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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

9977 Decret 41/2022 de 21 de novembre pel qual s'aprova el Pla d'Estadística de les Illes Balears
2022-2025

Preàmbul

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, d'acord amb la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut
d'autonomia de les Illes Balears, estableix, en l'article 30.32, que la Comunitat Autònoma té la competència exclusiva en les estadístiques
d'interès per a la comunitat autònoma.

La Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears, estableix, en l'article 17, que el Pla d'Estadística de les Illes Balears és
l'instrument de promoció, d'ordenació i de planificació de l'activitat estadística d'interès per a la comunitat autònoma de les Illes Balears, que
s'ha d'aprovar per decret del Consell de Govern i que ha de tenir una vigència de quatre anys, malgrat que podrà ser objecte de pròrroga fins a
l'entrada en vigor d'un nou pla que el substitueixi.

Mitjançant el Decret 40/2018, de 23 de novembre, es va aprovar el tercer Pla d'Estadística de les Illes Balears, corresponent al quadrienni
2018-2021, el qual ha estat prorrogat fins a aquest moment. El Pla ha estat desenvolupat pels programes anuals estadístics corresponents als
exercicis de 2019, 2020, 2021 i 2022, que ha aprovat el Govern de les Illes Balears mitjançant acord de Consell de Govern. No obstant això,
es considera necessària l'aprovació d'un nou pla estadístic per donar continuïtat a l'activitat estadística del Sistema estadístic de les Illes
Balears (SESTIB), que inclou les operacions estadístiques oficials que assumeixen les unitats estadístiques vinculades a les conselleries del
Govern de les Illes Balears, l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) i els consells insulars, d'acord amb les necessitats i
objectius que es determinaran.

El nou Pla d'Estadística de les Illes Balears 2022-2025, que s'aprova amb aquest Decret, té com a objectiu principal oferir a la ciutadania
estadístiques fiables, amb un valor afegit pel que fa a la desagregació de la dada i sense que comporti un increment addicional de la despesa
pública. D'altra banda, també pretén impulsar un nou model de producció estadística, seguint un marc comú de processos estadístics eficients,
robusts i no redundants, així com avançar en l'accessibilitat i la reutilització de la informació estadística, a fi que sigui interoperable i faciliti
informació en format obert, accessible i processable de forma automatitzada.

La producció estadística recollida en el present Pla s'ha de desenvolupar d'acord amb els principis que estableix la Llei 3/2002, amb el
compromís d'assumir els principis estadístics que figuren en l'article 2 del Reglament (CE) núm. 223/2009, del Parlament Europeu i del
Consell, d'11 de març de 2009, relatiu a l'estadística europea, i en el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, aprovat per
mandat de l'article 11 de l'esmentat Reglament, amb la finalitat de garantir la confiança de la població en les estadístiques d'interès de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

El Pla 2022-2025 s'estructura en set annexos, amb els continguts següents: annex 1, que estableix les condicions generals quant a la vigència i
l'execució del Pla, així com els grans objectius que es pretenen aconseguir; annex 2, que detalla la relació de les operacions que integren el
Pla, ordenades per àrea i secció temàtica; annex 3, que presenta la relació d'operacions ordenada per la unitat estadística responsable, d'acord
amb l'organigrama del Govern de les Illes Balears en el moment de l'aprovació; annex 4, que inclou els codis corresponents a les àrees i
seccions temàtiques; annex 5, que descriu els elements de garantia i classificació de les activitats estadístiques quant als elements que les
integren; annex 6, que estableix una proposta d'estructuració del document metodològic que, juntament amb la fitxa d'inventari, constitueix el
projecte tècnic de cadascuna de les activitats estadístiques, i annex 7, que concreta el model que s'ha d'usar com a calendari de difusió
estadística.

El Projecte de decret s'adequa als principis de bona regulació aplicables a les iniciatives normatives de l'Administració autonòmica, conforme
a l'article 49.1 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica,
transparència, eficiència, qualitat i simplificació, establerts en la normativa estatal bàsica.

En particular, s'ajusta als principis de necessitat i eficàcia, atès que el seu objecte és l'aprovació del Pla d'estadística de les Illes Balears
2022-2025 per donar continuïtat a l'activitat estadística de la comunitat autònoma una vegada que s'ha exhaurit el termini de vigència de
l'anterior Pla, tot i que aquesta s'hagi prorrogat.

En aquest sentit s'ha d'esmentar no tan sols l'actualització de les operacions estadístiques que conté aquest Pla, sinó a la nova configuració
d'objectius que s'hi estableixen per encarar els reptes a assolir en el nou període. Pel que fa a la forma i el rang de Decret, aquest són els
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exigits per l'article 17 de la Llei 3/2002 que regula el Pla d'Estadística de les Illes Balears.

La norma s'adequa al principi de seguretat jurídica, atès que s'insereix plenament en l'ordenament jurídic; i també als principis de
proporcionalitat, eficiència, qualitat i simplificació requerits per la planificació de l'activitat estadística d'interès per a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, ja que els tràmits i obligacions que exigeix són els necessaris i no s'imposen carregues administratives no justificades i la
regulació que conté resulta proporcionada, en atenció a la situació prevista i a la necessitat de garantir el principi d'eficiència en la consecució
dels objectius prevists.

Quant al principi de transparència, la norma identifica clarament el seu propòsit i s'ha sotmès als tràmits d'informació pública i d'audiència als
interessats, als consells insulars i als ajuntaments, d'acord amb l'article 58 de la Llei 1/2019, del Govern de les Illes Balears.

ord amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el ConsellPer això, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, d'ac
de Govern en la sessió de 21 de novembre de 2022.

DECRET

Article únic
Aprovació del Pla d'Estadística

S'aprova el Pla d'Estadística de les Illes Balears 2022-2025, com a instrument de promoció, d'ordenació i de planificació de l'activitat
estadística d'interès per a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en els termes que estableixen els annexos d'aquest Decret.

Disposició addicional
Informe d'avaluació

Una vegada esgotada la vigència del Pla d'Estadística de les Illes Balears 2022-2025, l'IBESTAT ha d'elaborar, en el termini de sis mesos, un
informe d'avaluació i justificació del grau de compliment del Pla.

Disposició final primera
Habilitació normativa

S'autoritza el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball perquè dicti les disposicions necessàries per desenvolupar aquest Decret.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 21 de novembre de 2022

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Iago Negueruela Vázquez

 La presidenta
 Mercedes Garrido Rodríguez

 
 (Per suplència d'acord amb l'article 7 de la Llei 1/2019, de 31 de gener

del Govern de les Illes Balears)
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ANNEX 1

Pla d'Estadística de les Illes Balears 2022-2025. Establiment d'objectius  i regulació dels 
procediments que s'han de dur a terme per a l'execució del Pla

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Definició

1. El Pla d'Estadística de les Illes Balears és l'instrument de promoció, d'ordenació i de 
planificació de l'activitat estadística d'interès per a la comunitat autònoma, i és el marc de 
col·laboració entre les institucions o entitats que integren el Sistema estadístic de les Illes 
Balears (SESTIB) per dur a terme estadístiques declarades d'interès autonòmic.

2. El Pla d'Estadística igualment emmarca la relació de les institucions i els òrgans del Sistema 
estadístic de les Illes Balears amb l'Institut Nacional d'Estadística (INE), com també amb els 
altres organismes públics estatals, de la resta de comunitats autònomes, europeus o 
internacionals. 

Aquesta col·laboració ha de tenir com a finalitats principals:
a) Establir un sistema coherent, homogeni i comparable amb els del seu entorn.
b) Aprofitar al màxim les informacions existents i disponibles.
c) Evitar duplicitats innecessàries.
d) Posar en comú el desenvolupament de les tecnologies de tractament de dades i de difusió.

Article 2
Període de vigència

1. El Pla d'Estadística que s'aprova mitjançant aquest Decret té un període de vigència comprès 
des de l'endemà al de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al 31 de desembre 
de 2025. 

2. En el cas que l'1 de gener de l'any 2025 no hagi entrat en vigor el nou Pla d'Estadística de les 
Illes Balears, s'ha de considerar automàticament prorrogada la vigència del Pla d'Estadística de 
les Illes Balears 2022-2025.

Article 3
Execució de les activitats

Les activitats que contenen els programes estadístics anuals, en desenvolupament d'aquest Pla 
d'Estadística, les han de dur a terme els òrgans i les institucions que s'integren en el Sistema 
estadístic de les Illes Balears, mitjançant les seves unitats estadístiques o equivalents, de 
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manera directa o en col·laboració amb altres entitats, mitjançant acords, convenis o contractes, 
si escau.

Article 4
Compromís amb la qualitat de les operacions estadístiques oficials

Les operacions estadístiques recollides en el present Pla d'Estadística, amb la finalitat de 
garantir la confiança de la població en les estadístiques d'interès de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears, s'han de desenvolupar assumint les directrius del Codi de  bones pràctiques 
establert en el Reglament (CE) núm. 223/2009.

Article 5
Desagregació per illes

En el desenvolupament del Pla d'Estadística de les Illes Balears 2022-2025 s'ha d'usar l'illa com a 
unitat bàsica d'anàlisi territorial, sempre que sigui metodològicament i econòmicament viable o 
que no hi hagi una necessitat d'agrupació per raons tècniques, sense perjudici de 
desagregacions territorials inferiors (municipals, inframunicipals, etc.), quan sigui possible.

