
 

 
  
 

 
  

 

 

 

 

MEMÒRIA ADREÇADA AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

SOBRE L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA ANUAL D’ESTADÍSTICA 2013 
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3. Avaluació del nivell d’execució del Programa anual d’estadística 201 3. 

4. Actuacions complementàries 

5. Conclusions. 

 

 

1. Introducció.  

 

La Llei 3/2002, de 17 de maig, d’Estadística de les Illes Balears, estableix , en el seu 

article 41.2, que en el termini de sis mesos des de l’acabament  del programa anual 

d’estadística, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears  (IBESTAT) ha de trametre al 

Parlament de les Illes Balears una memòria explicativa sobre l’activitat contemplada 

en aquest. Amb això 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. 

 

Durant la legislatura 2011-2015 els objectius estadístics estratègics que s’han 

marcat es resumeixen en els següents punts:  

 

a) Consolidació del Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib) a les conselleries 

del Govern, amb la progressiva incorporació dels consells insulars. 



 
  
 

     
                                                      
 
 

Memòria sobre l’execució del Programa anual d’estadística 2013 tramesa al Parlament de les Illes Balears 

  

   2 
 

b) Millora del producte estadístic, amb les corresponents tasques de formació dels 

professionals del Sestib,  l’aprofundiment metodològic i la difusió digital de les 

dades als webs propis. 

c) Obertura a la societat, amb campanyes d’acostament als usuaris potencials 

integrants en els àmbits acadèmics o socioeconòmics (jornades explicatives i 

formatives obertes). 

  

Els instruments legals que fixen i es disposen per materialitzar aquests objectius són: 

 

 El Pla d’estadística de les Illes Balears 2010-2013, aprovat pel Decret 109/2010, 

de 27 de juliol, és la norma que defineix els objectius i els procediments que han 

de garantir la qualitat tècnica i metodològica de les estadístiques públiques, així 

com els paràmetres que han de permetre la seva classificació a efectes d’inventari 

i programació. 

 

 El Programa anual d’estadística 2013, aprovat per Acord de Consell de Govern 

de dia 14 de desembre de 2012, del qual retem comptes en aquesta memòria, és 

l’eina que desenvolupa el Pla quadriennal. El Programa indica les activitats 

estadístiques que, durant el seu període de vigència, s’han de dur a terme, alhora 

que detalla les característiques de cada una de les operacions, com poden ser: el 

responsable específic de la seva execució, els organismes que hi participen, el 

subjecte o univers objecte d’estudi, el contingut de les seves pr incipals variables, 

l’àmbit territorial i el nivell de desagregació, la difusió de les dades, 

l’obligatorietat de prestar col·laboració, etc. 

 

 

2. Estructuració dels òrgans estadístics: IBESTAT i unitats estadístiques. 

 

El Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib) està integrat per l’IBESTAT, com a 

òrgan central estadístic, i les unitats estadístiques. La vigent Llei d’estadística preveu 

l’existència d’unitats estadístiques a les conselleries, als consells insulars, i fins i tot a 

les entitats locals i altres organismes públics. Hores d’ara estan plenament 

desenvolupades les unitats estadístiques de les conselleries del Govern i del Consell 

de Menorca, que s’ha incorporat a finals de 2013. La resta d’unitats insulars estan 

en fase d’anàlisi per part dels respectius consells.  
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L’IBESTAT, òrgan central estadístic 

 

L’IBESTAT té una doble naturalesa. Per una part és l’òrgan que coordina tot el 

sistema estadístic (Sestib) i, per l’altre, produeix i difon les estadístiques que té 

assignades pel Pla i pels programes anuals [quaranta sis (46) durant el 2013]. Com 

a coordinador, l’IBESTAT du a terme l’Inventari d’activitats estadístiques i redacta 

les propostes dels plans d’estadística  i dels programes anuals que el desenvolupen, 

entre d’altres actuacions. Així mateix, també és el responsable del seguiment de 

l’execució del Programa anual i de confeccionar la memòria que en ret comptes al 

Parlament.  

