
 

 

 

 

    

 

                                                      

Memòria sobre l’execució del Programa anual d’estadística 2021 tramesa al Parlament de les Illes Balears 

  

   1 
 

 
 

MEMÒRIA ADREÇADA AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
SOBRE L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA ANUAL D’ESTADÍSTICA 2021 

 
Índex: 
 

1. Introducció. 
2. Avaluació del nivell d’execució i de difusió del Programa anual d’estadística 

2021. 
3. Conclusions. 

 
1. Introducció. 

 
La Llei 3/2002, de 17 de maig, d’Estadística de les Illes Balears assenyala, en el seu 
article 41, que correspon al Parlament de les Illes Balears, mitjançant la comissió 
parlamentària corresponent, el control de l’actuació del Sistema Estadístic de les Illes 
Balears (SESTIB d’ara endavant). En el punt 2 d’aquest mateix article, s’estableix que 
anualment, en el termini de sis mesos des de l’acabament del Programa anual 
d’estadística, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT d’ara endavant) ha de 
trametre al Parlament de les Illes Balears una memòria explicativa sobre l’execució 
d’aquest. Amb aquest precepte s’ha volgut posar de manifest el seguiment que el 
legislatiu ha de tenir sobre l’estadística pública que genera la comunitat autònoma. 
D’aquesta manera, es pretén disposar d’un sistema que avaluï el nivell de compliment 
dels objectius establerts, alhora que es dóna la màxima transparència a un sistema 
que, d’acord amb la legalitat vigent, ha d’aportar dades estadístiques oficials per a les 
Illes Balears. 
 

El Programa anual conté la relació de les operacions estadístiques que haurà de 
desenvolupar cada una de les unitats productores d’estadístiques que integren el 
SESTIB; és a dir, l’IBESTAT, les conselleries del Govern de les Illes Balears i els consells 
insulars. El Programa detalla les característiques principals de cada una de les 
operacions estadístiques, com poden ser: la unitat responsable de la seva execució, 
l’objecte d’estudi, els organismes o persones que han de subministrar informació, les 
variables més significatives, l’àmbit de cobertura i el nivell de desagregació territorial, la 
difusió de les dades, etc. També inclou un calendari on es fixa la periodicitat i la data 
corresponent a la difusió de cada operació, ordenat per la unitat estadística 
responsable. 
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El Programa anual d’estadística que és objecte d’anàlisi per aquest informe és el 
corresponent a l’exercici de 2021, que fou aprovat per Acord de Consell de Govern de 
17 de maig de 2021 (BOIB núm. 64 de 18 de maig de 2021), en desplegament del Pla 
d’estadística de les Illes Balears 2018-2021, aprovat pel Decret 40/2018, de 23 de 
novembre. 
 

2. Avaluació del nivell d’execució i de difusió del Programa anual d’estadística 
2021. 

 

La taula següent mostra un resum del nivell d’execució i de difusió del Programa anual 
d’estadística 2021 segons han indicat els òrgans encarregats d’executar–les i difondre-
les: 
 

Unitat estadística Operacions Fetes Difoses 
11. Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat 17 16 16 

12. Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball  32 30 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 22 21 15 

17. Conselleria d’Afers Socials i Esports 31 30 30 

18. Conselleria de Salut i Consum 15 14 13 

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

5 3 3 

20. Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació 16 16 12 

21. Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura 4 4 3 

25. Conselleria de Mobilitat i Habitatge   11 10 8 

77. Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 72 64 60 

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 5 4 4 

Total operacions estadístiques Programa 2021 267 249 209 
 
El nivell de difusió es calcula sobre les que es duen a terme i la difusió està prevista al calendari corresponent. 
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Operacions 
executates 

Nivell total 
d’execució 

Operacions difoses  
sobre fetes i previstes 

Nivell de difusió 
sobre fetes i previstes 

249 de 267 93% 209 de 2361 88% 
  
Els resultats per unitats estadístiques, atenent a cada una de les operacions concretes 
és el següent: 
 
