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El vicepresident del Consell Rector de l’IBESTAT, Llorenç Pou Garcias, el qual 
exerceix les funcions de director d’aquest ens autònom, sotmet a la consideració 
d’aquest Consell Rector la següent proposta de 

 
PLA D’ACTIVITATS DE L’IBESTAT PER A L’EXERCICI 2021 

 
 
El Pla d’activitats de l’IBESTAT per a l’exercici 2021 s’estructura a partir dels 
següents apartats: 
 
Introducció. Referència legal a la normativa i les funcions de l’IBESTAT. 
Apartat 1. Determinació dels objectius genèrics i de les actuacions 

específiques previstes per a l’exercici 2021, agrupats d’acord amb 
les distintes àrees d’actuació de l’IBESTAT. 

Apartat 2. Pla econòmic i financer de l’IBESTAT. 
Apartat 3. Recursos humans. 
 
 

 
Introducció 
 

 
Referència legal a la normativa i les funcions de l’IBESTAT. 

 

El Decret 128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de l’Institut 
d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), en el seu article 6.2.e), estableix que 
correspon al Consell Rector aprovar el Pla d’activitats d’aquesta entitat.  
 
En aquest sentit, i amb l’objectiu d’emmarcar les activitats que determinen aquest 
Pla, cal remetre’s a les funcions que tant la Llei 3/2002, de 17 de maig d’estadística 
de les Illes Balears, com l’esmentat Decret 128/2007, atorguen a l’IBESTAT: 
 
 Promoure, dirigir i coordinar l’activitat estadística pública d’interès per a la 

comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 Elaborar l’avantprojecte de pla d’estadística amb la col·laboració de la resta 

d’unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears. 
 Proposar la normalització de conceptes, definicions, classificacions, 

nomenclatures i codis per a la classificació de les dades i la presentació dels 
resultats, impulsar-ne la utilització en l’activitat estadística de les Illes Balears i 
promoure, en el marc de les seves competències, la coordinació metodològica 
amb les estadístiques dels ajuntaments, dels consells insulars, de les 
conselleries, d’altres comunitats autònomes, de l’Administració general de 
l’Estat, de la Unió Europea i dels organismes internacionals. 

 Dur a terme les activitats estadístiques que se li encomanin en els programes 
anuals d’estadística. 
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 Elaborar sistemes integrats d’estadístiques demogràfiques, econòmiques i 
socials. 

 Dur a terme els treballs censals que calguin per crear i mantenir actualitzats 
els marcs i paràmetres bàsics d’informació sobre la població, els habitatges i 
les activitats econòmiques. 

 Promoure la investigació estadística i la formació i el perfeccionament 
professional del personal estadístic, en especial del personal que integri el 
Sistema Estadístic de les Illes Balears. 

 Representar, quan això no correspongui a altres òrgans, la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears en les relacions amb unitats i organismes 
municipals, insulars, autonòmics, estatals i internacionals especialitzats en 
matèria estadística, i promoure la coordinació i la col·laboració en l’activitat 
estadística.  

 Vetllar, amb la col·laboració de les unitats del Sistema Estadístic de les Illes 
Balears, per l’aplicació i el respecte del secret estadístic. 

 Promoure la difusió de les estadístiques relatives a la comunitat autònoma de 
les Illes Balears. 

 Informar, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de convenis que 
pretengui subscriure la Comunitat Autònoma, quan tenguin entre els seus 
objectius la realització d’estadístiques. 

 Dur a terme investigacions per contrastar l’eficàcia dels qüestionaris i mètodes 
que fan servir les unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears en 
l’elaboració de les estadístiques. 
 

Així com qualssevol altres funcions estadístiques que la llei o el Govern li assigni 
reglamentàriament, en particular pel que fa al Pla d’estadística de les Illes Balears 
2018-2021, aprovat pel Decret 40/2018, de 23 de novembre. 
 
 

 
Apartat 1. 

Determinació dels objectius genèrics i de les actuacions 
específiques previstes per a l’exercici 2021. 
 

 
 

Infraestructura de difusió de Dades i Metadades Estadístiques de les Illes 
Balears: eDades 
 
El darrer trimestre de 2020 es va implantar la Infraestructura de Dades i 
Metadades Estadístiques de les Illes Balears (eDades), com 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 
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l'eficiència en l'ús dels recursos públics i l'accés a capacitats tecnològiques i 
organitzatives similars pel conjunt del SESTIB.  
 
Al llarg del primer trimestre de 2021, s’ha començat a traspassar 
operacions estadístiques de les quals l’IBESTAT és l’organisme responsable 
de la seva execució. A partir del segon trimestre de 2021 se continuarà 
amb el traspàs de més operacions estadístiques oficials ja siguin 
competència de l’IBESTAT o d’una altra unitat estadística del SESTIB. 
 
 
Propostes d’actuació: 
 

Aquest apartat s’estructura en base a les actuacions específiques de cada una de 
les quatre àrees que integren l’IBESTAT (1. Producció, 2. Difusió, 3. Assistència 
Tècnica i Computacional i 4. Coordinació i Planificació Estadística).  
 