 

Les unitats estadístiques de les conselleries del Govern 

 

La profunda remodelació del Govern durant l’exercici de 2013 ha comportat 

reajustaments i modificacions de les unitats estadístiques que s’hi vinculen i per tant 

de les operacions estadístiques que tenen assignades. Els canvis són els següents:  

— La Vicepresidència i Conselleria de Presidència (amb núm. d’identificació 11) 

assumeix la gestió de tres (3) operacions estadístiques procedents de l’antiga 

Conselleria de Presidència.  

 

— La Conselleria de Turisme i Esports (amb núm. d’identificació 12) assumeix la 

gestió de deu (10) operacions estadístiques. 

 

— La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (amb núm. d’identificació 13) 

assumeix la gestió de set (7) operacions estadístiques.  

 

— La Conselleria d’Hisenda i Pressuposts (amb núm. d’identificació 14) assumeix la 

gestió de tres (3) operacions estadístiques, procedents de l’antiga Vicepresidència 

Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació.  

 

— La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori (amb núm. 

d’identificació 15) assumeix la gestió de quaranta set (47) operacions estadístiques. 

 

— La Conselleria d’Administracions Públiques (amb núm. d’identificació 16) 

assumeix la gestió de vuit (8) operacions estadístiques. 
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— La Conselleria Família i Serveis Socials (núm. d’identificació 17) assumeix la 

gestió de vint-i-una (21) operacions estadístiques, procedents de l’antiga Conselleria 

de Salut, Família i Benestar Social. 

 

— La Conselleria de Salut (núm. d’identificació 18) assumeix la gestió de quinze (15) 

operacions estadístiques, procedents de l’antiga Conselleria de Salut, Família i 

Benestar Social. 

 

— La Conselleria d’Economia i Competitivitat (amb núm. d’identificació 19) 

assumeix la gestió de vint (20) operacions estadístiques, procedents de l’antiga 

Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació.  

 

— L’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) (amb núm. d’identificació 

77) assumeix la gestió de quaranta sis (46) operacions estadístiques, com ja hem 

esmentat abans. 

 

 

3. Avaluació del nivell d’execució del Programa anual d’estadística 201 3. 

 

La taula següent mostra un resum del nivell d’execució del Programa anual 

d’estadística 2013 segons els òrgans encarregats d’executar–les: 

 

Unitat estadística Operacions  Fetes Difoses 

11. Vicepresidència i Conselleria de Presidència 3 3 3 

12. Conselleria de Turisme i Esports 10 9 9 

13. Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats 7 6 6 

14. Conselleria d’Hisenda i Pressuposts 3 3 3 

15. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 47 47 19 

16. Conselleria d’Administracions Públiques 8 8 8 

17. Conselleria de Família i Serveis Socials 21 21 21 

18. Conselleria de Salut 15 15 13 

19. Conselleria d’Economia i Competitivitat 20 19 19 

77. Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 46 41 40 

Total operacions estadístiques Programa 2013 180 172 141 

 

Nivell d’execució No dutes a terme Nivell de difusió No difoses 

95,56 % 4,44 % 81,98% 18,02 % 
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Els resultats per unitats estadístiques atenent a cada una de les operacions concretes 

és el següent: 
                                                                                           El color sèpia indica que s’ha dut a terme  

 

11. Vicepresidència i Conselleria de Presidència  

Denominació Fet Difós 

350 001  Directori d’associacions de les Illes Balears   

350 002  Directori únic de fundacions de les Illes Balears   

350 003  Directori de col·legis professionals de les Illes Balears   

 

11. Vicepresidència i Conselleria de Presidència  

Nivell d’execució No dutes a terme Nivell de difusió No difoses 

100 % 0 % 100 % 0 % 

 

 

12. Conselleria de Turisme i Esports 

Denominació Fet Difós 

208 001  El turisme a les Illes balears (dades informatives-anuari)   