Indica que s’han executat i/o difós  
Indica que no correspon dur a terme la difusió No correspon 
Indica que no es va preveure la difusió al calendari No es preveu 

 
11. Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat 
Denominació Fet Difós 
213 006 Personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i personal 
al servei d’entitats públiques empresarials  

  

13 007 Explotació estadística del Registre de Personal de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears  

  

213018 Processos selectius per als cossos de l'Administració general de la CAIB   
303 010 Plans i programes de formació adreçats a empleats públics   
304 008 Incidents gestionats per l’112 - activitat esportiva d’oci i cultura   
309 001 Incidents gestionats per l’112 - seguretat ciutadana   
309 002 Incidents gestionats per l’112 - activitat humana   
309 003 Incidents gestionats per l’112 - activitat urbana/rural   
309 004 Incidents gestionats per l’112 - activitat industrial   
309 005 Accidents del transport de mercaderies perilloses   
309 006 Episodis d’inundació/incidents relacionats   
311 007 Explotació del registre d’ordres de protecció   
311 008 Explotació del Registre de centres d’acollida de dones víctimes de violència de 
gènere2 

  

350 001 Directori d’associacions de les Illes Balears   
350 002 Directori de fundacions de les Illes Balears   
350 003 Directori de col·legis professionals de les Illes Balears   
401 001 Incidents gestionats per l’112 - protecció a la natura   
 
Execució i difusió (només sobre les fetes i susceptibles de difusió) 16 de 17  16 de 16  

 
Operacions executates Nivell total d’execució Operacions difoses  sobre 

fetes i previstes 
Nivell de difusió sobre 

fetes i previstes 

16 94% 16 100% 

 
 

                                                           
1 Del total de les operacions executades no el corresponen o no preveien la difusió, 13, per tant, són 236 en lloc de 249, la base sobre la 

qual es calcula el nivell de difusió 
2 No s’ha executat ni difós,  ja que hi ha discrepàncies entre les places existents i les realment disponibles, davant la feblesa de les dades 

s’ha eliminat del següent Programa i Pla d’estadística. 
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12. Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball 
Denominació Fet Difós 
201 001 Butlletí  de conjuntura econòmica3   
201 002 Moment econòmic de les Illes Balears4   
201 004 Indicadors sintètics de l'economia balear   
201 016 Compte satèl·lit del turisme  de les Illes Balears5   No es preveu 

201 017 Indicador sintètic de la despesa en consum   
207 007 El comerç al detall a les Illes Balears6   
208 001 El turisme a les Illes Balears (dades informatives - anuari)   
208 009 Explotació anual de les dades de Mallorca del catàleg d'hoteleria    
208 020 Concentració temporal de la demanda turística a les Illes Balears   
213 002 Resum de recaptació   
302 002 Contractes registrats en el SOIB   
302 003 Demandants inscrits a les oficines del SOIB    
302 004 Anuari estadístic municipal de les Illes Balears (principals indicadors sociolaborals)    
302 005 Nota mensual de conjuntura laboral a les Illes Balears   
302 006 Nota trimestral de conjuntura laboral a les Illes Balears   
302 008 Informe anual sobre el mercat de treball a les Illes Balears   
302 014 Registre de cooperatives    
302 015 Col·locacions gestionades pel SOIB   
302 017 Accidents laborals registrats a les Illes Balears    
302 018 Convenis col·lectius    
302 019 Expedients de regulació de l’ocupació    
302 020 Infraccions laborals instruïdes    
302 022 Persones beneficiàries d’accions d’informació i orientació laboral   
302 023 Formació  per a l'ocupació         
302 026 Societats laborals constituïdes   
302 029 Eleccions sindicals a les Illes Balears    
302 031 Vagues registrades    
302 032 Contractes de posada a disposició per les empreses de treball temporal   
302 040 Inspeccions per riscos laborals    
302 044 Evolució i perfil del treball autònom   
302 045 Persones beneficiaries de prestacions per atur   
315 001 Enquesta d'opinió sobre el turisme a les Illes Balears   
 
Execució i difusió (només sobre les fetes i susceptibles de difusió) 30 de 32 30 de 30 