 
A.1 Àrea de Producció Estadística 
 

Objectius genèrics: 
 

1. Execució de les operacions estadístiques assignades a l’IBESTAT. 
2. Resolució de peticions d’informació i suport tècnic. 
 

Actuacions específiques: 
 

1. Execució de les operacions estadístiques assignades a l’IBESTAT. 
 

1.a) Producció estadística: 
 La proposta de Programa anual d’estadística 2021 preveu que l’IBESTAT 

haurà de dur a terme un total de 72 operacions estadístiques de les quals 3  
són noves. 

 

La relació d’operacions estadístiques corresponents al 2021 són les següents: 
 
Demografia (12 operacions) 
Núm. activitat        Denominació  

77 102 001 Explotació del padró d'habitants 
77 102 002 Explotació de l'estadística de migracions 
77 102 003 Explotació de la població resident en entitats singulars i nuclis 
77 102 005 Noms i llinatges més freqüents de la població 
77 102 006 Explotació del padró d'espanyols inscrits a les Balears residents a 

l'estranger (PERE Balears) 
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77 103 001 Depuració i explotació del Registre de defuncions 
77 103 002 Depuració i explotació del fitxer de matrimonis 
77 103 003 Depuració i explotació del fitxer de parts 
77 103 004 Noms més freqüents dels nounats 
77 103 005 Taules de mortalitat 
77 106 001 Índex de pressió humana (IPH) 
77 150 002 Marc poblacional de les Illes Balears 

 

 
Economia (42 operacions)  
Núm. activitat       Denominació 
77 201 013 Comptabilitat anual de les Illes Balears 
77 201 014 Comptabilitat trimestral de les Illes Balears 
77 201 015 
77 201 018 
77 201 019 
77 203 014 

Enquesta de consums intermedis i inversions 
Compte de fluxos de materials 
Compte d’emissions a l’atmosfera 
Explotació de l'estadística estructural d'empreses: sector industrial 

77 203 015 Explotació de l'enquesta industrial anual de productes 
77 203 016 Explotació de l'índex de preus industrials (IPRI) 
77 203 017 Índex de producció industrial (IPI) 
77 204 008 Producció i demanda d'energia elèctrica 
77 206 001 Estadística de visats d'obra 
77 206 002 Estadística de construcció d'edificis (llicències d'obra) 
77 207 006 Explotació de l'índex de comerç al detall 
77 208 002 Flux de turistes a les Illes Balears 
77 208 004 Estudi de la despesa turística a les Illes Balears 
77 208 012 Enquesta d'ocupació en apartaments turístics 
77 208 013 Enquesta d'ocupació hotelera 
77 208 014 Explotació de l'índex de preus d'apartaments turístics (IPAP) 
77 208 015 Explotació dels indicadors de rendibilitat del sector hoteler 
77 208 018 Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural 
77 208 021 Índex de preus del turisme rural (IPTR) 
77 208 024 Explotació de l’enquesta de turisme de residents (ETR) 
77 208 025 Estudi de la despesa turística dels passatgers de creuers  
77 209 008 Explotació del trànsit aeri 
77 209 009 Explotació de les matriculacions de vehicles 
77 209 015 Transport de viatgers en els ports de l'Estat 
77 209 016 Flux de passatgers per via marítima regular 
77 211 001 Explotació del fitxer de comerç exterior 
77 212 001 Hipoteques 
77 212 002 Estadística de transmissions de drets de la propietat (ETDP) 
77 214 001 Explotació de l'enquesta d'estructura salarial 
77 214 002 Explotació de l'enquesta anual de cost aboral 
77 214 003 Explotació de l'enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) 
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77 214 004 Índex de costos laborals de les Illes Balears (ICLIB) 
77 215 003 Explotació de l'estadística sobre activitats en R+D 
77 215 004 Explotació de l'enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses 
77 215 005 Explotació de l'enquesta sobre l'ús de les TIC a les empreses 
77 216 005 Directori d'empreses 
77 216 018 Indicadors de confiança empresarial (ICE) 
77 216 019 Demografia empresarial (empreses d'alta a la Seguretat Social) 
77 250 001 Explotació de l'estadística estructural d'empreses: sector serveis  
77 250 002 Explotació de l'indicador d'activitat del sector serveis 

 
Societat  (16 operacions) 
Núm. activitat       Denominació 
77 301 015 Explotació de l'enquesta de morbiditat hospitalària 
77 302 033 Explotació de l'enquesta de població activa (EPA) 
77 302 037 Explotació de fitxers d'afiliats a la Seguretat Social 
77 302 039 Afiliats a la Seguretat Social segons el lloc de residència de l'afiliat 
77 302 041 Inserció laboral dels titulats universitaris de la UIB 
77 302 042 Inserció laboral dels titulats en FP (Formació Professional) 
77 302 043 Explotació de la Mostra continua de vides laborals (MCVL) 
77 306 001 Explotació de l'enquesta de condicions de vida (ECV) 
77 306 002 Explotació de l'enquesta de pressuposts familiars (EPF) 
77 306 003 Índex de desenvolupament humà de les Illes Balears (IDH)  
77 306 004 Condicions i taxes de pobresa per illes 
77 306 005 Renda bruta disponible de les llars per municipi 
77 306 006 
77 310 001 