Capítol II
Objectius del Pla

Article  6
Objectius estratègics 

1. Objectius transversals
a) Disposar de la informació estadística que permeti el coneixement demogràfic, social, 
econòmic, territorial i mediambiental de les Illes Balears, de manera que sigui útil a les 
institucions públiques i als agents econòmics i socials per prendre decisions.
b) Consolidar l'IBESTAT com a coordinador del Sistema estadístic autonòmic, productor 
genèric de les estadístiques de referència i garant del rigor metodològic i de suport a les unitats 
estadístiques del SESTIB com a productores de dades sectorials.
c) Assegurar que la producció d'informació estadística es realitzi de forma descentralitzada, 
coordinada i no redundant (dada única). Per tant, les dades i les seves metadades s'han de 
produir una sola vegada i s'han de mantenir pels organismes amb major capacitat per 
assegurar-ne l'actualització.
d)   Garantir a la ciutadania l'accés a la informació estadística oficial, d'acord amb el principi de 
transparència. S'ha de facilitar que la informació que produeix i difon el conjunt del SESTIB sigui 
reutilitzable, de conformitat amb la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a les dades obertes i la reutilització de la informació del 
sector públic, i la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector 
públic.
e) Consolidar les estadístiques vigents i estructurar-ne les noves d'acord amb les demandes 
d'informació que es considerin d'interès per a la comunitat autònoma.
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f) Fomentar la incorporació de l'especialitat estadística per als  llocs de feina amb contingut 
estadístic amb la finalitat de millorar l'eficiència i la qualitat en la producció de dades 
estadístiques oficials.
g) Integrar la perspectiva de gènere, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 3/2007, de 22 
de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de 
dones i homes:
1r. Incloure la perspectiva de gènere en la producció i la difusió de dades estadístiques, amb la 
incorporació sistemàtica de la variable de sexe en la recollida de dades que siguin susceptibles 
d'incloure-la. 
2n. Incorporar indicadors de gènere que possibilitin conèixer els valors, els rols, les situacions, 
les condicions, les aspiracions i les necessitats de dones i homes en els diferents àmbits. 
h) Incorporar la variable de nacionalitat i país de naixement, així com la de comunitat autònoma 
d'origen amb relació als espanyols, sempre que sigui possible.
i) Incorporar la variable d'edat, sempre que sigui possible.
j) Avaluar la situació actual del SESTIB i avaluar les operacions estadístiques incloses en el 
present Pla des del plantejament inicial de la seva necessitat fins a la seva difusió.

2. Objectius institucionals i de governança
a) Impulsar la incorporació dels ajuntaments i les mancomunitats de municipis a l'estructura 
estadística de les Illes Balears així com impulsar la col·laboració i la coordinació entre les 
administracions autonòmica, insulars i municipals.
b) Fomentar la integració de les operacions estadístiques del present Pla en les operacions 
estadístiques del Pla Estadístic Nacional per incorporar les singularitats de les Illes Balears i 
aprofitar les economies d'escala producte d'aquesta integració.
c) Col·laborar amb l'Institut Nacional d'Estadística, els ministeris i la resta d'òrgans centrals 
d'estadística de les comunitats autònomes per establir criteris orientats a la normalització 
semàntica i les metodologies homologades, intercanviar informació o confeccionar activitats 
conjuntes que redundin en una major eficàcia i eficiència.
d) Dissenyar i coordinar el conjunt d'accions formatives que garanteixen que el personal del 
SESTIB pugui actualitzar els seus coneixements d'acord amb els avanços de mètodes i tècniques 
estadístiques, i col·laborar amb l'Escola Balear d'Administracions Públiques (EBAP) per establir 
actuacions formatives comunes.
e) Fomentar la col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears i altres institucions 
d'investigació, especialment de l'àmbit de l'estadística, per impulsar la investigació, la innovació i
la formació en ciència de dades que permetin millorar la quantitat i la qualitat de les operacions.
f) Interactuar de manera activa amb el conjunt de les administracions públiques per a la 
producció i la difusió dels indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.
g) Actualitzar i adaptar la normativa legal en matèria d'estadística per tenir en compte els 
preceptes innovadors que estableix el Reglament (CE) núm. 223/2009, relatiu a l'estadística 
europea, posteriorment modificat pel Reglament (UE) 2015/759 del Parlament Europeu i del 
Consell.
h) Impulsar l'ús de la informació estadística disponible per incorporar-la al seguiment i 
l'avaluació de les polítiques públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

3. Objectius de producció (eficiència i interoperabilitat)
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a) Interoperabilitat organitzativa i accés a dades:
1r. Intensificar l'ús dels registres administratius i altres fonts de dades de titularitat pública com 
a font preferent per a la producció d'operacions estadístiques i continuar incrementant la seva 
explotació en la producció d'estadístiques oficials.
2n. Actualitzar l'Inventari de registres administratius d'interès estadístic autonòmic i altres fonts 
de titularitat pública, format tant per les fonts i registres ja utilitzats en qualsevol fase de la 
producció estadística com per les que encara no són aprofitades estadísticament i són 
susceptibles de ser utilitzades, com a font primària o secundària, amb aquesta finalitat en el 
futur. 
3r. Avançar en la inclusió de noves formes d'accés de dades (Internet, xarxes socials, sensors, 
big data, etc.) en els processos de producció estadística i analitzar la normativa vigent per al 
desenvolupament d'aquest objectiu, sempre garantint que les dades de caràcter personal siguin
tractades de manera segura, íntegra i confidencial.
4t. Impulsar la creació d'un banc col·laboratiu i interoperable de dades, actius semàntics i 
metadades per conservar, ordenar, inventariar i custodiar les fonts de dades de titularitat 
pública per a finalitats estadístiques així com els documents i les metadades necessàries per a la
seva interpretació i utilització que siguin d'ús permès exclusivament per al desenvolupament de 
l'activitat estadística de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5è. Impulsar un model de gestió de planificació estadística integrada, seguint el Model general 
d'informació estadística—Generic Statistical Information Model (GSIM)— elaborat per les 
Nacions Unides, per a la millora de la gestió de la planificació estadística de les Illes Balears.
b) Interoperabilitat semàntica:
1r. Promoure l'ús d'estàndards oberts, especialment amb relació a nomenclatures, 
classificacions, conceptes, codis i altres aspectes d'homogeneïtzació estadística, per possibilitar 
l'aprofitament estadístic.
2n. Elaborar i publicar un catàleg de nomenclatures, classificacions, conceptes i codis que siguin 
d'utilitat estadística. Aquest catàleg ha de ser accessible tant per a ús intern del SESTIB com per 
al conjunt de la societat i ha de ser interoperable. La coordinació i el manteniment d'aquest 
catàleg han de ser responsabilitat de l'IBESTAT, de conformitat amb l'article 34.d) de la Llei 
3/2002.
c) Infraestructura tecnològica:
1r. Avançar en el desenvolupament de la infraestructura tecnològica que doni cobertura a la 
interoperabilitat organitzativa, tècnica i semàntica amb finalitats estadístiques.
2n. Impulsar un sistema de difusió que integri dades, metadades, tractaments i serveis comuns i
interoperables de l'estadística d'interès de la comunitat autònoma de les Illes Balears com a 
suport per a la difusió oberta i interoperable de les operacions estadístiques, el qual permetrà 
nodrir automàticament, mitjançant API  REST, el portal de dades obertes GOIB. Aquest sistema 
ha de ser adoptat, desenvolupat i mantingut per l'IBESTAT i, a més, ha d'estar a la disposició del 
conjunt del SESTIB.
3r. Aprofitar al màxim les noves tecnologies que vagin sorgint en el transcurs de la vigència del 
present Pla d'Estadística així com cooperar en el seu ús pel SESTIB.
d) Implantació d'un nou model de producció orientat a la integració de dades:
1r. Considerar com a referent metodològic d'actuació en els processos estadístics el Model 
general del procés de negoci estadístic —Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)—, 
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iniciativa de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, que descriu i defineix el 
conjunt de processos necessaris per obtenir estadístiques oficials.
2n. Impulsar un sistema de dades integrades per a finalitats estadístiques dirigit a la integració 
automàtica d'unitats d'observació (persones, empreses, habitatges, etc.) i a l'enllaç amb altres 
unitats o recursos relacionats, que ha de facilitar la fusió de fitxers administratius i la seva 
integració amb informació geogràfica. Aquest sistema ha de permetre la creació d'estadístiques 
multifont (dades administratives, enquestes, fonts big data, etc.) mitjançant l'elaboració de 
marcs de dades mestres i directoris. 
3r. Impulsar l'obtenció d'estadístiques espacials, mitjançant la integració d'unitats d'observació 
amb registres de referències espacials, aplicant estàndards alineats amb el Global Statistical 
Geospatial Framework.
e) Seguretat i confidencialitat de les dades:
1r. Revisar els procediments de protecció de dades personals per adaptar-los al Reglament UE 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques 
quant al tractament de les dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, i a la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets 
digitals, així com revisar els procediments per als requeriments tècnics i legals en matèria de 
seguretat de la informació, d'acord amb  el que disposa el Reial decret 311/2022, de 3 de maig, 
pel qual es regula l'Esquema nacional de seguretat.

4. Objectius de difusió i atenció a les persones usuàries
a) Identificació de necessitats i atenció a les persones usuàries:
1r. Establir protocols i canals de diàleg amb les persones usuàries de dades estadístiques per 
conèixer amb detall i flexibilitat els usos que fan de les dades oficials publicades, així com les 
necessitats que tenen.
2n. Realitzar activitats de divulgació i formació activa en operacions estadístiques dirigides a les 
persones usuàries potencials, amb l'objecte de reforçar les idees de transparència, utilitat i 
sentit de l'estadística oficial.
3r. Mesurar l'ús i la valoració de les operacions estadístiques per les persones usuàries.
4t. Generar una varietat de productes personalitzats de difusió dirigits a diferents grups de 
persones usuàries, atesos els diferents nivells d'immersió d'aquestes en les noves eines web, 
per a una major divulgació, comprensió i utilització de la informació estadística.
b) Difusió interoperable de dades obertes:
1r. Impulsar la reutilització de les dades estadístiques, d'acord amb la llei 37/2007 i l'Esquema 
nacional d'interoperabilitat establert en l'article 156, apartat 1, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
de règim jurídic del sector públic. Per afavorir la comprensió i la interoperabilitat de les dades, 
s'han d'incorporar progressivament metadades i documentació de suport. La distribució 
d'aquestes dades, metadades i documentació de suport s'ha de realitzar d'acord amb els 
estàndards internacionals Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX), que va ser dissenyat 
per descriure dades i metadades estadístiques, normalitzar l'intercanvi i millorar l'ús compartit 
eficient entre organitzacions estadístiques i similars. 