 
Operacions executates Nivell total d’execució Operacions difoses  sobre 

fetes i previstes 
Nivell de difusió sobre 

fetes i previstes 

30 94% 30 100% 

 

                                                           
3 Les dades no es publicaren segons el calendari previst, es va retardar un mes el darrer butlletí perquè es pogués donar el detall del 

creixement del 3T2021     
4 Les dades no es publicaren segons el calendari previst, es va avançar la publicació del darrer Moment per a no coincidir amb la del 

Butlletí, que té més detall     
5 Pendent que es publiqui la comptabilitat regional 
6 No s’ha pogut  fer per mancança de recursos     
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13. Conselleria d’Educació i Formació Professional 
Denominació Fet Difós 
303 001  Estadística dels ensenyaments no universitaris7    
303 003  Indicadors del sistema educatiu     
303 007  Indicadors de convivència escolar   
 
Execució i difusió (només sobre les fetes i susceptibles de difusió) 3 de 3 3 de 3 

 
Operacions executates Nivell total d’execució Operacions difoses  sobre 

fetes i previstes 
Nivell de difusió sobre 

fetes i previstes 

3 100% 3 100% 

 
14. Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors 
Denominació Fet Difós 
213 003  Inventari d’ens públics   
213 004  Pressuposts generals Comunitat Autònoma de les Illes Balears   
213 005  Compte General de l’Administració    
213 011  Endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears   
 
Execució i difusió (només sobre les fetes i susceptibles de difusió) 4 de 4 4 de 4 

 
Operacions executates Nivell total d’execució Operacions difoses  sobre 

fetes i previstes 
Nivell de difusió sobre 

fetes i previstes 

4 100% 4 100% 

 
15. Conselleria de Medi Ambient i Territori   
Denominació Fet Difós 
 401 002  Espècies catalogades presents a les Illes Balears   
401 003  Arbres singulars catalogats   
401 004  Avaraments de cetacis i tortugues marines    
401 005  Autoritzacions de captura o recol·lecció d’espècies protegides   
401 006  Dades geogràfiques    
403 004  Activitats potencialment contaminants del sòl  No es preveu 

403 006  Residus perillosos8   No es preveu 
403 007  Directori de productors, gestors i transportistes de residus    
403 008  Cens de pous    
403 009  Consum d’aigua    
403 010  Reserves hídriques   
403 011  Dessalinització d’aigües    
403 012  Abocaments d’aigües residuals   
403 013  Concessions d’aigües depurades per a reg    

                                                           
7 S'envien les dades al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el qual les difon. Des del Portal Estadístic Unificat (PEU) s’enllaça a la web del 
Ministeri 
8 Es difonen algunes dades mitjançant publicacions d’altres institucions 
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403 014  Aigües depurades   
406 001  Aprofitaments forestals   
406 002  Material forestal de reproducció9   
406 003  Repoblacions forestals10    
406 004  Incendis forestals   
406 005  Superfície forestal   
405 003  Viari Unificat de les Illes Balears (VUIB)  No correspon 

450 003  Superfícies de sòl rústic i d'àrees de desenvolupament urbà11   

 
Execució i difusió (només sobre les fetes i susceptibles de difusió) 21 de 22 15 de 18 

 
Operacions executates Nivell total d’execució Operacions difoses  sobre 

fetes i previstes 
Nivell de difusió sobre 

fetes i previstes 

21 95% 15 83% 

 
 
