Monetary Environmental Accounts 

 

Impartits per altres organismes: 
 Webinar "Global Value Chains: Some New Challenges and Opportunities", 

organizat per SHAIO 
 Webinar "Firm Size Matters in Value-added Generation and CO2 Emission: 

the Case of China", organizat per SHAIO 
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Participació de personal de l’IBESTAT a les Jornades d’Estadística de les CCAA 
(JECAS) de 2021: 
Al mes de novembre de 2021 s’han dut a terme les JECAS de 2021 organitzades 
telemàticament per part de l’Institut d’Estadística de Canàries (ISTAC). L’IBESTAT 
ha presentat 2 ponències, (El valor de la cooperación: las infraestructuras de datos y 

metadatos estadísticos de Canarias, Baleares y La Rioja i Estimación del gasto de los 

cruceristas: Palma como caso de estudio ) i gairebé tot el seu personal ha assistit a 
ponències, taules de debat i taules redones. 

Coordinació del Sistema Estadístic de les Illes Balears 
 

 Seguiment de l’activitat de les unitats estadístiques i control metodològic de 
les operacions estadístiques que tenen assumides amb els coordinadors de les 
unitats estadístiques, així com amb els responsables de les operacions 
estadístiques seleccionades.  
 

 Seguiment i manteniment del Portal d’Estadística Unificat (PEU), com a 
funcionalitat que permet accedir a totes les operacions estadístiques que duen 
a terme les unitats amb independència de si aquesta és executada per una 
conselleria, consell insular o l’IBESTAT.  

 

 Manteniment i actualització de l’Inventari d’Activitats Estadístiques (INAEST). 
 

 Certificació de dades corresponents a les operacions.  
 
 
Planificació i seguiment 

 
 Confecció de la proposta de Pla d’activitats de l’IBESTAT de 2022. 

 

 Control de l’execució del Programa anual d’estadística 2020, amb la 
corresponent redacció de la Memòria que fou tramesa al Parlament de les Illes 
Balears. Aquestes dades també han estat lliurades als responsables de les 
unitats estadístiques i secretaries generals.  
 

https://jecas.es/el-valor-de-la-cooperacion-las-infraestructuras-de-datos-y-metadatos-estadisticos-de-canarias-baleares-y-la-rioja/
https://jecas.es/el-valor-de-la-cooperacion-las-infraestructuras-de-datos-y-metadatos-estadisticos-de-canarias-baleares-y-la-rioja/
https://jecas.es/estimacion-del-gasto-de-los-cruceristas-palma-como-caso-de-estudio/
https://jecas.es/estimacion-del-gasto-de-los-cruceristas-palma-como-caso-de-estudio/
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Resum de la Memòria tramesa al Parlament, execució Programa 2020.  
 

Unitat estadística Operacions Fetes Difoses 

11. Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat 17 17 17 

12. Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball  33 32 30 

13. Conselleria d’Educació i Formació Professional 3 3 3 

14. Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors 4 4 4 

15. Conselleria Medi Ambient i Territori 23 21 15 

16. Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització 30 30 30 

17. Conselleria d’Afers Socials i Esports 15 12 10 

18. Conselleria de Salut i Consum 5 5 5 

19. Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i 
Memòria Democràtica 

15 15 11 

20. Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació 4 4 3 

25. Conselleria de Mobilitat i Habitatge   11 8 5 

31. Consell de Mallorca 22 22 0 

32. Consell de Menorca 6 6 6 

33. Consell d’Eivissa 2 2 2 

34. Consell de Formentera 3 2 2 

77. Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 69 61 61 

Total operacions estadístiques Programa 2020 262 244 204 

El nivell de difusió es calcula sobre les que es duen a terme i la difusió està prevista. 

 
Operacions 
executades 

Nivell total 
d’execució 

Operacions difoses  
sobre fetes i previstes 

Nivell de difusió sobre 
fetes i previstes 

244 de 262 93% 204 de 2281 89% 
 

  
 Confecció de la proposta del Programa anual d’estadística per a 

l’exercici de 2022, amb la distribució d’operacions per unitat estadística, i 
la corresponent actualització del Pla.  