5. Objectius específics
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a) Prioritzar el desenvolupament del present Pla, atès que es consideren infraestructures 
d'informació bàsica l'elaboració i el manteniment continu de les operacions estadístiques 
següents:
1r. Els indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Illes 
Balears.
2n. El Marc poblacional de les Illes Balears, que constituirà el registre de base de les persones 
residents de les Illes Balears i que servirà, entre altres usos, per a la constitució del Marc per al 
disseny de mostres probabilístiques a llars i persones.
3r. El Directori d'empreses i establiments amb activitat econòmica a les Illes Balears, que servirà,
entre altres usos, per a la constitució del Marc per al disseny de mostres probabilístiques a 
empreses i establiments.
4t. El Viari unificat de les Illes Balears (VUIB), que constitueix el Sistema d'informació territorial 
bàsic per a les adreces postals. Aquesta infraestructura bàsica ha de ser utilitzada per a la 
georeferenciació de dades estadístiques.
5è. El Marc input/output de les Illes Balears, com el model econòmic necessari per analitzar les 
interdependències de les indústries en l'economia de les Illes Balears.
6è. El desenvolupament d'un sistema integrat de comptes econòmics anuals i trimestrals, com 
també l'elaboració dels comptes satèl·lit que aportin informació detallada de sectors clau de 
l'economia de les Illes Balears.

Capítol III
Inventari d'activitats estadístiques i elements de classificació

Article 7
Activitats estadístiques

1. S'entén per activitat estadística la recopilació, obtenció, tractament i conservació de dades 
qualitatives i quantitatives per elaborar estadístiques, així com la publicació i la difusió 
d'aquestes dades.

2. A l'efecte d'ordenar l'activitat estadística, formen part del Pla i dels programes estadístics 
que el desenvolupen les operacions que tenen com a finalitat directa produir i difondre dades 
estadístiques o aquelles que són prèvies o complementàries a aquestes.

3. No s'inclouen en els instruments de planificació:
a) Les publicacions que tenguin per objecte difondre dades sintètiques generals o específiques
al marge de l'operació a la qual estan lligades.
b) La simple difusió genèrica de les dades d'una activitat per Internet.
c) Les notes de premsa que formen part de l'activitat de referència.

Article 8 
Inventari d'activitats estadístiques

1. L'Inventari d'activitats estadístiques té les finalitats següents:
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a) Identificar les activitats estadístiques que duen a terme les unitats del Sistema estadístic de 
les Illes Balears en un any determinat, així com aquelles altres potencials vinculades a aquestes 
que es troben fora de planificació.
b) Establir els responsables específics d'executar-les.
c) Tenir un coneixement tècnic detallat de l'actuació estadística que desenvolupen les 
administracions autonòmica, insular i local.
d) Servir de base per a l'elaboració dels instruments de planificació i programació estadística 
de la Comunitat Autònoma.
e) Disposar d'un mecanisme de coordinació que permeti a l'IBESTAT dur a terme el seguiment, 
l'anàlisi i l'avaluació d'aquestes activitats i activar-ne la difusió.

2. Gestionen l'Inventari de forma conjunta mitjançant una aplicació informàtica les unitats del 
Sistema estadístic i l'IBESTAT, que el coordina i el supervisa. El procediment per actualitzar 
l'Inventari s'estableix de la forma següent:
a) L'IBESTAT ha de posar a l'abast de cada unitat del Sistema estadístic de les Illes Balears 
l'accés a l'aplicació que gestiona l'Inventari per actualitzar-lo de forma descentralitzada i 
coordinada.
b) Els responsables de les activitats estadístiques de les unitats han d'actualitzar les dades que 
conté cada fitxa, la qual cosa  ha de supervisar la persona responsable de la unitat estadística.
c) Correspon a l'IBESTAT validar i tancar els inventaris de cada any.

3. L'Inventari d'activitats estadístiques està integrat per una fitxa tècnica i identificativa. La 
definició dels elements que integren les fitxes de l'Inventari ha d'ajustar-se a l'establert en 
l'annex 5.

Article 9
Projectes tècnics

1. L'execució de qualsevol operació estadística inclosa en el Pla requereix l'existència d'un 
projecte tècnic que l'avali. El projecte tècnic està integrat per la fitxa de l'Inventari i el document 
metodològic que s'incorporarà de forma associada a cada operació en l'aplicació que gestiona 
l'Inventari d'activitats estadístiques.

2. En  el cas que una operació, per la seva simplicitat, no requereixi l'existència d'un document 
metodològic explícit, s'ha d'entendre que el projecte tècnic de l'operació està integrat únicament
per la fitxa de l'Inventari. 

3. L'IBESTAT ha de validar els projectes tècnics de l'operació estadística.

4. Els elements que han d'incloure els documents metodològics es defineixen en l'annex 6.

Article 10
Classificació temàtica
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La classificació de les àrees i de les seccions temàtiques en les quals han d'ordenar-se les 
activitats estadístiques de la Comunitat Autònoma s'ha d'ajustar a l'establert en l'annex 4.

Capítol IV
Desenvolupament del Pla

Secció 1a
Els programes anuals

Article 11
Programes anuals

1. El Pla ha de desenvolupar-se mitjançant els programes estadístics anuals, que han de 
descriure les activitats que s'han de dur a terme cada any. D'aquesta manera, han de complir-se 
i concretar-se els objectius que marca el Pla d'Estadística de les Illes Balears 2022-2025.

2. Els programes anuals d'estadística han d'aprovar-se mitjançant acord del Consell de Govern 
i han de contenir, com a mínim, la relació de les estadístiques incloses en el Pla que s'han de dur
a terme durant l'exercici corresponent, amb indicació del número d'identificació, la denominació
de l'activitat i la unitat estadística o òrgan responsable, d'acord amb les especificacions 
següents:
a) En l'annex 1 dels programes anuals, han d'ordenar-se les estadístiques esmentades a partir 
de l'àrea i la secció temàtica. Hi han de figurar el número d'identificació i la denominació de 
l'activitat.
b) En l'annex 2 dels programes anuals, ha d'oferir-se la relació de les activitats ordenades per 
la unitat estadística responsable i el departament que se'n fa càrrec. Hi han de figurar el número
d'identificació i la denominació de l'activitat.
c) En l'annex 3 dels programes anuals, d'acord amb els criteris de l'article 18.2 de la Llei 
3/2002, ha d'oferir-se la relació de les activitats que integren el programa anual, ordenades per 
la unitat estadística responsable, i cadascuna ha d'especificar, a més, els aspectes següents:
1r. Número d'identificació.
2n. Denominació.
3r. Àrea.
4t. Secció temàtica.
5è. Objectius o finalitats.
6è. Població o col·lectiu objecte d'estudi.
7è. Variables principals.
8è. Àmbit geogràfic.
9è. Desagregació territorial màxima.
10è. Organismes o unitats estadístiques de la Comunitat Autònoma que hi participen.
11è. Altres organismes que hi participen.
12è. Cost estimatiu addicional.
13è. Entitats privades i particulars obligats a col·laborar.
14è. Compensació a entitats o particulars obligats.
15è. Suport en el qual es difon.
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16è. Periodicitat de la difusió.
17è. Estat de l'operació.
d) En l'annex 4 dels programes anuals, ha d'oferir-se el calendari de difusió de dades 
corresponent a cadascuna de les operacions estadístiques, ordenada per la unitat estadística 
responsable, d'acord amb el model que s'estableix en l'annex 7 del present Decret.
e) En l'annex 5 dels programes anuals, si escau, ha d'oferir-se la relació actualitzada i 
consolidada de les operacions estadístiques incloses en el Pla d'Estadística, una vegada que s'hi 
hagin produït baixes o noves incorporacions. Les operacions han d'ordenar-se per unitat 
responsable i han d'indicar-se els canvis en l'apartat corresponent d'altes i baixes.

Article 12
Requisits d'informació

Per incloure una activitat estadística en els programes anuals, s'han de complir els requisits 
d'informació següents:
a) Tenir un projecte tècnic bàsic que identifiqui els elements essencials de l'activitat, d'acord 
amb els criteris que s'assenyalen en l'article 9 de l'annex 1 i els annexos 5 i 6.
b) Ajustar-se a la legalitat i normativa tècnica aplicables.
c) Aplicar un sistema normalitzat de conceptes, definicions, classificacions i codis, i també una 
metodologia que permeti comparar els resultats amb altres estadístiques similars.
d) Permetre l'actualització periòdica o puntual, si escau.
e) No comportar una duplicitat amb altres estadístiques existents.
f) Preveure la difusió de les dades sintètiques i bàsiques obtingudes.

Article 13
Incorporació d'altres activitats estadístiques

Les unitats integrants del Sistema estadístic de les Illes Balears poden proposar incloure en els 
programes anuals, com a estadística d'interès per a la comunitat autònoma, les activitats que 
altres entitats o institucions duguin a terme i siguin adequades per complir els objectius del Pla. 
En qualsevol cas, perquè això sigui possible, l'activitat estadística ha de quedar vinculada a la 
unitat que la proposa mitjançant el conveni de col·laboració corresponent o l'instrument jurídic 
adequat, el qual ha de comptar amb l'informe preceptiu de l'IBESTAT.