17. Conselleria d’Afers Socials i Esports 
Denominació Fet Difós 
311 001  Pensions no contributives a les Illes Balears    
311 002  Serveis socials comunitaris bàsics   
311 010  DISDEP (Sistema integrat de discapacitat i dependència)   
311 014  SISDEPEN (Sistema integrat de serveis socials)   
311 015  Fons d’assistència social (FAS, prestacions no contributives)    
311 016  Base de dades de la LISMI (pensió no contributiva)   
311 017  Ajut econòmic de caràcter social, complementari de les pensions no contributives 12    
311 018  Ajut de complement de lloguer    
311 021  Explotació del Registre de parelles estables   
311 024  Explotació de la base de dades d’atenció primerenca (0-6 anys)   
311 026  Gestió d’expedients de menors (GEXMEN)    
311 028  Explotació de la base de dades del programa “Alter”   
311 030  Explotació de la base de dades del programa “Atura’t”   
311 031  Explotació del Registre de mediació familiar   
311 032  Explotació de la base de dades del programa de violència familiar   
311 034  Renda mínima d’inserció   
311 035  Explotació del Registre de centres i entitats en serveis socials   
311 036  Títols de famílies nombroses   
311 037  Observatori de persones majors   
311 039  Explotació del Registre unificat de maltractament infantil (RUMI)   
311 040  Punt de trobada familiar   
311 042  Programa de mediació familiar   
311 045  Informes d’escolarització   

                                                           
9 Es difon a les Estadístiques forestals del Ministeri 
10 Es difon a les Estadístiques forestals del Ministeri  
11 No s’ha tingut disponibilitat per actualitzar les dades difoses 

12 L’aprovació de l’ajut econòmic de caràcter social, el juliol de 2016, va canviar el funcionament de l’antiga Targeta Bàsica que rebien les 
persones perceptores d’una pensió no contributiva, per això s’ha canviat la denominació de l’operació, que al programa 2021 va ser 
aprovada com a Targeta Bàsica  
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311 046  Informes d’esforç d’integració   
311 047  Explotació del Registre renda social garantida   
311 048  Sistema informatiu de la cooperació de les Illes Balears (SICIB)    
311 055 Estadístiques de serveis socials en l'àmbit municipal   
305 001  Instal·lacions esportives   
305 005  Programes de tecnificació esportiva   
305 006  Pla de formació esportiva de la Fundació per a l’Esport Balear   
314 009  Enquesta a la Joventut de les Illes Balears13   
 
Execució i difusió (només sobre les fetes i susceptibles de difusió) 30 de 31 30 de 30 
 

Operacions executates Nivell total d’execució Operacions difoses  sobre 
fetes i previstes 

Nivell de difusió sobre 
fetes i previstes 

30 97% 30 100% 
 

18. Conselleria de Salut 
Denominació  Fet Difós 
301 002 Estadística de centres sanitaris d’atenció especialitzada    
301 004  Cens d’establiments farmacèutics   
301 006  Interrupcions voluntàries de l’embaràs    
301 007  Control sanitari de les aigües de consum humà    
301 008  Control sanitari de les aigües de bany del litoral   
301 009  Vigilància de malalties de declaració obligatòria (MDO)   
301 013  Cens d’establiments alimentaris    
301 014  Control sanitari d’animals sacrificats en escorxadors destinats al consum humà    
301 017  Sistema d’informació sobre SIDA i VIH   
301 018  Enquesta sobre l’ús de drogues en ensenyaments secundaris14  No correspon 

301 019  Enquesta domiciliaria sobre alcohol i drogues    
301 021  Seguiment epidemiològic de notificacions d’agressions d’animals a persones   
301 022  Indicador d’admissió a tractament per consum de substàncies psicoactives   
301 023 Indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives   
301 024 Indicador d'urgències hospitalàries en consumidors de substàncies psicoactives a 
Eivissa 

  

 
Execució i difusió (només sobre les fetes i susceptibles de difusió)  14 de 15 13 de 13 

 
Operacions executates Nivell total d’execució Operacions difoses  sobre 

fetes i previstes 
Nivell de difusió sobre 

fetes i previstes 

14 93% 13 100% 

 
 
19. Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica 
Denominació Fet Difós 
204 004  Energia elèctrica a les Illes Balears15   

                                                           
13 S’està elaborant el treball de camp 
14 No correspon edició aquest any, la darrera ESTUDES 2018-19 
15 No se disposa de les dades d’Enel (registre Datadis), pendent de rebre-les 
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204 007  Balanç energètic de les Illes Balears16   
207 001  Directori de fires i mercat de les Illes Balears   
403 001  Qualitat de l’aire ambient a les Illes Balears   
403 002  Inventari d’emissions a l’atmosfera   