Estudi de la distribució de la renda disponible de les llars 
Dades electorals 

77 312 002 Explotació de l'enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les llars 
77 315  002  Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible 

        
Divers (2 operacions) 
Núm. activitat       Denominació 
77 902 008 Municipi en xifres 
77 902 009 Illes en xifres 

 
Actuacions més significatives: 
 
D’entre aquestes operacions cal remarcar com a elements més significatius els 
següents aspectes: 
 
1) Indicadors de la Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (77 315 

002), és tracta d’un conjunt de 244 indicadors desenvolupats per l’ONU. Des 
de l’any 2019 l’IBESTAT participa a un grup de treball format per l’INE i els 
instituts d’estadística oficial de les diferents CCAA amb l’objectiu de definir 
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una metodologia coherent i comparable a nivell regional de cadascun 
d’aquests indicadors. S’espera començar a publicar en el segon trimestre de 
2021 el conjunt de 100 indicadors que ja han estan desenvolupats 
metodològicament i realitzades les estimacions pertinents (de manera 
general par a cada indicador es publicaran dades des de 2010 amb 
periodicitat anual). 
 
Paral·lelament, l’IBESTAT continua desenvolupant indicadors i la situació 
actual es pot consultar a la taula següent: 
 

Objectius 

Total 
indicadors 

OCECAS 

A publicar 

En elaboració 
De forma 

immediata 
A curt 

termini 

TOTAL 306 100 38 160 

Objectiu 1 16 9 3 4 

Objectiu 2 6 2   4 

Objectiu 3 31 19 3 9 

Objectiu 4 47 12 24 11 

Objectiu 5 39 16 1 22 

Objectiu 6 8     8 

Objectiu 7 4     4 

Objectiu 8 32 10 4 15 

Objectiu 9 14 9 1 4 

Objectiu 10 12 7   5 

Objectiu 11 8 6 1 1 

Objectiu 12 10 4   1 

Objectiu 13 3 3     

Objectiu 14 1     1 

Objectiu 15 26     26 

Objectiu 16 35 1   34 

Objectiu 17 14 2 1 11 

 
2) Estudi de la despesa turística dels passatgers de creuers: la realització 

d’aquest estudi s’ha vist endarrerida per mor de la pandèmia i no es podrà 
començar amb els treballs de camp fins que no es restableixi l’arribada de 
creuers. Ja es disposa d’un disseny inicial de l’esmentada operació estadística, 
el qual permetrà disposar d’estimacions anuals del perfil i la despesa 
realitzada pels passatgers de creuers, amb desagregació per illes. Aquesta 
operació s’ha dissenyat conjuntament amb l’Autoritat Portuària de les Illes 
Balears, i resta la firma d’un conveni de col·laboració entre ambdues entitats. 
 

3) Enquesta de Consums Intermedis de 2019 (futur MIOB-2019), continuant amb 
el compromís de disposar del Marc Input Output de les Illes Balears (MIOB) 
amb una cadència de cinc anys, al llarg de 2021 es realitzarà una enquesta 
dirigida a unes 1.200 empreses amb l’objectiu final de disposar de les dades 
necessàries per l’elaboració posterior del MIOB de 2019. 
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4) Comptabilitat anual de les Illes Balears, un cop disponible el Marc Input 
Output 2014 l’IBESTAT està acabant l’elaboració de les estimacions 
corresponents a la comptabilitat anual completa (tant des de la perspectiva 
de l’oferta com de la demanda) corresponent als exercicis 2014 a 2018. 

 
5) Afiliats a la Seguretat Social, s’ha firmat 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. L’IBESTAT ha d’adaptar 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. 
 

6) Estimacions del flux de turistes i excursionistes i la seva despesa turística a 
Formentera i Eivissa (FRONTUR i EGATUR Formentera), ja se disposa 
d’estimacions del nombre de turistes i dels excursionistes i d’estimacions 
inicials de la despesa realitzada pels turistes. Actualment s’estan analitzant les 
diferents vies per realitzar les estimacions de la despesa turística dels 
excursionistes que visiten Formentera. 

 
7) Estudi de la distribució de la renda disponible de les Llars, aquesta operació 

donarà compliment al mandat del Parlament de les Illes Balears que “insta al 
CES a realitzar un estudi sobre la realitat present i la dinàmica de reproducció 
de la pobresa a les nostres illes”. Una vegada estigui enllestit el conveni que 
regularà l’intercanvi d’informació entre l’IBESTAT i l’Agència Tributària Estatal, 
es disposarà anualment d’informació tributària d’una mostra d’uns 50.000 
llars. 

 
 
 
2.  Resoldre peticions d’informació, suport tècnic i col·laboracions 
 
2.a) Resoldre peticions específiques. 
 

Atendre les peticions dels demandants d’informació (entitats privades, 
conselleries i altres entitats públiques) que requereixen una explotació 
específica de dades (creuament de fitxers, etc.) diferent de la que es difon a 
través del web.  
 