208 002  Flux de turistes a les Illes Balears   

208 004  Estudi de la despesa turística a les Illes Balears    

208 006  Nota de conjuntura turística a les Illes Balears   

208 009  Explotació anual de les dades del Catàleg d’hoteleria    

209 003  Transport marítim de viatgers i mercaderies    

210 001  Activitats nàutiques d’esbarjo   

305 001  Instal·lacions esportives    

305 003  Entitats esportives de les Illes Balears (1)   

305 005  Programes de tecnificació esportiva    

 
(1) Amb el programa actual de registres, les entitats només es poden donar d'alta però no de baixa. S'està fent feina amb un nou 
programa i esperen que estigui enllestit el mes de novembre 2014 per poder donar dades correctes. 

 

12. Conselleria de Turisme i Esports  

Fetes No dutes a terme Difoses No difoses 

90 % 10 % 100 % 0 % 

 

 

13. Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats 

Denominació Fet Difós 

302 015 Col·locacions gestionades pel SOIB   

302 022 Beneficiaris d’accions d’informació i orientació laboral   

303 001  Estadística dels ensenyaments no universitaris (2)   
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13. Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats 

Denominació Fet Difós 

303 003  Indicadors del sistema educatiu    

303 007  Indicadors de convivència escolar (3)   

304 002  Estadística de museus i col·leccions museogràfiques (4)   

304 003  Estadística de finançament i despesa publica en cultura (4)   
(2) Aquesta estadística es duu a terme per cursos escolars i no per anys naturals, per tant fa referència al curs 2012-13 i s’ha difós a la 
web del Ministeri. 
(3) No s’ha fet per no tenir la possibilitat d'obtenir les dades dels centres educatius sobre convivència. 
(4) Les dades correspon a l’any 2011 i s’ha difós a la web del Ministeri . 
 

13. Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats  

Nivell d’execució No dutes a terme Nivel de difusió No difoses 

85,71 % 14,29 % 100 % 0 % 

 
 

14. Conselleria d’Hisenda i Pressuposts  

Denominació Fet Difós 

213 003  Inventari d’ens públics   

213 004  Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears   

213 005  Compte General de l’Administració    

 

 

14. Conselleria d’Hisenda i Pressuposts 

Nivell d’execució No dutes a terme Nivell de difusió No difoses 

100 % 0 % 100 % 0% 

 

 

15. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 

Denominació Fet Difós 

201 008  Macromagnituds de l’agricultura   

201 009  Macromagnituds de la pesca   

202 002 Directori d’explotacions de bestiar boví de les Illes Balears   

202 003 Directori d’explotacions de bestiar oví i cabrum 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   

202 008  Enquesta de sales d’incubació   

202 009  Directori d’escorxadors   

202 010  Enquesta mensual de sacrifici de bestiar en escorxadors   

202 011  Avaluació anual del moviment comercial pecuari   
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15. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 

Denominació Fet Difós 

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 agrari   

202 015  Cànon anual de lloguer rústic   

202 019  Observatori de Preus de les Illes Balears   

202 020  Captures de pesca marítima   

202 021  Flota pesquera de les Illes Balears   

205 001  Explotació del Registre de demandants d’habitatges protegits    

209 001  Inspecció de transports terrestres   

209 002  Transport públic de viatgers en tren, autobús i metro (5)   

209 004  Sancions en matèria de transports terrestres   

209 005  Transport autoritzat de viatgers (6)   

209 006  Transport de mercaderies (6)   

209 007  Activitats auxiliars i complementaries del transport (6)   

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   

403 001  Qualitat de l’aire ambient a les Illes Balears   

403 002  Inventari d’emissions a l’atmosfera   

403 004  Activitats potencialment contaminants del sòl   

403 006  Residus perillosos   

403 007  Directori de productors, gestors i transportistes de residus    

403 008  Cens de pous (7)   

403 009  Consum d’aigua (8)   