Article 14
Inclusió i exclusió posteriors d'activitats

1. Els successius programes anuals de desenvolupament i execució d'aquest Pla d'Estadística 
poden incorporar les operacions estadístiques que inicialment no s'incloguin, a conseqüència 
d'una exigència normativa o per raó d'oportunitat, sempre que les duguin a terme els òrgans 
integrants del Sistema estadístic de les Illes Balears.

2. Si es constata que és innecessari elaborar una operació determinada inclosa en el Pla 
d'Estadística durant el seu període de vigència, pot ser exclosa pel programa anual 
corresponent.
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3. Les variacions a què es refereixen els apartats anteriors s'han d'especificar en l'annex 5 del 
corresponent programa anual d'estadística, en els termes establerts en l'article 11.2 e) del 
present annex.

Secció 2a
Estructuració i coordinació institucional

Article 15
Coordinació

Correspon a l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, com a gestor del Sistema estadístic de les 
Illes Balears, coordinar els plans d'estadística i els programes anuals que els desenvolupen. En 
aquest sentit, ha de dur a terme les activitats següents:
a) Elaborar i aprovar les propostes de successius plans estadístics.
b) Elaborar i aprovar les propostes dels programes anuals, així com promoure les activitats 
prèvies necessàries per al compliment d'aquest Decret.
c) Donar assistència tècnica a les diverses entitats a les quals els programes anuals encomanin
l'elaboració d'estadístiques, a fi de garantir els preceptes legals i tècnics que s'estableixin.
d) Establir relacions de col·laboració amb els ens locals; amb les altres comunitats autònomes; 
amb l'Administració de l'Estat i, especialment, l'Institut Nacional d'Estadística; amb els 
organismes comunitaris de la Unió Europea, i amb la resta d'institucions que consideri 
pertinents per complir el que estableixen el Pla Estadístic i els corresponents programes anuals.
e) Realitzar el seguiment de les estadístiques incloses en el Pla i els programes anuals.
f) Validar anualment els inventaris d'activitats estadístiques corresponents i els projectes 
tècnics vinculats a aquests, que necessàriament han d'afectar, com a mínim, les activitats 
incloses en els programes anuals.

Article 16
Les unitats estadístiques

1. Les unitats estadístiques són els òrgans de cada conselleria de l'Administració de la Comunitat
Autònoma, i, si escau, dels organismes i entitats que en depenen, que duen a terme les 
activitats previstes en els programes anuals. També tenen aquesta consideració els òrgans dels 
consells insulars o altres entitats locals que assumeixin activitats previstes en els programes 
anuals. Aquests òrgans tenen la consideració jurídica d'unitats administratives, d'acord amb el 
que estableix l'article 6 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Les unitats estadístiques han de dur a terme, en coordinació amb l'IBESTAT, les actuacions 
següents:
a) Elaborar propostes d'activitats estadístiques per als programes anuals.
b) Elaborar els projectes tècnics propis perquè siguin homologats des del punt de vista 
metodològic.ht

tp
s:

//w
w

w
.c

ai
b.

es
/e

bo
ib

fr
on

t/p
df

/c
a/

20
22

/1
52

/1
12

34
41

https://www.caib.es/eboibfront/


Núm. 152
22 de novembre de 2022

Fascicle 236 - Sec. I. - Pàg. 47180

https://www.caib.es/eboibfront/    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

   

c) Vetlar pel compliment de la normativa estadística i especialment pel que fa al secret 
estadístic.
d) Col·laborar en les activitats instrumentals contingudes en els programes anuals.

3. Les unitats estadístiques estan integrades per un coordinador i els responsables de les 
operacions estadístiques que fixen el Pla i els programes anuals. Les ordres de funcions 
corresponents han de reflectir aquesta situació.

Article 17
Comissió Interdepartamental d'Estadística

1. La Comissió Interdepartamental d'Estadística és l'òrgan de coordinació que ha de debatre 
l'esborrany dels plans i programes i acordar-ne una proposta, una vegada debatudes les 
diferents proposicions dels representants de les unitats estadístiques amb l'IBESTAT. Aquest 
acord ha de trametre's a la Comissió Assessora d'Estadística perquè n'emeti dictamen i al 
Consell Rector perquè aprovi la proposta del projecte del pla corresponent.

2. La Comissió Interdepartamental d'Estadística ha de determinar l'establiment dels criteris que 
han de seguir-se en el desenvolupament de l'execució del Pla, a més de fer-ne el seguiment i 
coordinar les unitats del Sistema estadístic que l'han de dur a terme.

Article 18
Entitats col·laboradores del Sistema estadístic de les Illes Balears

1. L'Institut d'Estadística de les Illes Balears i les diferents unitats estadístiques poden establir 
formes estables de col·laboració, mitjançant acord, conveni o contracte, amb organitzacions, 
entitats, associacions i empreses no integrades en el Sistema estadístic de les Illes Balears que 
estiguin vinculades a les realitats socioeconòmiques que puguin ser objecte d'activitats 
estadístiques. Aquestes entitats poden tenir la consideració de col·laboradores del Sistema 
estadístic de les Illes Balears.

2. Les entitats col·laboradores, quan duguin a terme part d'una operació estadística inclosa en el
programa anual, tenen la condició d'integrants del Sistema estadístic de les Illes Balears a 
l'efecte de les possibles sancions que puguin establir-se en cas de vulneració de la normativa 
que regula l'activitat estadística.

Secció 3a
Elaboració, aprovació i execució dels programes anuals

Article 19
Elaboració i aprovació dels programes anuals

1. Abans del 30 de setembre de cada any, les unitats estadístiques del Sistema estadístic de les 
Illes Balears han de trametre a l'Institut d'Estadística de les Illes Balears les propostes 
d'actuacions estadístiques que hagin d'incloure's en el Programa Anual d'Estadística.
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2. La proposta del programa anual corresponent, ha d'elaborar-la, abans del dia 15 de 
novembre de cada any, l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, amb totes les consultes prèvies
pertinents als ens i als òrgans del Sistema estadístic de les Illes Balears implicats de forma 
específica en cadascuna d'aquestes activitats, així com amb la Comissió Assessora d'Estadística, 
d'acord amb la Llei d'estadística de les Illes Balears.

3. A instàncies de la conselleria competent en matèria d'estadística, correspon al Govern de les 
Illes Balears aprovar els corresponents programes anuals d'estadística mitjançant acord, abans 
del 31 de desembre de cada any.

Article 20
Execució i disponibilitats pressupostàries i organitzatives

La inclusió d'una activitat estadística en el programa anual i l'execució d'aquesta queden 
subjectes, en qualsevol cas, a les disponibilitats pressupostàries i organitzatives.

Secció 4a
Dades i operacions estadístiques

Article 21
Relació d'operacions estadístiques declarades d'interès per a la comunitat autònoma

1. Les activitats estadístiques incloses en el Pla d'Estadística o els programes anuals 
constitueixen operacions estadístiques i tenen la consideració d'estadístiques declarades 
d'interès per a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. La relació d'operacions que fixa el Pla d'Estadística de les Illes Balears 2022-2025 és la que es 
detalla en l'annex 2 d'aquest Decret, ordenada per àrea i secció temàtica, i en l'annex 3, 
ordenada per la unitat responsable de l'execució de l'operació.

3. Aquesta relació ha d'actualitzar-se anualment, d'acord amb els programes anuals, tal com 
s'indica en l'article 11.2. e).

Article 22 
Cessió de dades entre les unitats integrants del Sistema estadístic de les Illes Balears

1. Les unitats estadístiques o entitats que no siguin òrgans responsables han de col·laborar en 
el subministrament de les dades necessàries per a la confecció de les operacions estadístiques 
incloses en el Pla i els programes quan siguin dipositàries de les dades originàries.

2. Les unitats integrants del Sistema estadístic de les Illes Balears han de cedir-se entre si la 
informació de base que requereixin per dur a terme les activitats estadístiques d'interès per a la 
comunitat autònoma, sempre que es compleixin les condicions següents:
a) Que la cessió s'hagi previst en el programa anual o projecte tècnic.
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b) Que s'hagin adoptat les mesures suficients per mantenir el secret estadístic.
c) Que la informació cedida s'utilitzi exclusivament per realitzar les activitats que tenguin 
encomanades, d'acord amb el programa anual.

3. Amb la finalitat d'esbrinar tots els elements que intervenen en la cessió de dades entre les 
unitats estadístiques o amb els departaments generadors de dades necessàries per a la 
confecció d'una operació estadística oficial, ha de procurar-se l'establiment de convenis o acords
de col·laboració per fixar l'abast de les obligacions de les parts, procediments, usos permesos, 
terminis i responsabilitats.

4. Les condicions previstes anteriorment també poden fer-se extensives a l'intercanvi 
d'informació amb altres administracions públiques i, de manera molt especial, amb l'Institut 
Nacional d'Estadística, ministeris, consells insulars i altres administracions locals.

Article 23
Obligatorietat en el subministrament de dades d'altres organismes i els convenis de 
col·laboració

1. Respecte als organismes externs al Sistema estadístic de les Illes Balears, l'obligatorietat 
quant al subministrament de dades ha de determinar-se en els convenis de col·laboració o 
instruments legals d'intercanvi d'informació que s'estableixin.

2. Per a l'establiment d'un acord o conveni de col·laboració amb contingut estadístic és 
preceptiu l'informe de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, tal com assenyala l'article 34. k) 
de la Llei 3/2002.

Article 24
Obligació de les entitats privades i dels particulars de subministrar dades
 
1. Per dur a terme les operacions estadístiques és obligatori que les unitats informants externes
subministrin les dades necessàries que se sol·licitin a aquest efecte, en els termes establerts en 
la legislació vigent. En aquest sentit, s'ha d'estar al que especifiqui el corresponent programa 
anual en cadascuna de les operacions estadístiques en el seu annex 3.