Les peticions poden procedir de demandes específiques, adreçades per 
escrit a l’IBESTAT, o bé mitjançant la pàgina web, que a l’apartat de 
sol·licitud d’informació disposa d’un gestor específic per a les diferents 
consultes estadístiques.  
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2.b) Donar assessorament tècnic i metodològic als departaments del Govern i 

dels consells insulars que han de dur a terme activitats de caràcter 
estadístic específic (realització d’enquestes, depuració de dades, etc.). 

  
 De les diferents sol·licituds rebudes al llarg de 2020, val la pena esmentar 

les actuacions següents que s’han de dur a terme el 2021: 
 

 Observatori de la Joventut de les Illes Balears: s’ha sol·licitat a l’IBESTAT 
assessorament i participació activa en el disseny, posada en marxa i 
estimació de resultats de la enquesta a la joventut de les Illes Balears 
que es realitzarà a finals de 2021. 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. 
 

 Direcció General de Funció Pública: s’ha sol·licitat a l’IBESTAT 
assessorament per a la automatització de processos en la elaboració 
d’un informe anual sobre la situació de la bretxa salarial del personal 
funcionari i laboral del GOIB. 

 
2.c)  En col·laboració amb SITIBSA es continuarà treballant de forma conjunta 

per assolir noves etapes per desenvolupar els instruments tecnològics i 
metodològics que ens han de permetre oferir dades estadístiques 
geolocalitzades. Aquest és un projecte estratègic que ens ha d’oferir, a curt 
o mig termini, productes estadístics en formats cartogràfics que ens 
permetin analitzar la realitat territorial des de diferents caires. Bona part 
de les tasques que es duran a terme des de l’IBESTAT es concentraran en la 
participació de l’elaboració del Viari Unificat de les Illes Balears (VUIB), així 
com la geolocalització de diferents registres administratius (població 
resident, defuncions, afiliats a la Seguretat Social, etc.). 

 
 
  A.2.a  Àrea de Difusió Estadística 
 

Objectius genèrics: 
 

1. Difusió de les dades estadístiques generades per l’IBESTAT (sintètiques i 
bàsiques). 

2.  Impulsar el desenvolupament de publicacions sintètiques. 
3. Promoció exterior de l’estadística pública autonòmica. 
4. Formació. 
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Actuacions específiques 
 
1. Difusió estadística  
 

1.a) Difusió de les dades estadístiques generades per l’IBESTAT: 
 

 Difondre les seves dades a través de la pàgina web interactiva.  
 

 Atendre les peticions d’informació disponible a la pàgina web, o bé les 
específiques que requereixin el tractament d’algun fitxer. També 
remetre els demandants cap a les possibles adreces o contactes que 
puguin atendre la seva demanda. 
 

 Millorar la representació cartogràfica de la pàgina web, en coordinació 
amb altres conselleries, que ja disposen d’experiència i d’eines 
específiques per abordar aquesta tasca. Es continuarà en el procés 
d’incorporació i millora de les dades en format GIS. 
 

 
1.b) Manteniment del Twitter 

 
L’IBESTAT difon la seva activitat mitjançant aquest canal de comunicació, 
per tal de donar accés a les xarxes socials. 
  
En el 2020 el nombre de seguidors va augmentar respecte de l’any anterior 
un 6,4 %. L'objectiu per al 2021 és continuar augmentant el nombre de 
seguidors i augmentar el nombre de rebots a la pàgina web de l’IBESTAT. 
 
1.c)  Regularització de les notes de premsa. 

 
La generació de notícies amb contingut estadístic sobre la difusió de les 
dades que generin les distintes operacions estadístiques dutes a terme per 
l’IBESTAT és una qüestió que resta subjecte a les disponibilitats de 
personal. Especialment interessant resulta destacar aquelles operacions 
estadístiques en les quals l’IBESTAT - a partir de microdades de l’INE - hi 
aporta un major nivell de desagregació informativa per a les Illes Balears. 
Es continua treballant per tal de millorar tecnològicament els processos, 
que ens permeti incrementar el nombre de les notes que se corresponen 
amb aquestes estadístiques. 
 
En qualsevol cas, respecte de les operacions estadístiques confeccionades 
específicament per l’IBESTAT o a les quals aquest Institut incorpora una 
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mostra ampliada, es pretén treure les corresponents notes de premsa amb 
contingut estadístic, d’acord amb el calendari previst per a aquestes 
operacions. 

 
2.  Impulsar el desenvolupament de publicacions sintètiques  

 
Amb la finalitat que els usuaris no especialitzats obtinguin la informació 
que es necessita d'una forma ràpida, clara i atractiva, una de les actuacions 
de l'àrea de difusió estadística és l'elaboració i planificació de publicacions 
sintètiques.  
En aquest sentit, i relacionat amb la incorporació de la Infraestructura de 
Dades i Metadades Estadístiques (eDades), s’ha desenvolupat un connector 
de Tableau que permet dissenyar i mantenir de manera àgil visualitzadors. 
 