                                                           
1 Del total de les operacions executades no el corresponen o no preveien la difusió, 16, per tant són 228 en lloc de 244 la base 

sobre la qual es calcula el nivell de difusió 
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Relació evolutiva del nombre d’operacions per unitat estadística: 

Unitat estadística 
Operacions 

2020 
Operacions 

2021 
Balanç * Noves* Decauen* Baixa 

PLA 
estadístic 

11. Conselleria de Presidència, 
Funció Pública i Igualtat 17 19 +2 3 1 

 
21 

12. Conselleria de Model 
Econòmic, Turisme i Treball  32 33 +1 1  

 
35 

13. Conselleria d'Educació i 
Formació Professional 3 3    

 
8 

14. Conselleria d’Hisenda i 
Relacions Exteriors 4 4    

 
4 

15. Conselleria Medi Ambient i 
Territori 22 22    

 
23 

17. Conselleria d’Afers Socials i 
Esports 31 27  3 3 4 31 

18. Conselleria de Salut i 
Consum 15 16 +1 1  

 
20 

19. Conselleria de Transició 
Energètica, Sectors Productius 
i Memòria Democràtica 

5 5    
 

6 

20. Conselleria d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació 16 17 +1 1  

 
17 

21. Conselleria de Fons 
Europeus, Universitat i Cultura 4 4    

 
7 

25. Conselleria de Mobilitat i 
Habitatge   11 12 +1 1  

 
14 

77. Institut d’Estadística de les 
Illes Balears (IBESTAT) 72 75 +3 3  

 
77 

31. Consell de Mallorca 22 22     23 
32. Consell de Menorca 6 6     6 
33. Consell d’Eivissa 2 5 +3 3   5 
34. Consell de Formentera 5 6 +1 1   6 

Total 267 276 +13 17 4 4 303 
 (*) Respecte del Programa 2021 

 
 Elaboració del projecte de decret pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de 

les Illes Balears 2022-2025: Realització del tràmit de consulta prèvia en el 
portal de participació ciutadana. 

 
Convenis i acords de col·laboració 
 

 Conveni entre l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) i l’Institut 
Balear de la Joventut (IBJOVE) per a la realització de l’enquesta a la joventut 
de les Illes Balears.  
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 Conveni entre la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'Institut Social 
de la Marina i l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, en matèria 
estadística (BOE núm.  97 de 23/04/2021). 

 
 Conveni entre l'Institut d'Estadística de les Illes Balears i l'Institut Nacional 

d'Estadística, pel que fa a l'elaboració i subministrament de la informació 
estadística a nivell NUTS3 en l'àmbit territorial de les Illes Balears (BOE 
núm. 139 de 11/06/2021). 

 
 Conveni entre l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut d'Estadística de les 

Illes Balears per a l'explotació de l'Enquesta d'ocupació hotelera i el foment 
de la recollida telemàtica en aquesta enquesta, en l'àmbit territorial de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears (BOE núm.171 de 19/07/2021). 

 
 Conveni interadministratiu entre la Comunitat Autònoma de Canàries 

(CAC), a través de l’Institut Canari d’Estadística i la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears (CAIB) a través de l’Institut d’Estadística dels Illes Balears, 
per a la cessió de la tecnologia de suport de la difusió de la infraestructura 
de dades i metadades estadístiques eDatos (BOIB núm.96 (20/07/21), BOC 
núm. 142 (12/07/21). 

 
 Conveni entre la Agencia Estatal d’Administració Tributaria i l’Institut 

d’Estadística de les Illes Balears per a l’intercanvi d’informació estadística 
(BOE núm. 237  de 4/10/2021). 

 
Administració General 
 
Gestió de contractes 
 

Les inversions que s’han imputat al Capítol 6 són els següents: 
 

 Contractació d’un servei d’assistència tècnica per a la Infraestructura de 
Dades i Metadades Estadístiques de les Illes Balears (eDades) ) i el 
desenvolupament i implantació d’un gestor de continguts per al portal 
corporatiu de l’IBESTAT. Import:  76.800,00 euros per a l’any 2021, i 
41.185,25 euros per a l’any 2022, Adjudicatari: Arte Consultores 
Tecnológico, SL. 
 