2. Sense perjudici de l'apartat anterior, han de ser d'aportació estrictament voluntària i, per tant,
només es poden requerir després del consentiment exprés previ de les persones interessades, 
les dades susceptibles de revelar l'origen ètnic, les opinions polítiques, les conviccions religioses 
o ideològiques, i, en general, qualsevol circumstància que pugui afectar la intimitat personal o 
familiar.

Article 25
Cessió de dades a tercers

1. Ha de possibilitar-se l'accés o la difusió dels fitxers amb microdades que requereixin el 
personal investigador i la resta de persones usuàries, en les condicions que estableix la 
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legislació vigent, tenint en compte, en particular, la normativa sobre el secret estadístic i la 
protecció de dades.

2. També poden difondre's les microdades provinents d'altres entitats estadístiques, sempre que
es disposi del consentiment específic expressat mitjançant conveni, autorització expressa o 
qualsevol altre document jurídic.

Article 26
Dades administratives

En el cas que s'utilitzin dades d'origen administratiu, aquesta informació ha d'incorporar-se en la
forma que tècnicament garanteixi millor l'eficàcia, la integritat de la informació i el respecte al 
secret estadístic o a qualsevol altra norma legal que incideixi en la confidencialitat de les dades 
protegides.

Article 27
Creació, modificació i extinció de registres administratius i sistemes d'informació

Els registres administratius que serveixen com a font prioritària d'informació per a les 
estadístiques d'interès de la comunitat autònoma de les Illes Balears han d'arbitrar els 
mecanismes pertinents per poder garantir la seva explotació estadística, així com la 
georeferenciació de les dades, d'acord amb els criteris que s'estableixen en la Llei 3/2002.

Quan hagi de crear-se, modificar-se o suprimir-se un registre administratiu, tant per 
l'Administració de la Comunitat Autònoma, com pel sector públic que s'hi vincula, s'ha de 
comunicar a l'Institut d'Estadística de les Illes Balears perquè aquest emeti un informe per 
avaluar-ne l'adequació al marc estadístic vigent, atès que bona part de les operacions 
estadístiques que es duen a terme són fruit de l'explotació de dades administratives. Aquest 
informe ha de recollir els requisits sobre estàndards estadístics que els fitxers i registres 
administratius han de complir perquè es garanteixi el posterior aprofitament estadístic 
d'aquests.

Secció 5a
Difusió de dades

Article 28
Difusió de dades estadístiques

1. Com a mínim, és obligatori difondre els resultats sintètics i els resultats bàsics de les 
estadístiques de la Comunitat Autònoma incloses en els programes de forma regular perquè la 
ciutadania pugui accedir-hi d'acord amb el calendari establert. Aquesta difusió s'ha de dur a 
terme mitjançant formats digitals reutilitzables disponibles en les webs institucionals 
corresponents i, si escau, en el Portal Dades Obertes GOIB.
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2. Les unitats estadístiques han d'habilitar un espai singularitzat en el seu entorn web destinat 
a difondre les dades de les estadístiques de les quals siguin titulars. Per a l'execució tècnica 
d'aquesta activitat poden disposar del suport de l'IBESTAT.

3. L'IBESTAT, a més d'oferir des del seu web les dades de les estadístiques que tengui 
assignades, ha de possibilitar l'enllaç amb les seccions estadístiques de les webs de les unitats 
del Sistema estadístic de les Illes Balears.

4. Malgrat l'obligatorietat de difondre els resultats sintètics i els resultats bàsics mitjançant la 
web institucional, complementàriament, també es poden utilitzar publicacions o altres mitjans 
d'ampli abast de suport d'informació.

Article 29
Difusió de metodologies i metadades

1. Les operacions estadístiques que siguin objecte de difusió han d'anar acompanyades de la 
metodologia corresponent, que s'ha d'expressar en un document específic en el projecte tècnic 
en el qual es basa. S'exceptuen d'aquest precepte les operacions que siguin recopilacions 
d'altres de preexistents.

2. S'ha d'habilitar un espai destinat a la difusió específica de metodologies corresponents a les 
diverses operacions estadístiques.
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Annex 2
Relació d'operacions estadístiques integrades en el Pla d'Estadística de les Illes Balears 
2022-2025 ordenades per àrea i secció temàtica

DEMOGRAFIA

101 Censos
Número d'activitat Denominació
77 101 005 Explotació del Cens de població i habitatges de 2021

102 Padrons
Número d'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 a entitats singulars i nuclis
77 102 005 Noms i cognoms més freqüents de la població
77 102 006 Explotació del Padró d'espanyols inscrits a les Illes Balears residents a 
l'estranger (PERE Balears)

103 Moviment natural de la població
Número d'activitat Denominació
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

106 Estimacions de població
Número d'activitat Denominació
77 106 001 Indicador de pressió humana (IPH)

150 Altres àrees demogràfiques
Número d'activitat Denominació
77 150 002 Marc poblacional de les Illes Balears
77 150 003 Explotació de l'enquesta de característiques essencials de la població i els 
habitatges

ECONOMIA

201 Comptes econòmics
Número d'activitat Denominació
12 201 001 Butlletí de conjuntura econòmica
12 201 002 Moment econòmic de les Illes Balears
12 201 004 Indicadors sintètics de l'economia balear
77 201 012 Marc input/output de les Illes Balears
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77 201 013 Comptabilitat anual de les Illes Balears
77 201 014 Comptabilitat trimestral de les Illes Balears
77 201 015 Enquesta de consums intermedis i inversions
12 201 016 Compte satèl·lit del turisme de les Illes Balears
12 201 017 Indicador sintètic de la despesa en consum
77 201 018 Compte de fluxos de materials
77 201 019 Compte d'emissions a l'atmosfera
77 201 020 Matriu de comptabilitat social
77 201 021 Projeccions de les taules input/output de les Illes Balears

202 Sector primari
Número d'activitat Denominació
20 202 002 Directori d'explotacions de bestiar boví de les Illes Balears
20 202 003 Directori d'explotacions de bestiar oví i bestiar caprí de les Illes Balears
20 202 004 Directori d'explotacions de porcí de les Illes Balears
20 202 005 Efectius de ramat boví
20 202 006 Efectius de ramat oví i caprí
20 202 007 Enquesta de ramat porcí
20 202 009 Directori d'escorxadors
20 202 010 Enquesta mensual de sacrifici de bestiar a escorxadors
20 202 011 Avaluació anual del moviment comercial pecuari
20 202 012 Producció anual d'ous, mel i altres productes ramaders menors
20 202 013 Superfícies i produccions dels conreus
20 202 014 Preus mitjans de la terra d'ús agrari
20 202 015 Cànon anual de lloguer rústic
20 202 016 Preus mitjans rebuts pels agricultors
20 202 020 Captures de pesca marítima
20 202 021 Flota pesquera de les Illes Balears
20 202 025 Producció i comercialització de vins de qualitat de les Illes Balears

203 Indústria
Número d'activitat Denominació
77 203 014 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)

204 Energia
Número d'activitat Denominació
19 204 004 Energia elèctrica a les Illes Balears
19 204 007 Balanç energètic de les Illes Balears
77 204 008 Producció i demanda d'energia elèctrica

205 Habitatge
Número d'activitat Denominació
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25 205 001 Explotació del Registre de demandants d'habitatges protegits
31 205 005 Autoritzacions d'habitatges en sòl rústic a Mallorca
25 205 006 Inspecció d'habitatges
25 205 008 Sancions en matèria d'habitatge
25 205 009 Qualificacions provisionals i definitives d'habitatges protegits de titularitat 
pública
25 205 010 Qualificacions provisionals i definitives d'habitatges protegits de titularitat 
privada

206 Construcció
Número d'activitat Denominació
77 206 001 Estadística de visats d'obra
77 206 002 Estadística de construcció d'edificis (llicències d'obra)
31 206 004 Cèdules d'habitabilitat de Mallorca

207 Comerç
Número d'activitat Denominació
19 207 001 Calendari de fires i mercats de les Illes Balears
77 207 006 Explotació de l'índex de comerç al detall
12 207 007 El comerç al detall a les Illes Balears

208 Turisme
Número d'activitat Denominació
12 208 001 El turisme a les Illes Balears (dades informatives-anuari)
77 208 002 Flux de turistes a les Illes Balears
77 208 004 Estudi de la despesa turística a les Illes Balears
31 208 009 Explotació anual de les dades de Mallorca del Catàleg d'hostaleria
77 208 012 Enquesta d'ocupació a 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
32 208 017 Empreses i establiments turístics de Menorca
77 208 018 Enquesta d'ocupació a allotjaments de turisme rural
12 208 020 Concentració temporal de la demanda turística a les Illes Balears
77 208 021 Índex de preus del turisme rural (IPTR)
31 208 022 Informació turística de Mallorca
34 208 023 Establiments turístics de Formentera
77 208 024 Explotació de l'enquesta de turisme de persones residents (ETR)
77 208 025 Estudi de la despesa turística dels passatgers de creuers
33 208 026 Empreses i establiments turístics d'Eivissa 

209 Transports
Número d'activitat Denominació
25 209 001 Inspecció de transports terrestre
25 209 002 Transport públic de viatgers amb tren, autobús i metre
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25 209 003 Transport marítim de viatgers i mercaderies als ports autonòmics
25 209 004 Sancions en matèria de transport terrestre
25 209 005 Transport de viatgers per carretera
25 209 006 Transport de mercaderies per carretera
25 209 007 Operadors de transports per carretera
77 209 008 Explotació del trànsit aeri
77 209 009 Explotació de les matriculacions de vehicles
32 209 010 Volum de trànsit per carretera a Menorca
32 209 011 Autoritzacions de transport per carretera a Menorca
77 209 015 Transport de viatgers als ports de l'Estat
77 209 016 Flux de passatgers per via marítima regular
25 209 017 Junta Arbitral del Transport de Mallorca
31 209 018 Volum de trànsit per carretera a Mallorca i via de cintura de Palma
31 209 019 Inspecció tècnica de vehicles
34 209 020 Regulació de vehicles Formentera Eco
33 209 021 Agències de transports que actualment proporcionen servei de transport 
públic a Eivissa
33 209 022 Evolució anual dels passatgers de transport públic col·lectiu a Eivissa