Al llarg del segon trimestre de 2021, es farà públic un visualitzador 
específicament dissenyat per la difusió dels resultats de MIOB-2014. 
Aquest visualitzador s’ha programat íntegrament amb R Shiny i permet 
visualitzar de manera amigable les dades de la estructura econòmica de les 
Illes Balears. 

 
3. Promoció exterior de l’estadística pública autonòmica. 
 

Aquesta actuació incidirà en diferents col·lectius. Es pretén una major 
coordinació amb les diferents institucions públiques, i també amb els 
agents econòmics i socials. Aquesta acció es realitzarà mitjançant jornades 
de treball dissenyades expressament. 

 
 
  A.2.b  FORMACIÓ 
 
 
La finalitat és difondre els coneixements estadístics pertinents mitjançant 
l'organització de cursos o seminaris.  
 
De cara a 2021 l’IBESTAT impartirà 3 cursos dins del Pla de Formació General de 
l’EBAP: 
 

 Principis bàsics en l’elaboració d’enquestes, al mes de maig 
 R nivel 1: RComander, al mes de setembre 
 R nivell 3: Elaboració d’informes automatitzats, el mes d’octubre 

 
 
Jornades d’Estadística de les Comunitats Autònomes (JECAS) 
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L’IBESTAT participarà de la XXI edició de les JECAS que, en aquesta ocasió, 
organitza l’Instititut d’Estadística de Canàries (ISTAC), entre els dies 15 i 19 de 
novembre de 2021. Es presentaran algunes ponències sobre les tasques que du a 
terme l’IBESTAT. L’assistència a les conferències i taules rodones del personal 
inscrit serà virtual.  
 

A.3 Àrea d’Assistència Tècnica i Computacional  

Aquesta àrea inclou l’apartat referent a l’aplicació de les tecnologies de la 
informació. 
 
Objectius genèrics: 
 
1. Millora de l’assistència informàtica a la resta d’àrees. 
2. Manteniment i actualització del programari i maquinari. 
3. Suport informàtic a la nova plataforma de e-Datos. 
 
Actuacions específiques: 
 
1. Millora de l’assistència informàtica a la resta d’àrees.  

1.a) Elaboració de nous productes tecnològics per a estadístiques de síntesi. 
1.b) Ampliar les eines gràfiques que produeixin resums per a la seva difusió. 

En aquest sentit, es seguiria el model d’elaboració de fitxes 
específiques o temàtiques respecte d’una determinada operació 
estadística.  

1.c) Posar a l’abast de la ciutadania l’accés obert a una sèrie d’eines que els 
hi permetin poder disposar i obrar amb la informació que difon 
l’IBESTAT, en consonància amb la política que duen a terme els instituts 
estadístics més d’avantguarda. Això es resumeix en la definició de 
API’s, Widgets, etc.  

1.d) Definició d’un nou gestor de continguts i de plana Web per 
requeriments de la DGMAD.  

1.e) Manteniment i millora de la pàgina web del Portal Estadístic Unificat 
PEU pel que fa a la seva estructura informàtica.  

 
2. Manteniment i actualització del programari i maquinari. 

 
2.a) Manteniment del conjunt d’aplicacions assolides: 

• Sistema de consultes estadístiques de l’IBESTAT. 
• Traductor dels fitxers PX català/castellà. 
• Validador de les metadades dels fitxers PX. 
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• Aplicació de fusió per lots dels fitxes PX’s (JOIN) 
• Aplicació del moviment natural de la població (MNP) 
• Aplicació de gestió de l’inventari d’activitats estadístiques (INAEST). 
• Aplicació associada a l’Índex de confiança empresarial (ICEWEB), 

aquesta aplicació permet als enquestats emplenar l’enquesta 
telemàticament, així com dur la gestió interna del treball de 
camp. 

• Manteniment del web de l’IBESTAT. 
• Carga Oracle 

2.b) Actualitzacions permanents de la base de dades. 

3. Suport informàtic a la nova plataforma de e-Datos 

3.a) Autenticació d’usuaris mitjançant la plataforma de la DGMAD. 
3.b) Configuració de Firewall per filtrar accessos. 
3.c) Configuració del servidor de correu, entre altres exemples. 
 

 

 

  A.4  Àrea de Coordinació i Planificació Estadística   
 
 
Objectius genèrics: 
 
1. Coordinació del Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib). 
2. Producció i seguiment de l’execució de la normativa que regula el Sestib. 
3. Convenis. 
4. Gestió dels serveis generals de l’IBESTAT. 
 
 
Actuacions específiques: 
 
1. Coordinació del Sistema Estadístic de les Illes Balears (SESTIB). 
 

1.a) Seguiment metodològic i control d’execució de l’activitat de les 
unitats estadístiques: avaluació de les unitats estadístiques.  
 
Es seguirà controlant la producció de les unitats estadístiques pel 
que fa a l’execució i difusió de les activitats estadístiques previstes 
en el Pla i el Programa, amb l’assessorament i les recomanacions 
pertinents.  
 

1.b) Cooperació amb els consells insulars. 
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Es seguiran mantenint els contactes específics amb els consells, ja 
que tots formen part del SESTIB, per activar la seva activitat 
estadística, amb el suport tècnic i metodològic corresponent. 
 