 
Execució i difusió (només sobre les fetes i susceptibles de difusió) 3 de 5 3 de 3 

 
Operacions executates Nivell total d’execució Operacions difoses  sobre 

fetes i previstes 
Nivell de difusió sobre 

fetes i previstes 

3 60% 3 100% 

 
20. Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
Denominació Fet Difós 
202 002  Directori d’explotacions de bestiar boví de les Illes Balears   
202 003  Directori d’explotacions de bestiar oví i caprí de les Illes Balears   
202 004  Directori d’explotacions de porcí de les Illes Balears   
202 005  Efectius de ramat boví   
202 006  Efectius de ramat oví i cabrum    
202 007  Enquesta de ramat porcí   
202 009  Directori d’escorxadors  No correspon 

202 010  Enquesta mensual de sacrifici de bestiar en escorxadors   
202 011  Avaluació anual del moviment comercial pecuari17  No es preveu 

202 012  Producció anual d’ous, mel i altres productes ramaders menors   
202 013  Superfícies i produccions del conreus   
202 014  Preus mitjans de la terra d’ús agrari18  No es preveu 

202 015  Cànon anual de lloguer rústic19  No es preveu 

202 016  Preus mitjans rebuts pels agricultors   

202 020  Captures de pesca marítima   
202 021  Flota pesquera de les Illes Balears   

 
Execució i difusió (només sobre les fetes i susceptibles de difusió) 16 de 16 12 de 12 

 
Operacions executates Nivell total d’execució Operacions difoses  sobre 

fetes i previstes 
Nivell de difusió sobre 

fetes i previstes 

16 100% 12 100% 

 
21. Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura 
Denominació Fet Difós 
213 008  Explotació estadística del Registre d’entrades i sortides de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma 

  

213 009  Informació telefònica del Govern 012   
213 010  Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de   

                                                           
16 No es disposa de les dades energètiques de les diferents empreses consumidores d’energia, pendent de rebre-les. 
17 Informació poc consistent, no es preveu la difusió al calendari 

18 Insuficients fonts d’informació, no es preveu la difusió al calendari 

19 Insuficients fonts d’informació, no es preveu la difusió al calendari 
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l’Administració de la Comunitat Autònoma 
304 002 Estadística de museus i col·leccions museogràfiques20  No correspon 

 
Execució i difusió (només sobre les fetes i susceptibles de difusió) 4 de 4  3 de 3 

 
Operacions executates Nivell total d’execució Operacions difoses  sobre 

fetes i previstes 
Nivell de difusió sobre 

fetes i previstes 

4 100% 3 100% 

 
 
25. Conselleria de Mobilitat i Habitatge 
Denominació Fet Difós 
205 006 Inspecció d’habitatges21   
205 008 Sancions en matèria d’habitatge   
209 001  Inspecció de transports terrestre   
209 002  Transport públic de viatgers en tren, autobús i metro22   
209 003  Transport marítim de viatgers i mercaderies als ports autonòmics   
209 004  Sancions en matèria de transport terrestre   
209 005  Transport de viatgers per carretera   
209 006  Transport de mercaderies per carretera   
209 007  Operadors de transports per carretera   
209 017  Junta arbitral del Transport de Mallorca   
210 001  Activitats nàutiques d'esbarjo   

 
Execució i difusió (només sobre les fetes i susceptibles de difusió) 10 de 11 8 de 10 

 
Operacions executates Nivell total d’execució Operacions difoses  sobre 

fetes i previstes 
Nivell de difusió sobre 

fetes i previstes 

10 91% 8 80% 

 
 
31. Consell de Mallorca23 
Denominació Fet Difós 
205 005  Autoritzacions d’habitatges en sòl rústic a Mallorca   
206 004  Cèdules d’habitabilitat de Mallorca   
208 022  Informació Turística de Mallorca   
209 018  Volum de trànsit per carretera Mallorca i via de cintura de Palma   