210 Altres serveis empresarials, personals i comunitaris
Número d'activitat Denominació
25 210 001 Activitats nàutiques d'esbarjo

211 Sector exterior
Número d'activitat Denominació
77 211 001 Explotació del fitxer de comerç exterior

212 Sector financer
Número d'activitat Denominació
77 212 001 Hipoteques
77 212 002 Estadística de transmissions de drets de la propietat (ETDP)

213 Sector públic
Número d'activitat Denominació
12 213 002 Resum de recaptació 
14 213 003 Inventari d'ens públics 
14 213 004 Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
14 213 005 Compte general de l'Administració 
11 213 006 Personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 
personal al servei d'entitats públiques empresarials
11 213 007 Explotació estadística del Registre de personal de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears
21 213 008 Explotació estadística del Registre d'entrades i sortides de l'Administració 
de la Comunitat Autònoma
21 213 009 Informació del Govern 012
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21 213 010 Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de 
l'Administració de la Comunitat Autònoma
14 213 011 Endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
31 213 012 Pressuposts generals del Consell de Mallorca
31 213 013 Execució dels pressupostos generals del Consell de Mallorca
31 213 014 Liquidació dels pressuposts generals del Consell de Mallorca
34 213 016 Pressuposts generals del Consell Insular de Formentera
34 213 017 Liquidació dels pressuposts generals del Consell Insular de Formentera
11 213 018 Processos selectius per als cossos de l'Administració general de la CAIB
33 213 019 Pressuposts generals del Consell Insular d'Eivissa 

214 Preus i salaris
Número d'activitat Denominació
77 214 001 Explotació de l'enquesta d'estructura salarial
77 214 002 Explotació de l'enquesta anual de cost laboral
77 214 003 Explotació de l'enquesta trimestral de cost laboral (ETCL)
77 214 004 Índex de costs laborals de les Illes Balears (ICLIB)

215 Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i)
Número d'activitat Denominació
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 tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) a les empreses

216 Empreses
Número d'activitat Denominació
77 216 005 Directori d'empreses
77 216 018 Indicadors de confiança empresarial (ICE)
77 216 019 Demografia empresarial (empreses d'alta en la Seguretat Social)

250 Altres àrees econòmiques
Número d'activitat Denominació
77 250 001 Explotació de l'enquesta anual de serveis
77 250 002 Explotació de l'estadística estructural d'empreses: sector serveis
32 250 004 Llicències d'activitat a Menorca

SOCIETAT

301 Salut
Número d'activitat Denominació
18 301 002 Estadística de centres sanitaris d'atenció especialitzada
18 301 004 Cens d'establiments farmacèutics
18 301 006 Interrupcions voluntàries de l'embaràs
18 301 007 Control sanitari de les aigües de consum humà
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18 301 008 Control sanitari de les aigües de bany del litoral
18 301 009 Vigilància de malalties de declaració obligatòria (MDO)
18 301 013 Cens d'establiments alimentaris
18 301 014 Control sanitari d'animals sacrificats a escorxadors destinats al consum 
humà
77 301 015 Explotació de l'enquesta de morbiditat hospitalària
18 301 017 Sistema d'informació sobre sida i VIH
18 301 018 Enquesta sobre l'ús de drogues a ensenyaments secundaris
18 301 019 Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues
18 301 021 Seguiment epidemiològic de notificacions d'agressions d'animals a 
persones
18 301 022 Indicador d'admissió a tractament per consum de substàncies psicoactives
18 301 023 Indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives
18 301 024 Indicador d'urgències hospitalàries en consumidors de substàncies 
psicoactives a Eivissa
34 301 025 Qualitat de les aigües de bany a Formentera
18 301 026 Indicador d'admissió a tractament per addicció comportamental

302 Mercat de treball
Número d'activitat Denominació
12 302 002 Contractes registrats al SOIB
12 302 003 Demandants inscrits a les oficines del SOIB
12 302 004 Anuari estadístic municipal de les Illes Balears (principals indicadors 
sociolaborals)
12 302 005 Nota mensual de conjuntura laboral a les Illes Balears
12 302 006 Nota trimestral de conjuntura laboral a les Illes Balears
12 302 008 Informe anual sobre el mercat de treball a les Illes Balears
12 302 014 Registre de cooperatives
12 302 015 Col·locacions gestionades pel SOIB
12 302 017 Accidents laborals registrats a les Illes Balears 
12 302 018 Convenis col·lectius
12 302 019 Expedients de regulació de l'ocupació 
12 302 020 Infraccions laborals instruïdes 
12 302 022 Persones beneficiàries d'accions d'informació i orientació laboral 
12 302 023 Formació per a l'ocupació
12 302 026 Societats laborals constituïdes
12 302 029 Eleccions sindicals a les Illes Balears 
12 302 031 Vagues registrades 
12 302 032 Contractes de posada a disposició per les empreses de treball temporal 
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 lloc de residència de l'afiliat
12 302 040 Inspeccions per riscs laborals 
77 302 041 Inserció laboral dels titulats universitaris de la UIB
77 302 042 Inserció laboral dels titulats d’FP (formació professional)
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77 302 043 Explotació de la mostra contínua de vides laborals (MCVL)
12 302 044 Evolució i perfil del treball autònom
12 302 045 Persones beneficiàries de prestacions per desocupació
12 302 046 Informe anual de polítiques actives a les Illes Balears  

303 Educació i formació
Número d'activitat Denominació
13 303 001 Estadística dels ensenyaments no universitaris de règim general
13 303 003 Indicadors del Sistema educatiu
13 303 007 Indicadors de convivència escolar
11 303 010 Plans i programes de formació dirigits a empleats públics

304 Cultura i oci
Número d'activitat Denominació
21 304 002 Estadística de museus i col·leccions museogràfiques
11 304 008 Incidents gestionats pel 112 - activitat esportiva d'oci i cultura
31 304 009 Biblioteques del Consell de Mallorca
31 304 010 Teatre Principal
31 304 011 Arxiu General del Consell de Mallorca
31 304 012 Arxiu del So i la Imatge del Consell de Mallorca
31 304 013 Dipòsit Legal de Mallorca
34 304 014 Visites als museus de Formentera

305 Esports
Número d'activitat Denominació
17 305 001 Cens d'instal·lacions esportives de les Illes Balears
17 305 005 Programes de tecnificació esportiva
17 305 006 Pla de Formació Esportiva de la Fundació per a l'Esport Balear

306 Nivell, qualitat i condicions de vida
Número d'activitat Denominació
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 Estudi de la distribució de la renda disponible de les llars

309 Seguretat ciutadana
Número d'activitat Denominació
11 309 001 Incidents gestionats pel 112 - seguretat ciutadana
11 309 002 Incidents gestionats pel 112 - activitat humana
11 309 003 Incidents gestionats pel 112 - activitat urbana/rural
11 309 004 Incidents gestionats pel 112 - activitat industrial
11 309 005 Accidents del transport de mercaderies perilloses
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11 309 006 Episodis d'inundació/incidents relacionats
31 309 007 Actuacions del Servei de Bombers de Mallorca

310 Dades electorals i participació ciutadana
Número d'activitat Denominació
77 310 001 Dades electorals

311 Benestar i protecció social
Número d'activitat Denominació
17 311 002 Explotació anual de les estadístiques dels serveis socials comunitaris bàsics
11 311 007 Explotació del Registre d'ordres de protecció
17 311 010 DISDEP (Sistema integrat de discapacitat i dependència)
17 311 021 Explotació del Registre de parelles estables
17 311 024 Explotació de la base de dades d'atenció primerenca (0-6 anys)
17 311 026 Explotació estadística de l'aplicació per a la gestió de l'execució de mesures 
de justícia juvenil (GEXMEN)
17 311 028 Explotació de la base de dades del Programa «Alter»
17 311 030 Explotació de la base de dades del Programa «Atura’t»
17 311 031 Explotació del Registre de mediació familiar
17 311 032 Explotació de la base de dades del Programa de Violència Familiar
17 311 035 Explotació del Registre unificat de serveis socials (RUSS)
17 311 036 Títols de famílies nombroses
17 311 037 Explotació de les estadístiques de serveis socials per a persones majors
77 311 038 Explotació del fitxer de pensionistes
17 311 039 Explotació estadística del Registre unificat de maltractament infantil (RUMI)
17 311 040 Punt de trobada familiar
17 311 042 Programa de Mediació Familiar
32 311 043 Directori d'entitats que presten serveis socials a Menorca
17 311 045 Informes que acrediten l'escolarització de menors a càrrec (per a persones 
estrangeres)
17 311 046 Informes d'esforç d'integració de les persones estrangeres
17 311 047 Explotació estadística de l'aplicació de la gestió de la renda social garantida 
(RESOGA)
17 311 048 Sistema informatiu de la cooperació de les Illes Balears (SICIB)
31 311 049 Menors atesos pels serveis d'atenció i protecció al menor
31 311 050 Persones majors de Mallorca
31 311 051 Atenció a persones amb discapacitat de Mallorca
31 311 052 Atenció a persones en risc d'exclusió social de Mallorca
31 311 053 Persones perceptores de la renda mínima d'inserció de Mallorca
17 311 055 Explotació mensual de les dades de gestió dels serveis socials a l'àmbit 
municipal
17 311 056 Explotació dels registres de les pensions no contributives de jubilació i 
d'invalidesa (PNC) i els seus complements 
17 311 057 Explotació estadística de persones joves extutelades beneficiàries de 
programes d'emancipació
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17 311 058 Serveis socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat 
de suport extern

312 Societat de la informació
Número d'activitat Denominació
77 312 002 Explotació de l'enquesta sobre equipament i ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) a les llars