Resta pendent organitzar i impartir la formació especifica per a 
l’explotació estadística dels registres administratius adreçada al 
Consell de Formentera i al Consell d’Eivissa, atesa la incorporació 
d’aquests  al SESTIB. 
 

  

1.c) INAEST (Sistema de gestió de l’Inventari d’activitats estadístiques) i 
eDades (Infraestructura de difusió que integra dades, metadades, 
tractaments i serveis comuns i interoperables). 
 
Es seguirà treballant amb INAEST simultàniament amb la posada en 
marxa d’eDades. Al llarg del 2021 es durà a terme la transferència 
de les operacions estadístiques a la nova infraestructura, així com 
s’iniciarà la fase pilot per a la incorporació progressiva de les unitats 
estadístiques del SESTIB a eDades.   

 
 
1.d) Portal Estadístic Unificat (PEU).  

 
Es durà a terme la revisió i actualització del PEU, eina que dóna 
accés a les dades de les operacions que difon el SESTIB. 

   
1.e) Qualitat en la generació de les dades de les unitats. 
 

Es donarà continuïtat a les tasques per garantir la difusió dels 
elements metodològics de les operacions que generen les 
conselleries del Govern i els consells insulars, així com l’ús de 
formats oberts i reutilitzables.  

  
1.f) Es fomentaran els principis reguladors de les normes referents a la 

transparència. 
 
1.g) Coordinar l’elaboració dels indicadors dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) en el SESTIB. 
 

2. Producció i seguiment de l’execució de la normativa que regula el Sestib. 
  

2.a) Avaluació del grau de compliment del Programa anual 2020. 
Redacció de la corresponent memòria per trametre al Parlament de 
les Illes Balears. 
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2.b) Confeccionar el Programa anual 2022 
  
2.c) Actualització d’altres normatives reguladores de l’estadística pública, 

si escau. Anàlisi de la legislació referent al Node d’interoperabilitat 
per a la seva aplicació. 

 
2.d) Iniciar la redacció de la proposta d’esborrany del nou Pla 

d’Estadística, així com la seva tramitació. 
 

 
3. Convenis previst signar 2021 
  

 Conveni IBJOVE, realització enquesta de la joventut  
 Conveni e-Dades, cessió d’infraestructura per part de l’Institut 

d’Estadística de Canàries  
 Conveni Agència Tributària, realització operacions estadística renda 

bàsica a les llars  
 Conveni Agència Tributària, dades duanes  
 Conveni Autoritat Portuària, transferència dades estadístiques i 

enquesta a creueristes  
 Conveni Tresoreria General de la Seguretat Social i ISM, 

transferència de dades estadístiques (Adaptació Llei 40/2015) 
 Conveni Institut Nacional de la Seguretat Social, i ISM, transferència 

de dades estadístiques (Adaptació Llei 40/2015) 
 Conveni INE, ocupació hotelera (Adaptació Llei 40/2015) 
 Conveni INE, NUTS3 (Adaptació Llei 40/2015)  

 

 

4. Gestió dels serveis generals de l’IBESTAT. 
 

4.a) Promoure i iniciar les actuacions relacionades amb els serveis 
generals les qual són tramitades pels serveis de la Secretaria 
General de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. 
Aquesta inclou la gestió prèvia dels serveis de personal, 
contractació, gestió del pressupost, elaboració i tramitació de 
documents (personal, contractes, gestió econòmica, etc.). 
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Apartat 2. 
 

 

Pla econòmic i financer de l’IBESTAT. 
 

 

L’IBESTAT es correspon amb la Secció 77 dels pressuposts de la Comunitat 
Autònoma que aprova el Parlament de les Illes Balears. El pressupost  
corresponent a l’IBESTAT, per a l’exercici 2021, ascendeix a un total de 
1.853.667,00 euros, la qual cosa suposa un increment d’un 1% respecte de 
l’exercici anterior. 
 
Seguidament es detallen els capítols pressupostaris corresponents, amb la 
comparativa respecte dels exercicis precedents.  

 
 
 

  Capítol 1. 

 
*Variació 
Capítol 1 

Capítol 2. 

 
*Variació 
Capítol 2 

Capítol 6. *Variació 
Capítol 6 

TOTAL 
*Variació 

any 
anterior 

2008 478.183,00  15.000,00  410.000,00 
 

903.183,00 
 

2009 636.048,00 +33% 45.000,00 +200% 418.220,00 +2% 1.099.268,00 +22% 

2010 647.616,00 +2% 25.960,00 -42% 241.000,00 -42% 914.576,00 -17% 

2011 577.118,00 -11% 24.667,00 -5% 161.503,00 -33% 763.288,00 -17% 

2012 556.943,00 -3% 10.000,00 -59% 150.000,00 -7% 716.943,00 -6% 

2013 559.639,00 = 10.000,00 = 140.000,00 -7% 709.639,00 -1% 

2014 558.173,00 = 15.000,00 +50% 250.000,00 +44% 823.173,00 +15% 

2015 580.817,00 +4% 56.000,00 +273% 250.000,00 = 886.817,00 +8% 

2016 587.131,00 +1% 58.611,00 +5% 250.000,00 = 895.742,00 +1% 

2017 665.626,00 +13% 67.645,00 +15% 361.121,00 +44% 1.084.401,00 +21% 

2018 915.073,00 +37% 71.426,00 +6% 352.781,00 -2% 1.339.280,00 +24% 

2019 1.144.847,00 +25% 71.426,00 = 568.177,00 +61% 1.784.450,00 +33% 

2020 1.192.286,00 +4% 71.426,00 = 568.177,00 = 1.831.889,00 +3% 

 