403 010  Reserves hídriques   

403 011  Dessalinització d’aigües (9)   

403 012  Abocaments (10)   

403 013  Concessions d’aigües depurades per a reg (10)   

403 014  Aigües depurades (10)   

406 001  Aprofitaments forestals   

406 002  Material forestal de reproducció   

406 003  Repoblacions forestals   

406 004  Incendis forestals   

450 001  Subministrament de productes estadístics de caire cartogràfic i geogràfic    
 

(5) Per ara la publicació de les dades s’ha fet a la web del Ministeri, durant el mes de juliol de 2014 es farà mitjançant la Memòria 

d’activitats del Consorci de Transports i es publicarà a la web del CTM. 

(6) Les dades de 2012 no estan publicades però es preveu que es puguin publicar pròximament . 

(7) Donada la saturació de feina existent en aquests moments, es preveu que les dades de 2013 es publiquin amb uns mesos de retràs. 
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(8) Per qüestions tècniques s'ajorna l'operació 15 403 009 Consum d'aigua a setembre de 2014 (en el calendari inicialment estava 

previst poder tenir la publicació de les dades dins el mes de juny).  

(9) La publicació de les dades es farà trimestral, i no mensual tal com estava inicialment previst. Dins el mes d'abril es publicaran les 

dades del primer trimestre 2013. 

(10) Aquestes estadístiques de moment no s'han publicat. Es preveu que es publiquin dins el mes de març o abril. 

 

15. Agricultura, Medi Ambient i Territori 

Nivell d’execució No dutes a terme Nivell de difusió No difoses 

100 % 0 % 40,43 % 59,57 % 
 

 

16. Conselleria d’Administracions Públiques 

Denominació Fet Difós 

213 006  Personal de l’Administració de la CCAA de les Illes Balears   

213 007  Explotació estadística del Registre de Personal de la CAIB   

301 001  Incidents gestionats per l’112 – Assistència sanitària   

303 010  Programa de cursos adreçats a les administracions públiques   

309 001  Incidents gestionats per l’112- Seguretat ciutadana   

309 002  Incidents gestionats per l’112- Seguretat en el trànsit   

401 001  Incidents gestionats per l’112- Foc, salvament i rescat   

950 001  Incidents gestionats per l’112- Ordenances municipals   

 

16. Administracions Públiques 

Nivell d’exeució  No dutes a terme Nivell de difusió No difoses 

100 % 0 %  100 %  0 % 

 

 

17. Conselleria de Família i Serveis Socials 

Denominació Fet Difós 

311 001  Pensions no contributives a les Illes Balears (11)   

311  007  Registre i control de les fitxes d’ordre de protecció   

311 008  Explotació registre centres d’acollida de dones víctimes violència 

gènere 

  

311 010  Sistema informació del Sistema per l’Autonomia i Atenció a la 

Dependència 

  

311 014  Explotació de la base de dades del Centre Base (grau de 

discapacitat) 

  

311 015  Fons d’assistència social (FAS, prestacions no contributives) (11)   

311 016  Base de dades de la LISMI (pensió no contributiva)   

311 017  Targeta Bàsica (11)   
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17. Conselleria de Família i Serveis Socials 

Denominació Fet Difós 

311 018  Ajut de complement de lloguer (11)   

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”   

311 031  Explotació del Registre de mediació familiar   

311 032  Explotació de dades del programa de violència familiar   

311 033  Pla de Prestacions Bàsiques   

311 034  Renda mínima d’inserció   

311 036  Títols de famílies nombroses   

311 040  Punt de trobada familiar   

311 041 Programa d’Intervenció Familiar   

311 042  Programa de Mediació Familiar   
 

(11) Les dades de PNC’s ,FAS, Targeta Bàsica i Ajut de complement de lloguer, s’han publicat per al conjunt de les Illes Balears, no s’han 

pogut desagregar per illes i/o municipis per problemes amb l’aplicació informàtica.  