314 Joventut
Número d'activitat Denominació
17 314 009  Enquesta a la joventut de les Illes Balears 

315 Indicadors socials
Número d'activitat Denominació
12 315 001 Enquesta d'opinió sobre el turisme a les Illes Balears
77 315 002 Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible
17 315 003 Sistema d'indicadors per mesurar el nivell d'integració de les persones 
immigrants a les Illes Balears (MIPEX)
17 315 004 Indicadors municipals del Sistema de serveis socials

317 Igualtat d'oportunitats i no discriminació
Número d'activitat Denominació
11 317 001 Explotació de dades sobre denúncies per publicitat sexista   
11 317 002 Explotació de dades sobre denúncies per violència de gènere
11 317 003 Explotació de dades del Servei d'Acompanyaments-S 24 hores
11 317 004 Explotació de dades del Servei d'Atenció-S 24 hores
11 317 005 Bretxa salarial del personal dels serveis generals de l'Administració de la 
CAIB

350 Altra societat
Número d'activitat Denominació
11 350 001 Directori d'associacions de les Illes Balears
11 350 002 Directori de fundacions de les Illes Balears
11 350 003 Directori de col·legis professionals de les Illes Balears

TERRITORI I MEDI AMBIENT

401 Entorn físic
Número d'activitat Denominació
11 401 001 Incidents gestionats pel 112 - protecció a la naturalesa
15 401 002 Espècies catalogades presents a les Illes Balears
15 401 003 Arbres singulars catalogats
15 401 004 Avaraments de cetacis i tortugues marines
15 401 005 Autoritzacions de captura o recollida d'espècies protegides
15 401 006 Dades geogràfiques
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403 Medi ambient (aigua, residus, contaminació)
Número d'activitat Denominació
19 403 001 Qualitat de l'aire ambient a les Illes Balears
19 403 002 Inventari d'emissions a l'atmosfera
15 403 004 Activitats potencialment contaminants del sòl
15 403 006 Residus perillosos
15 403 007 Directori de productors, gestors i transportistes de residus
15 403 008 Cens de pous
15 403 009 Consum d'aigua
15 403 010 Reserves hídriques
15 403 011 Dessalinització d'aigües
15 403 012 Abocaments d'aigües residuals
15 403 013 Concessions d'aigües depurades per a reg
15 403 014 Aigües depurades
31 403 016 Residus urbans de Mallorca
33 403 017 Recollida selectiva de paper a Eivissa

405 Infraestructures i patrimoni construït
Número d'activitat Denominació
32 405 001 Xarxa de carreteres de titularitat insular de Menorca
15 405 003 Viari unificat de les Illes Balears (VUIB)

406 Recursos forestals
Número d'activitat Denominació
15 406 001 Aprofitaments forestals
15 406 002 Material forestal de reproducció
15 406 003 Repoblacions forestals
15 406 004 Incendis forestals
15 406 005 Superfície forestal

450 Altres mediambientals
Número d'activitat Denominació
15 450 003 Superfícies de sòl rústic i d'àrees de desenvolupament urbà
31 450 004 Infraccions  en matèria urbanística i territorial de Mallorca
31 450 005 Xarxa de refugis del Consell de Mallorca
33 450 006 Llicències de caça d'Eivissa 

DIVERSOS
902 Activitats intersectorials
Número d'activitat Denominació
77 902 008 Municipi en xifres
77 902 009 Illes en xifres
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Annex 3
Relació d'operacions estadístiques integrades en el Pla d'Estadística de les Illes Balears 
2022-2025 ordenades per òrgan responsable

11 Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Número d'activitat Denominació
11 213 006 Personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i 
personal al servei d'entitats públiques empresarials
11 213 007 Explotació estadística del Registre de personal de la CAIB
11 213 018 Processos selectius per als cossos de l'Administració general de la CAIB
11 303 010 Plans i programes de formació dirigits a empleats públics
11 304 008 Incidents gestionats pel 112 - activitat esportiva d'oci i cultura
11 309 001 Incidents gestionats pel 112 - seguretat ciutadana
11 309 002 Incidents gestionats pel 112 - activitat humana
11 309 003 Incidents gestionats pel 112 - activitat urbana/rural
11 309 004 Incidents gestionats pel 112 - activitat industrial
11 309 005 Accidents del transport de mercaderies perilloses
11 309 006 Episodis d'inundació/incidents relacionats
11 311 007 Explotació del Registre d'ordres de protecció
11 317 001 Explotació de dades sobre denúncies per publicitat sexista
11 317 002 Explotació de dades sobre denúncies per violència de gènere
11 317 003 Explotació de dades del Servei d'Acompanyaments-S 24 hores
11 317 004 Explotació de dades del Servei d'Atenció-S 24 hores
11 317 005 Bretxa salarial del personal dels serveis generals de l'Administració de la 
CAIB
11 350 001 Directori d'associacions de les Illes Balears
11 350 002 Directori de fundacions de les Illes Balears
11 350 003 Directori de col·legis professionals de les Illes Balears
11 401 001 Incidents gestionats pel 112 - protecció en la naturalesa

12 Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Número d'activitat Denominació
12 201 001 Butlletí de conjuntura econòmica
12 201 002 Moment econòmic de les Illes Balears
12 201 004 Indicadors sintètics de l'economia balear
12 201 016 Compte satèl·lit del turisme de les Illes Balears
12 201 017 Indicador sintètic de la despesa en consum
12 207 007 El comerç al detall a les Illes Balears
12 208 001 El turisme a les Illes Balears (dades informatives-anuari).
12 208 020 Concentració temporal de la demanda turística a les Illes Balears
12 213 002 Resum de recaptació
12 302 002 Contractes registrats al SOIB
12 302 003 Demandants inscrits a les oficines del SOIB
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12 302 004 Anuari estadístic municipal de les Illes Balears (principals indicadors)
12 302 005 Nota mensual de conjuntura laboral a les Illes Balears
12 302 006 Nota trimestral de conjuntura laboral a les Illes Balears
12 302 008 Informe anual sobre el mercat de treball a les Illes Balears
12 302 044 Evolució i perfil del treball autònom
12 302 045 Persones beneficiàries de prestacions per desocupació
12 302 017 Accidents laborals registrats a les Illes Balears
12 302 018 Convenis col·lectius
12 302 019 Expedients de regulació de l'ocupació
12 302 020 Infraccions laborals instruïdes
12 302 029 Eleccions sindicals a les Illes Balears
12 302 031 Vagues registrades
12 302 032 Contractes de posada a disposició per les empreses de treball temporal
12 302 040 Inspeccions per riscs laborals
12 302 014 Registre de cooperatives
12 302 026 Societats laborals constituïdes
12 302 015 Col·locacions gestionades pel SOIB
12 302 022 Persones beneficiàries d'accions d'informació i orientació laboral
12 302 023 Formació per a l'ocupació
12 302 046 Informe anual de polítiques actives a les Illes Balears
12 315 001 Enquesta d'opinió sobre el turisme a les Illes Balears

13 Conselleria d'Educació i Formació Professional
Número d'activitat Denominació
13 303 001 Estadística dels ensenyaments no universitaris de règim general
13 303 003 Indicadors del Sistema educatiu
13 303 007 Indicadors de convivència escolar
14 Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
Número d'activitat Denominació
14 213 003 Inventari d'ens públics
14 213 004 Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
14 213 005 Compte general de l'Administració
14 213 011 Endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

15 Conselleria de Medi ambient i Territori
Número d'activitat Denominació
15 401 002 Espècies catalogades presents a les Illes Balears
15 401 003 Arbres singulars catalogats
15 401 004 Avaraments de cetacis i tortugues marines
15 401 005 Autoritzacions de captura o recollida d'espècies protegides
15 401 006 Dades geogràfiques
15 403 004 Activitats potencialment contaminants del sòl
15 403 006 Residus perillosos
15 403 007 Directori de productors, gestors i transportistes de residus
15 403 008 Cens de pous
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15 403 009 Consum d'aigua
15 403 010 Reserves hídriques
15 403 012 Abocaments d'aigües residuals
15 403 013 Concessions d'aigües depurades per a reg
15 403 014 Aigües depurades
15 403 011 Dessalinització d'aigües
15 405 003 Viari unificat de les Illes Balears (VUIB)
15 406 001 Aprofitaments forestals
15 406 002 Material forestal de reproducció
15 406 003 Repoblacions forestals
15 406 004 Incendis forestals
15 406 005 Superfície forestal
15 450 003 Superfícies de sòl rústic i d'àrees de desenvolupament urbà

17 Conselleria d'Assumptes Socials i Esports
Número d'activitat Denominació
17 305 001 Cens d'instal·lacions esportives de les Illes Balears
17 305 005 Programes de tecnificació esportiva
17 305 006 Pla de Formació Esportiva de la Fundació per a l'Esport Balear
17 311 002 Explotació anual de les estadístiques dels serveis socials comunitaris bàsics
17 311 010 DISDEP (Sistema integrat de discapacitat i dependència)
17 311 021 Explotació del Registre de parelles estables
17 311 024 Explotació de la base de dades d'atenció primerenca (0-6 anys)
17 311 026 Explotació estadística de l'aplicació per a la gestió de l'execució de mesures 
de justícia juvenil (GEXMEN)
17 311 028 Explotació de la base dades del Programa «Alter»
17 311 030 Explotació de la base de dades del Programa «Atura’t»
17 311 031 Explotació del Registre de Mediació Familiar
17 311 032 Explotació de la base de dades del Programa de Violència Familiar
17 311 035 Explotació del Registre unificat de serveis socials (RUSS)
17 311 036 Títols de famílies nombroses
17 311 037 Explotació de les estadístiques de serveis socials per a persones majors
17 311 039 Explotació estadística del Registre unificat de maltractament infantil (RUMI)
17 311 040 Punt de trobada familiar
17 311 042 Programa de mediació familiar
17 311 045 Informes que acrediten l'escolarització de menors a càrrec (per a persones 
estrangeres)
17 311 046 Informes d'esforç d'integració de les persones estrangeres
17 311 047 Explotació estadística de l'aplicació de la gestió de la renda social garantida 
(RESOGA)
17 311 048 Sistema informatiu de la cooperació de les Illes Balears (SICIB)
17 311 055 Explotació mensual de les dades de gestió dels serveis socials en l'àmbit 
municipal
17 311 056 Explotació dels registres de les pensions no contributives de jubilació i 
d'invalidesa (PNC) i els seus complements 
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17 311 057 Explotació estadística de persones joves extutelades beneficiàries de 
programes d'emancipació
17 311 058 Serveis socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat 
de suport extern
17 314 009 Enquesta en la joventut de les Illes Balears 
17 315 003 Sistema d'indicadors per mesurar el nivell d'integració de les persones 
immigrants a les Illes Balears (MIPEX)
17 315 004 Indicadors municipals del Sistema de serveis socials