2021 1.183.054,00 -1% 87.436,00 +22% 583.177,00 +3% 1.853.667 +1% 
 

 

 

Evolució pressupostària de l’IBESTAT (en euros corrents) 

 
 Capítol 1: Despeses de personal, Capítol 2: Despeses corrents, Capítol 6: Inversions  

0,00 

500.000,00 

1.000.000,00 

1.500.000,00 

2.000.000,00 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Capítol 6. Capítol 2. Capítol 1. 
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Capítol 1 
 
El Capítol 1, despeses de personal, es manté estable, amb un lleuger decrement 
tècnic de menys un u per cent.  
 

 

Capítol 2 
El Capítol 2, augmenta un 22% en relació al 
pressupost de 2020. Això és degut a les 
necessitats que es deriven de la nova 
contractació de neteja i les despeses de 
subministrament elèctric, entre d’altres. 
 
Capítol 6 
Pel que fa al capítol de les inversions, 
augmenta un 3%. Les despeses en matèria 
d’inversió immaterial es mantenen, mentre 
que s’incorpora una assignació per a 
l’adquisició d’equips per a processos 
d’informació. 
 

Els projectes d’inversió que s’executaran, en el marc d’aquest Capítol, són els següents: 

- El projecte d’inversió referent a la comptabilitat regional de les Illes Balears 
(anual i trimestral). En aquest projecte estan vinculats temporalment dues 
persones interines del grup A1 especialitat estadística.  

- El projecte d’inversió Suport estadístic per la creació del Registre de població 
de les Illes Balears i d’altres actuacions que preveu la Llei 5/2017, de la 
modificació de la Llei 3/2002, de 25 de juliol, d’estadística de les Illes Balears. 
En aquest projecte estan vinculats temporalment tres persones interines del 
grup A1, especialitat estadística.  

- El projecte d’inversió referent a la Desenvolupament i implantació de la 
infraestructura de dades i metadades estadístiques dels Illes Balears e-
Dades 

- El projecte d’inversió Actuacions estadístiques de l’IBESTAT 2020-2023; el 
qual dóna cobertura, entre d’altres, a l’execució dels treballs de camp 
d’operacions estadístiques com Frontur i Egatur, les llicències de programaris 
estadístics, la realització d’estudis, Enquesta consums intermedis, etc.  

Personal 
64% 

Despesa 
corrent 

5% 

Inversio
ns 

31% 
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- Projecte d’inversió indicadors dels Objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. Aquest projecte comporta la contractació 
d’un tècnic superior estadístic. 

Tot això es du terme a més d’atendre l’execució de les operacions estadístiques 
assumides a través dels plans i programes estadístics, així com a les obligacions 
establertes en els convenis signats amb altres administracions (INE, INSS, TGSS, 
etc.).  
 
La distribució que es preveu en els CAPÍTOLS 1 (Despeses de personal), 2 
(Despeses corrents) i 6 (Inversions) és la següent: 
 
 
2021 Relació de partides de despesa.  
Centre de cost 77101 Institut d’Estadística de les Illes Balears 
Programa 591A Estadística.  
 
Codi Capítol/Article/Concepte/Subconcepte Import 
1 Despeses de personal 1.183.054 
12 Retribucions de funcionaris i personal estatutari 933.041 
120 Retribucions bàsiques de personal funcionari i estatutari 400.523 
12000 Sous del subgrup A1 234.237 
12001 Sous del subgrup A2 41.195 
12002 Sous del subgrup C1 10.517 
12003 Sous del subgrup C2 17.829 
12005 Triennis 47.749 
12009 Altres retribucions bàsiques 48.996 
121 Retribucions complementàries personal funcionari i estatutari 532.518 
12100 Complement de destinació 148.139 
12101 Complement específic 145.832 
12102 Complement de productivitat compensada 140.028 
12103 Indemnització per residència 22.348 
12119 Carrera i desenvolupament professional del personal funcionari i estatutari 76.171 
13 Retribucions de personal laboral 28.804 
130 Laboral fix 28.804 
13000 Retribucions bàsiques 18.104 
13001 Complement de conveni 3.715 
13002 Complement de compensació de costos d’insularitat 1.060 
13004 Complement específic 2.826 
13005 Triennis 3.099 
16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador 221.209 
160 Quotes socials 221.209 
16000 Seguretat social 221.209 
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2 Despeses corrents en béns i serveis 87.436 
20 Arrendaments i cànons 43.270 
202 Arrendaments d’edificis i d’altres construccions 43.270 
20200 Arrendaments d’edificis i d’altres construccions 43.270 
21 Reparacions, manteniment i conservació 2.000 
213 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000 
21300 Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000 
216 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 1.000 
21600 Reparació, manteniment i conservació d’equips per a processos d’informació 1.000 
22 Material, subministraments i altres 39.166 
220 Material d’oficina 4.000 
22000 Material d’oficina ordinari no inventariable 2.000 
22001 Premsa, revistes i altres 1.000 
22002 Material informàtic no inventariable 1.000 
221 Subministraments 16.235 
22100 Energia elèctrica 10.235 
22101 Aigua 4.000 
22109 Altres subministraments 2.000 
224 Primes d’assegurances 1.156 
22400 Primes d’assegurances 1.156 
226 Despeses diverses 1.500 
22606 Reunions, conferències i cursos 1.500 
227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals 16.275 
22700 Neteja i endreçament 12.864 
22703 Postals 2.811 
22709 Altres treballs 600 
23 Indemnitzacions per raó del servei 3.000 
230 Dietes, locomoció i trasllats 3.000 
23000 Dietes, locomoció i trasllats 3.000 
  