                                                           
20 És una enquesta biennal, que apareix al programa perquè s'enquesta un any i es publica al següent 
21  No s’ha pogut difondre per excés de feina    
22 Amb la situació creada per la COVID s’ha hagut de dedicar recursos a altres tasques, a la web de l’INE estan publicades les dades de 

viatgers en metro, la resta de dades no s’han executat perquè en falten recursos. S'està confeccionant la memòria del CTM i es publicarà 
a la pàgina web en les pròximes setmanes 

23 Les operacions estadístiques del Consell de Mallorca no s’han difós “ perquè el personal que té assignades les operacions estadístiques 

no ha rebut la formació especifica per a nodrir el microlloc d’estadística de la web del CIM. Actualment, tot i que no es pot veure, s’estan 

pujant dades al microlloc web”. 
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209 019  Inspecció Tècnica de Vehicles de Mallorca   
213 012  Pressuposts Generals del Consell de Mallorca   
213 013  Execució dels Pressuposts Generals del Consell de Mallorca   
213 014  Liquidació dels Pressuposts Generals del Consell de Mallorca   
304 009  Biblioteques del Consell de Mallorca   
304 010  Teatre Principal   
304 011  Arxiu General de Mallorca   
304 012  Arxiu del So i la Imatge de Mallorca   
304 013  Dipòsit Legal de Mallorca   
309 007  Actuacions del Servei de Bombers de Mallorca   
311 049  Menors atesos pels serveis d’atenció i protecció al menor   
311 050  Persones majors de Mallorca   
311 051  Atenció a persones amb discapacitat de Mallorca   
311 052  Atenció a persones en risc d’exclusió social de Mallorca   
311 053  Persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció de Mallorca   
403 016  Residus urbans de Mallorca   
450 004  Infraccions i sancions en matèria urbanística i territorial de Mallorca   
450 005  Xarxa de Refugis del Consell de Mallorca   

 
Execució i difusió (només sobre les fetes i susceptibles de difusió) 22 de 22 0 de 22 

 
Operacions executates Nivell total d’execució Operacions difoses  sobre 

fetes i previstes 
Nivell de difusió sobre 

fetes i previstes 

22 100% 0 0% 

 
 

32. Consell Insular de Menorca 
Denominació Fet Difós 
208 017 Empreses i establiments turístics   
209 010  Volum de trànsit per carretera   
209 011  Autoritzacions de transport per carretera   
250 004  Llicències d’activitats   
311 043  Directori d’entitats que presten serveis socials   
405 001  Xarxa de carreteres de titularitat insular   

 
Execució i difusió (només sobre les fetes i susceptibles de difusió) 6 de 6 6 de 6 
 

Operacions executates Nivell total d’execució Operacions difoses  sobre 
fetes i previstes 

Nivell de difusió sobre 
fetes i previstes 

6 100% 6 100% 

 
33. Consell Insular d’Eivissa 
Denominació Fet Difós 
213 019 Pressuposts generals del Consell Insular d'Eivissa   
450 006 Llicències de caça d'Eivissa   
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Execució i difusió (només sobre les fetes i susceptibles de difusió) 2 de 2 2 de 2 
 

Operacions executates Nivell total d’execució Operacions difoses  sobre 
fetes i previstes 

Nivell de difusió sobre 
fetes i previstes 

2 100% 2 100% 
 

 
34. Consell Insular de Formentera 
Denominació Fet Difós 
208 023 Establiments turístics de Formentera   
213 016 Pressuposts generals del Consell Insular de Formentera   
213 017 Liquidació dels pressuposts generals del Consell Insular de Formentera24   
301 025 Qualitat de les aigües de bany de Formentera   
304 014  Visites als museus de Formentera   

 
Execució i difusió (només sobre les fetes i susceptibles de difusió) 4 de 5 4 de 4  

 
Operacions executates Nivell total d’execució Operacions difoses  sobre 

fetes i previstes 
Nivell de difusió sobre 

fetes i previstes 

4 80% 4 100% 

 
 
77. Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 
Denominació Fet Difós 
102 001  Explotació del padró d’habitants    
102 002  Explotació de l’estadística de migracions   
102 003  Explotació de la població resident en entitats singulars i nuclis   
102 005  Nom i llinatges més freqüents de la població   
102 006  Explotació padró espanyols inscrits a Balears residents a l’estranger (PERE Balears)   
103 001  Depuració i explotació del Registre de Defuncions   
103 002  Depuració i explotació del fitxer de matrimonis   
103 003  Depuració i explotació del fitxer de parts   
103 004  Noms més freqüents dels nounats   
103 005  Taules de mortalitat   
106 001  Indicador de pressió humana (IPH)   
150 002  Marc Poblacional de les Illes Balears25  No es preveu 

201 013  Comptabilitat anual de les Illes Balears26  No es preveu 
201 014  Comptabilitat trimestral de les Illes Balears27  No es preveu 
201 015 Enquesta de consums intermedis i inversions  No es preveu 

201 018 Compte de fluxos de materials28  No es preveu 

201 019 Compte d’emissions a l’atmosfera29  No es preveu 

                                                           
24 Pendent de fer I difondre 
25 S’han iniciat els treballs però no estan finalitzats i no s’espera que estiguin finalitzats fins a 2023 
26 S’han iniciat els treballs però no estan finalitzats 
27 La realització d’aquesta operació començarà quan finalitzi el treball de la Comptabilitat anual de les Illes Balears 
28 S’han finalitzat els treballs al primer trimestre de 2022, s’espera difondre el 2022, al calendari 2021 no es preveia la difusió 
29 S’han finalitzat els treballs al primer trimestre de 2022, s’espera difondre el 2022, al calendari 2021 no es preveia la difusió 
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203 014  Explotació de l’enquesta industrial d’empreses   
203 015  Explotació de l’enquesta industrial anual de productes   
203 016  Explotació de l’índex de preus industrials (IPRI)   
203 017  Índex de producció industrial (IPI)   
204 008  Producció i demanda d’energia elèctrica   
206 001  Estadística de visats d’obra   
206 002  Estadística de construcció d’edificis (llicències d’obra)   
207 006  Explotació de l’índex de comerç al detall   
208 002  Flux de turistes a les Illes Balears   
208 004  Estudi de la despesa turística a les Illes Balears   
208 012  Enquesta d’ocupació d’apartaments turístics   
208 013  Enquesta d’ocupació hotelera   
208 014  Explotació de l’índex de preus d’apartaments turístics (IPAP)   
208 015  Explotació dels indicadors de rendibilitat del sector hoteler   
208 018  Enquesta d’ocupació en allotjaments de turisme rural   
208 021  Índex de preus del turisme rural (IPTR)   
208 024 Explotació de l'Enquesta de turisme de residents (ETR)   
208 025 Estudi de la despesa turística dels passatgers de creuers30  No es preveu 
209 008  Explotació del trànsit aeri   
209 009  Explotació de matriculacions de vehicles   
209 015  Transports de viatgers en els ports de l’Estat   
209 016  Flux de passatgers per via marítima regular   
211 001  Explotació del fitxer de comerç exterior   
212 001  Hipoteques   
212 002  Estadística de transmissions de drets de la propietat (ETDP)   
214 001  Explotació de l’Enquesta d’estructura salarial   
214 002  Explotació de l'Enquesta Anual de Cost Laboral   
214 003  Explotació de l'Enquesta Trimestral de Cost Laboral (ETCL)    
214 004  Índex de costos laborals de les Illes Balears (ICLIB)   
215 003  Explotació de l’estadística sobre activitats en R+D   
215 004  Explotació de l’enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses   
215 005  Explotació de l’enquesta sobre l’ús de les TIC a les empreses   
216 005  Directori d’empreses31    
216 018  Indicadors de confiança empresarial (ICE)   
216 019  Demografia empresarial (empreses d’alta a la Seguretat Social)   
250 001  Explotació de l’Estadística estructural d’empreses:sector serveis   
250 002  Explotació de l’indicador d’activitat del sector serveis   
301 015  Explotació de l’enquesta de morbiditat hospitalària   
302 033  Explotació de l’enquesta de població activa (EPA)   
302 037  Explotació de fitxers d’afiliats a la Seguretat Social   
302 039  Afiliats a la Seguretat Social segons el lloc de residencia de l’afiliat   
302 041  Inserció laboral dels titulats universitaris de la UIB   
302 042  Inserció laboral dels titulats de FP (Formació Professional)   
302 043  Explotació de la mostra contínua de vides laborals (MCVL) 32   
306 001  Explotació de l’enquesta de condicions de vida (ECV)   
306 002  Explotació de l’enquesta de pressuposts familiars (EPF)   
306 003  Índex de desenvolupament humà de les Illes Balears (IDH)   