 

17. Família i Serveis Socials 

Nivell d’execució No dutes a terme Nivell de difusió No difoses 

100 % 0 % 100 % 0 % 

 

18. Conselleria de Salut 

Denominació Fet Difós 

301 002 Estadística de centres sanitaris d’atenció especialitzada (12)   

301 003  Memòria anual de la Direcció General de Farmàcia   

301 004  Cens d’establiments farmacèutics   

301 005  Enquesta de salut de les Illes Balears    

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)   

301 010  Sistema d’informació permanent sobre addicció de drogues   

301 012  Sistema d’identificació de desigualtats en salut (13)   

301 013  Cens d’establiments alimentaris (14)   

301 014  Control sanitari d’animals sacrificats en escorxadors per consum 

humà (14) 

  

301 017  Sistema d’informació sobre sida i VIH   

301 018  Enquesta sobre l’ús de drogues en ensenyaments secundaris   

301 019  Enquesta domiciliaria sobre alcohol i drogues (15)   
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 (12) La difusió la realitza el Ministeri.  

(13)  Està prevista la seva difusió a 2014. 

(14) La difusió la realitza el Ministeri. 

(15) Està pendent de que la publiqui el Ministeri. 

 

18. Salut 

Nivell d’execució No dutes a terme Nivell de difusió No difoses 

100 % 0 % 86,67 % 13,33 % 

 

 

19. Conselleria d’Economia i Competitivitat  

Denominació Fet Difós 

201 001  Revista de conjuntura econòmica   

201 002  Moment econòmic de les Illes Balears   

204 004 Energia elèctrica a les Illes Balears   

204 007  Balanç energètic de les Illes Balears    

207 001  Directori de fires i mercats de les Illes Balears   

215 001 Equipament i ús de les TIC a les petites i mitjanes empreses de les 

Illes Balears (16) 

  

302 002  Contractes registrats en el SOIB   

302 003  Demandants inscrits a les oficines del SOIB   

302 004  Anuari estadístic  municipal a les Illes Balears (ppals. Indicadors sociolab.)   

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 de les Illes Balears   

302 014  Empreses cooperatives   

302 017  Accidents laborals registrats a les Illes Balears   

302 019  Expedients de regulació de l’ocupació   

302 020  Infraccions laborals instruïdes   

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    

 
(16) Es considera innecessari dur-la  a terme perquè  l’IBESTAT  fa l’operació “Explotació de l'enquesta sobre l'ús de les tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC) a les empreses”, s’ha de fer constar que aquesta no inclou les petites empreses. 

 

19. Conselleria d’Economia i Competitivitat  

Nivell d’execució No dutes a terme Nivell de difusió No difoses 

95 % 5 % 100 % 0% 
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77. Institut d’Estadística de les Illes Balears 

Denominació Fet Difós 

101 004  Explotació del cens de població 2011 (17)   

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 del padró d’espanyols inscrits a les 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  Índex de pressió humana (IPH)   

201 013  Comptabilitat anual de les Illes Balears (18)   

201 014  Comptabilitat trimestral de les Illes Balears (18)   

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)   

206 003 Estadística de certificacions de final d’obra   

207 006  Explotació de l’índex de comerç al detall   

208 012 Enquesta d’ocupació d’apartaments turístics   

208 013  Enquesta d’ocupació hotelera   

209 008  Explotació del trànsit aeri   

209 009  Explotació de matriculacions de vehicles   

211 001  Explotació del fitxer de comerç exterior   

211 002  Índex de volum unitari en el comerç exterior (IVU) (19)   

212 001  Hipoteques   

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’empreses (20)   

216 018 Indicador de confiança empresarial harmonitzat (ICEA)   

216 019 Demografia empresarial (empreses d’alta a la Seguretat Social)   
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77. Institut d’Estadística de les Illes Balears 

Denominació Fet Difós 

250 001  Explotació de l’enquesta anual de serveis   

250 002  Explotació de l’indicador d’activitat del sector de 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  Anàlisi territorial del mercat de treball   

306 001  Explotació de l’enquesta de condicions de vida (ECV)   

306 002  Explotació de l’enquesta de pressuposts familiars (EPF)   

311 038  Explotació del fitxer de pensionistes (21)   

312  002 Explotació de l’enquesta sobre l’equipament i ús de les TIC a les llars    
 

(17)  Les microdades s’han rebut en desembre de 2013, i les dades es publicaran el maig de 2014 

(18)  No s’ha disposat dels recursos necessaris. 