 
 6 Inversions reals 583.177 

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 15.000 
626 Equips per a processos d’informació 15.000 
62600 Equips per a processos d’informació 15.000 
64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 568.177 
640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 568.177 
64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 533.177 
64001 Aplicacions informàtiques i software 35.000 
 

   Total    Programa 1.853.667 
 Total    C. Cost 1.853.667 
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A més d’aquesta dotació pressupostària, es preveu la incorporació de dues 
transferències de crèdit; una des de la Direcció General de Model Econòmic i 
Ocupació, per un valor de 70.000 euros, per a la realització de l’Enquesta de 
consums intermedis; l’altre de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i 
Igualtat, per un valor de 200.000 euros, per a l’elaboració d’indicadors 
corresponents als Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030. 

 
 

 

Apartat 3. 
 

 

Recursos humans. 
 

 
 
A més del personal de Capítol I inclòs a la Relació de llocs de feina (funcionari i 
laboral), l’IBESTAT disposa de personal vinculat a projectes d’inversió per tal de 
dur a terme les operacions estadístiques que té assignades. Això és fruit de la 
manca de personal funcionari de carrera suficient per poder gestionar el volum 
de tasques que li atorguen els plans i programes estadístics. 

Durant aquesta anualitat es dotarà el cap de servei de Producció Estadística II, 
nivell 28, per contra es desdotarà el cap de servei de Difusió, nivell 26, hores d’ara 
vacant. Les tasques corresponents en aquest servei seran assumides pel Servei de 
Producció Estadística I, el qual serà reforçat amb una secció; mentre que el cap de 
servei de Producció II, assumirà el desenvolupament de les estadístiques de caire 
econòmic. 
 
Organigrama de l’IBESTAT pel que fa al seu personal: 
 

SERVEI DE PRODUCCIÓ ESTADÍSTICA  
Cap del Servei  F0114013A  
Cap de la Secció  II F01130150  
Cap de la Secció III F01130133  
Cap de la Secció IV F01130145  
Cap del Negociat I F01110238  
Lloc base auxiliar  F014702XZ Pendent de provisió 
Lloc base tècnic superior estadístic  
( Interina)  

F0167025J Exp.4  

Lloc base tècnic superior estadístic  
(Interí) 

F0167025J Exp.5  

Lloc base tècnic superior estadístic  
(Interí/na) 

F0167025J Exp.7  

Lloc base tècnic superior estadístic  
(Interí) 

F0167025J Exp.8  

Lloc base tècnic superior estadístic  
(Interina) 

F01670285  

Lloc base tècnic superior estadístic  (Interí F0167029V3  



 

Document per debatre al Consell Rector de l’IBESTAT a la seva sessió de dia 6 de maig de 2021 20 

PI Registre Població) 
Lloc base tècnic superior estadístic  (Interí 
PI Registre Població) 

F0167029V2  

Lloc base tècnic superior estadístic  
(Interina PI Registre Població) 

F0167029V1  

Lloc base tècnic superior estadístic  
(Interina PI ODS) 

F016702CJ  

Cap de servei de Producció Estadística II F01140149 Pendent de provisió 
Lloc base tècnic superior estadístic  (Interí 
PI Comptabilitat regional) 

F0167029Z2  

Lloc base tècnic superior estadístic  (Interí 
PI Comptabilitat regional) 

F0167029Z1  

 
 
SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I COMPUTACIONAL    
Cap del Servei  F010600001  
Cap de la Secció I F01130148  
Lloc base tècnic superior 
informàtica (Interí) 

F0167025H  

Lloc base tècnic de grau mitjà F016500GC  
Ajudant tècnic , grup C, nivell 3 (Personal 
laboral)  

L0006015V  

 
 
 
SERVEI DE COORDINACIÓ I 
PLANIFICACIÓ ESTADÍSTICA  

  

Cap del Servei  F01140111  
Cap de la Secció I F01130514  
Cap de la Secció II F01130151  
Lloc base auxiliar F0147031E  
 