                                                           
30 La realització d’aquesta operació s’ha vist endarrerida per mor de la pandèmia i el 2022 es començarà amb els treballs de camp 
31 Operació pendent de modificació dels processos d’explotació 
32 Pendent de certificació de l’Esquema Nacional de Seguretat, ENS, per a poder accedir a les dades 
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306 004  Condicions i taxes de pobresa per illes33  No es preveu 
306 005  Renda bruta disponible de les llars per municipi   
306 006 Estudi de la distribució de les rendes disponibles de les llars34  No es preveu 
310 001 Dades electorals  No es preveu 
312 002 Explotació de l’enquesta sobre l’equipament i ús de les TIC a les llars    
315 002 Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible   
902 008 Municipi en Xifres    
902 009 Illes en Xifres   

 
Execució i difusió (només sobre les fetes i susceptibles de difusió) 64 de 72 60 de 60 

 
Operacions executates Nivell total d’execució Operacions difoses  sobre 

fetes i previstes 
Nivell de difusió sobre 

fetes i previstes 

64 89% 60 100% 

 
 
 
3. Conclusions. 
 
Dels resultats d’aquest dotzè Programa corresponent a 2021 podem concloure que el 
nivell d’execució ha estat del 93%, una xifra que és igual a la del Programa 2020, que 
també fou d’un 93%. Val a dir que el nombre d’operacions estadístiques s’ha 
incrementat de 262 a 267.  
 
Per la seva part, el nivell global de difusió de les operacions ha passat del 89% de 
l’exercici anterior a un 88% en el de 2021, una xifra que és lleugerament inferior, 1 
punt. Cal afegir que la situació del Consell de Mallorca pel que fa a la difusió segueix 
com l’any passat i les seves operacions no s’han difós per raons tècniques del seu web, 
relatives a la formació especifica dels responsables de les operacions per a nodrir el 
microlloc d’estadística de la web, tot i haver-ne executat el 100%. 
 
Referent a l’IBESTAT el nivell d’execució és del 89%, 1 punt per damunt respecte de l’any 
passat, havent incrementat en 3 les operacions noves. Pel que fa a la difusió aquesta 
arriba al 100%.  
 
Aquestes xifres consoliden en línies generals la tendència que ja es va produir els 
darrers anys. En conjunt la pàgina web de la unitat responsable és el canal habitual pel 
qual es fan arribar les dades als usuaris, i les publicacions en paper o suport magnètic 
han quedat reduïdes a casos molt concrets.  
                                                           
33 No s’han obtingut resultats satisfactoris amb una primera aproximació metodològica, s’estan explorant altres vies 
34 Signats els convenis pertinents amb l’AEAT i el CES, al 2022 es rebran les dades necessàries per a la seva posada en marxa 
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Encara algunes estadístiques només es difonen a través de les pàgines webs dels 
ministeris, es tracta d’operacions autonòmiques associades a d’altres estatals, s’ha de 
destacar que algunes d’aquestes, ja han començat a difondre les seves dades en la seva 
web i amb formats oberts. En aquest sentit, l’IBESTAT anima a seguir per aquesta línia, i 
a oferir dades complementàries –específiques de l’operació autonòmica- que les 
plataformes estatals no aporten i que constitueixen un valor afegit. 
 
 