(19)  No s’ha disposat dels recursos humans necessaris. 

(20)  No s’ha disposat del pressupost i dels recursos humans necessaris. 

 

 

77. IBESTAT 

Nivell d’execució No dutes a terme Nivell de difusió No difoses 

89,13 % 10,87 % 97,56 % 2,44 % 

 
 

4. Actuacions complementàries 

 

Les actuacions complementàries que s’han dut a terme es centren en les tasques de 

promoció de les estadístiques públiques de la CAIB, la formació del personal 

estadístic i de millora dels canals de difusió de les dades. 

 

Promoció de les estadístiques públiques  

 

En aquest àmbit durant l’exercici de 2013 s’han fet jornades divulgatives de 

promoció per donar a conèixer al personal vinculat amb les principals entitats 

socials i econòmiques del país per tal d’incorporar-los com a usuaris de les 

estadístiques autonòmiques. Les entitats amb les quals s’han dut a terme jornades 

específiques han estat les següents: 

 

- Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca 

- Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB)  
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- Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) 

- Cercle d’Economia de Mallorca (CEM)  

- Col·legi d’Economistes de les Illes Balears 

- Comissions Obreres 

- Unió General de Treballadors  

- Sindicat de Treballadores i Treballadors-Intersindical de les Illes Balears 

- Unió Sindical Obrera 

 

També s’han fet jornades específiques a la Universitat de les Illes Balears en cursos 

pertanyents al Grau d’Economia. 

 

Formació 

 

La formació del personal estadístic ha estat aquest exercici de 2013 una de les 

actuacions sobre les quals s’ha posat més èmfas i per tal de capacitar als 

responsables de les operacions que duen a terme les unitats estadístiques de les 

conselleries del Govern. En total s’han dut a terme tres edicions del curs “Explotació 

estadística de registres administratius” en el qual hi han participat un total de 33 

funcionaris amb funcions estadístiques. També s’ha dut a terme una edició d’aquest 

curs oberta a tot el personal de la Comunitat Autònoma a través de l’EBAP, a la 

qual hi assistiren 15 alumnes. 

 

Millora en el canals de difusió de dades 

 

En referència a la difusió de les dades estadístiques s’ha de fer especial menció a les 

següents actuacions que des del web de l’IBESTAT s’han dut a terme:  

 

a) Possibilitat d’accedir a estadístiques per territori, la qual cosa permet una recerca 
més sistematitzada de les dades per illes, per comarques estadístiques i per 

municipis. 

b) Perfeccionament del cercador de la pàgina web.  
c) Optimització del mapa de la web, que permet accedir d’una manera visual (arbre 

de continguts) a tota la informació continguda dins el web.  

d) Funcionalitat subscripcions temàtiques per correu electrònic.  
e) Funcionalitat de consultes personalitzades, permet a l’usuari recuperar les 

consultes que hagi escollit, tot respectant les categories i característiques 
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seleccionades, amb possibilitat de compartir a les xarxes als usuaris rebre dades a 

la carta cada vegada que s’actualitzen. 

f) Consolidació de l'aplicació Sistema de Gestió de les Consultes Externes  (GCE) 
que permet fer el seguiment de com és atesa aquella consulta, així com del 

personal  que hi intervé.   

g) Possibilitat d’accedir a l’Inventari d’operacions estadístiques, la qual cosa 

permet una recerca més sistematitzada de les operacions per organisme i  per 

temes. 