 Contractació dels treball de recollida i tractament bàsic de la informació de 
l’enquesta de consums intermedis per a la realització del Marc Input 
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Output de 2019 de les Illes Balears. Import: 49.777,32 euros Adjudicatari: 
MEMORANDUM MULTIMEDIA, SL. 
 

 Contractació d’un servei d’assistència tècnica per a l’elaboració del Compte 
Satèl·lit d’Emissions a l’Atmosfera de les Illes Balears. Import: 36.679,07 
euros Adjudicatari: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 

 Contractació d’un servei d’assistència tècnica a la producció estadística de 
l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) amb l’objecte de 
disposar de nous indicadors pel seguiment de l’Agenda 2030. Import:  
49.881,48 euros per a l’any 2021, i 60.113,06 euros per a l’any 2022, 
Adjudicatari: ECOSISTEMAS VIRTUALES Y MODULARES, SL. 
 

 Contracte menor de servei de suport a la gestió per a la realització del 
compte de fluxos materials de les Illes Balears. Import: 16.043,47 euros 
Adjudicatari: ENT-ENVIRONMENT & MANAGEMENT SL. 
 

 Contracte menor de servei de realització de millores en la visualització i 
incorporació de 50 nous indicadors al visualitzador de la agenda 2030 de 
desenvolupament sostenible de les liles Balears. Import: 17.520,80 euros 
Adjudicatari: Arte Consultores Tecnológico, SL. 
 

 Pròrroga del contracte d’ampliació de mostra de FRONTUR i EGATUR. 
Import:  74.273,26 euros per a l’any 2021 i 15.698,88 per a l’any 2022. 
Adjudicatari: GRAFONET, SL, INVESTIGACIÓN MÁRKETING E INFORMÁTICA, 
SL UTE. 
 

 Contracte llicència programari SAS corresponent a l’exercici de 2021. 
Import: 19.787,13 euros. Adjudicatari: SAS INSTITUTE, SA. 
 

 Assessorament en matèria de protecció de dades. Import: 4.852,21 euros. 
Adjudicatari: CIVITAudit SLNE. 
 

 Adquisició de llicències win 10 i actualització del servidor. Import de 
4.170,87 euros. Adjudicatari:  Servei Balear de Tecnologia de la Informació 
SL. 
 

 
D’entre les despeses corresponents al Capítol 2 cal esmentar: 
 

  Pròrroga del contracte d’arrendament de la seu de l’IBESTAT amb l’IBAVI 
per dos anys des de l’1 de gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2021 
per un import de 40.534,08 euros per a l’any 2020 i 40.534,08 euros per a 
l’any 2021. 
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  Contracte derivat (iniciat al 2019) de l’Acord marc de contractació 
centralitzada dels serveis postals per enviar les cartes de l’operació 
estadística “Índex de confiança empresarial” per un import de 606,13 euros 
per a l’any 2019, 2.666,95 euros per a l’any 2020 i 2.060,83 per a l’any 2021. 

 
 Contracte derivat (iniciat al 2021) de l’Acord marc de contractació 

centralitzada dels serveis postals per enviar les cartes de l’operació 
estadística “Índex de confiança empresarial” per un import de 868,58 euros 
per a l’any 2021, 3.821,73 euros per a l’any 2022 i 2.953.16 per a l’any 2023. 
 

 Contracte basat (iniciat al 2020) en l’acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinat a l’IBESTAT. L’import d’aquest contracte ha 
estat de 9.268,61€ pel 2020 i 2.953,16 € pel 2021. 

 
 Contracte basat (iniciat al 2021) en l’acord marc de subministrament 

d’energia elèctrica destinat a l’IBESTAT. L’import d’aquest contracte ha 
estat de 7.856,08€ pel 2021 i 1.571,22 € pel 2022. 
 

 Instal·lació d’una alarma d’incendis, intrusió i control d’accessos a 
l’IBESTAT. L’import d’aquesta actuació a estat de 5.984,49 € 
 

 
 
 