 

El nombre d’usuaris únics que han visitat la pàgina web de l’IBESTAT durant 

l’exercici de 2013 ha estat de 28.484, els quals s’han descarregat un total de  

385.734 pàgines. 

 

El nombre de consultes amb atenció personalitzada que s’han formalitzat per part 

d’institucions, empreses, investigadors, etc. ha estat de 349, la qual cosa suposa un 

increment respecte de les 295 ateses l’any 2012. 
  

Pel que fa a les conselleries s’ha enllestit un sistema de portal que unifica l’accés a 

les dades de les seves operacions a través del web del Govern, el qual no es preveu 

que estigui operatiu fins a mitjans de 2014. 

 
 

5. Conclusions.  

 

Execució d’operacions  

 

Dels resultats d’aquest quart Programa corresponent a 2013 podem concloure que 

ens trobam davant un augment pel que fa al nivell d’execució de l’1,5 % respecte de 

l’any 2012. El nivell d’execució global és del  95’56%, la qual cosa suposa un grau de 

compliment òptim, tot i que entre les operacions que s’han deixat de fer en hi ha 

algunes d’estratègiques com poden ser les comptabilitats anuals i trimestrals de les  

Illes Balears, les quals requereixen l’assignació d’inversions econòmiques i humanes 

que hores d’ara no es disposen. 
 

Les operacions estadístiques de l’IBESTAT presenten un alt nivell de rigor tècnic i 

metodològic en la seva confecció. L’execució de les operacions assignades a 

l’IBESTAT ha estat molt alt (90%). Les conselleries han mantingut la seva tònica 
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d’actuació i, en tot cas, han millorat la sistematització metodològica de les tasques. 

La majoria disposen d’estadístiques consolidades i aporten un valor afegit 

(desagregació territorial) respecte de les dades que les operacions estatals ens 

ofereixen.  

 

Difusió de les operacions executades 

 

Tot i detectar-se un augment molt significatiu pel que fa a la difusió dels resultats 

obtinguts per part de les unitats estadístiques, s’ha de dir que el nivell global de 

difusió ha abaixat un 5,68% amb respecte l’any 2012. La raó d’aquesta baixada està 

pràcticament centrada en que s’han deixat de difondre temporalment les 

estadístiques agràries, passant la unitat estadística de la Conselleria d’Agricultura, 

Medi Ambient i Territori a un nivell de difusió del 40%. La resta d’unitats 

estadístiques arriben pràcticament a nivells del 100% de difusió, excepte en els casos 

de la Conselleria de Salut que va assolir el 86% o l’IBESTAT el 97%, això en part 

degut a qüestions tècniques o legals.  Aquestes xifres consoliden en línies generals la 

tendència d’augment que ja es va produir l’any 2012. 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. Malauradament encara algunes estadístiques només es difonen a través 

dels dispositius que tenen els ministeris, generalment es tracta d’operacions 

autonòmiques associades a d’altres estatals. En aquest cas és fa necessari poder 

adoptar formes pròpies que ofereixin les dades complementàries –específiques de 

l’operació autonòmica- que les plataformes estatals no aporten.  

 

Amb l’execució del Programa anual d’estadística 2013 finalitza el prime r pla, el Pla  

d’Estadística 2010-2013, que ha tingut un caràcter experimental i ha permès 

configurar les unitats estadístiques del Govern i iniciar les insulars. El percentatge 

global d’execució ha estat notable tot i les variacions que hi ha entre les conselleries. 

S’ha de dir que la creació d’un sistema estadístic és una tasca que no s’improvisa, 

que requereix d’una formació especialitzada, així com d’una sèrie de pràctiques 

metodològiques que es van fixant i depurant a mesura que s’analitza l’execució de  

cada una de les operacions estadístiques. En aquest sentit, podem afirmar que el 

Sistema Estadístic de les Illes Balears avança cap a la seva plena consolidació de 

manera ferma i satisfactòria. 