18 Conselleria de Salut i Consum
Número d'activitat Denominació
18 301 002 Estadística de centres sanitaris d'atenció especialitzada
18 301 004 Cens d'establiments farmacèutics
18 301 006 Interrupcions voluntàries de l'embaràs
18 301 007 Control sanitari de les aigües de consum humà
18 301 008 Control sanitari de les aigües de bany del litoral
18 301 009 Vigilància de malalties de declaració obligatòria (MDO)
18 301 013 Cens d'establiments alimentaris
18 301 014 Control sanitari d'animals sacrificats a escorxadors destinats al consum 
humà
18 301 017 Sistema d'informació sobre sida i VIH
18 301 018 Enquesta sobre l'ús de drogues en ensenyaments secundaris
18 301 019 Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues
18 301 021 Seguiment epidemiològic de notificacions d'agressions d'animals a 
persones
18 301 022 Indicador d'admissió a tractament per consum de substàncies psicoactives
18 301 023 Indicador de mortalitat per reacció aguda a substàncies psicoactives
18 301 024 Indicador d'urgències hospitalàries en consumidors de substàncies 
psicoactives a Eivissa
18 301 026 Indicador d'admissió a tractament per addicció comportamental

19 Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
Número d'activitat Denominació
19 204 004 Energia elèctrica a les Illes Balears
19 204 007 Balanç energètic de les Illes Balears
19 207 001 Calendari de fires i mercats de les Illes Balears
19 403 001 Qualitat de l'aire ambient a les Illes Balears
19 403 002 Inventari d'emissions a l'atmosfera

20 Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Número d'activitat Denominació
20 202 002 Directori d'explotacions de bestiar boví de les Illes Balears
20 202 003 Directori d'explotacions de bestiar oví i bestiar caprí de les Illes Balears
20 202 004 Directori d'explotacions de porcí de les Illes Balears
20 202 005 Efectius de ramat boví
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20 202 006 Efectius de ramat oví i caprí
20 202 007 Enquesta de ramat porcí
20 202 009 Directori d'escorxadors
20 202 010 Enquesta mensual de sacrifici de bestiar a escorxadors
20 202 011 Avaluació anual del moviment comercial pecuari
20 202 012 Producció anual d'ous, mel i altres productes ramaders menors
20 202 013 Superfícies i produccions dels conreus
20 202 014 Preus mitjans de la terra d'ús agrari
20 202 015 Cànon anual de lloguer rústic
20 202 016 Preus mitjans rebuts pels agricultors
20 202 020 Captures de pesca marítima
20 202 021 Flota pesquera de les Illes Balears
20 202 025 Producció i comercialització de vins de qualitat de les Illes Balears

21 Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Número d'activitat Denominació
21 213 008 Explotació estadística del Registre d'entrades i sortides de l'Administració 
de la Comunitat Autònoma
21 213 009 Informació telefònica del Govern 012
21 213 010 Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de 
l'Administració de la Comunitat Autònoma
21 304 002 Estadística de museus i col·leccions museogràfiques

25 Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Número d'activitat Denominació
25 205 001 Explotació del Registre de demandants d'habitatges protegits
25 205 006 Inspecció d'habitatges
25 205 008 Sancions en matèria d'habitatge
25 205 009 Qualificacions provisionals i definitives d'habitatges protegits de titularitat 
pública
25 205 010 Qualificacions provisionals i definitives d'habitatges protegits de titularitat 
privada
25 209 001 Inspecció de transports terrestres
25 209 002 Transport públic de viatgers amb tren, autobús i metre
25 209 003 Transport marítim de viatgers i mercaderies als ports autonòmics
25 209 004 Sancions en matèria de transport terrestre
25 209 005 Transport de viatgers per carretera
25 209 006 Transport de mercaderies per carretera
25 209 007 Operadors de transports per carretera
25 209 017 Junta Arbitral del Transport de Mallorca
25 210 001 Activitats nàutiques d'esbarjo

77 Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Número d'activitat Denominació
77 101 005 Explotació del Cens de població i habitatges de 2021

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

22
/1

52
/1

12
34

41

https://www.caib.es/eboibfront/


Núm. 152
22 de novembre de 2022

Fascicle 236 - Sec. I. - Pàg. 47200

https://www.caib.es/eboibfront/    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

   

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 a entitats singulars i nuclis
77 102 005 Noms i cognoms més freqüents de la població
77 102 006 Explotació del Padró d'espanyols inscrits a les Illes Balears residents a 
l'estranger (PERE Balears)
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 Indicador de pressió humana (IPH)
77 150 002 Marc poblacional de les Illes Balears
77 150 003 Explotació de l'enquesta de característiques essencials de la població i els 
habitatges
77 201 012 Marc input/output de les Illes Balears
77 201 013 Comptabilitat anual de les Illes Balears
77 201 014 Comptabilitat trimestral de les Illes Balears
77 201 015 Enquesta de consums intermedis i inversions
77 201 018 Compte de fluxos de materials
77 201 019 Compte d'emissions a l'atmosfera
77 201 020 Matriu de comptabilitat social
77 201 021 Projeccions de les taules input/output de les Illes Balears
77 203 014 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 a 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 a allotjaments de turisme rural
77 208 021 Índex de preus del turisme rural (IPTR)
77 208 024 Explotació de l'enquesta de turisme de les persones 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 als ports de l'Estat
77 209 016 Flux de passatgers per via marítima regular
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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 laboral
77 214 003 Explotació de l'enquesta trimestral de cost laboral (ETCL)
77 214 004 Índex de costs 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 en 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
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 d’FP (formació professional)
77 302 043 Explotació de la mostra contínua 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 Estudi de la distribució de la renda disponible de les llars
77 310 001 Dades electorals
77 311 038 Explotació de fitxers de pensionistes
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
77 902 008 Municipis en xifres
77 902 009 Illes en xifres

31 Consell Insular de Mallorca
Número d'activitat Denominació
31 205 005 Autoritzacions d'habitatges en sòl rústic a Mallorca
31 206 004 Cèdules d'habitabilitat de Mallorca
31 208 009 Explotació anual de les dades de Mallorca del Catàleg d'hostaleria
31 208 022 Informació turística de Mallorca
31 209 018 Volum de trànsit per carretera a Mallorca i via de cintura de Palma
31 209 019 Inspecció tècnica de vehicles
31 213 012 Pressuposts generals del Consell de Mallorca
31 213 013 Execució dels pressuposts generals del Consell de Mallorca
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31 213 014 Liquidació dels pressuposts generals del Consell de Mallorca
31 304 009 Biblioteques del Consell de Mallorca
31 304 010 Teatre Principal
31 304 011 Arxiu General del Consell de Mallorca
31 304 012 Arxiu del So i la Imatge del Consell de Mallorca
31 304 013 Dipòsit Legal de Mallorca
31 309 007 Actuacions del Servei de Bombers de Mallorca
31 311 049 Menors atesos pels serveis d'atenció i protecció al menor
31 311 050 Persones majors de Mallorca
31 311 051 Atenció a persones amb discapacitat de Mallorca
31 311 052 Atenció a persones en risc d'exclusió social de Mallorca
31 311 053 Persones perceptores de la renda mínima d'inserció de Mallorca
31 403 016 Residus urbans de Mallorca
31 450 004 Infraccions en matèria urbanística i territorial de Mallorca
31 450 005 Xarxa de refugis del Consell de Mallorca

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

33 Consell Insular d'Eivissa 
Número d'activitat Denominació
33 213 019 Pressuposts generals del Consell Insular d'Eivissa 
33 450 006 Llicències de caça d'Eivissa 
33 209 021 Agències de transports que actualment proporcionen servei de transport 
públic a Eivissa
33 209 022 Evolució anual dels passatgers de transport públic col·lectiu a Eivissa
33 403 017 Recollida selectiva de paper a Eivissa
33 208 026 Empreses i establiments turístics d'Eivissa 

34 Consell Insular de Formentera
Número d'activitat Denominació
34 208 023 Establiments turístics de Formentera
34 209 020 Regulació de vehicles Formentera ECO
34 213 016 Pressuposts generals del Consell Insular de Formentera
34 213 017 Liquidació dels pressuposts generals del Consell Insular de Formentera
34 301 025 Qualitat de les aigües de bany a Formentera
34 304 014 Visites als museus de Formentera
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Annex 4
Àrees i seccions temàtiques

1. Les operacions estadístiques contingudes en aquest Pla d'Estadística es divideixen en àrees i 
seccions temàtiques.

2. S'entén per àrea l'agrupació coherent de les  matèries en les quals es classifiquen cadascuna 
de les activitats estadístiques segons la naturalesa específica d'aquestes.

Aquesta agrupació es fa en cinc branques temàtiques o funcionals que donen lloc a les 
categories següents: demografia, economia, societat, territori i medi ambient, i diversos.

2.1. Correspon a demografia l'estudi de totes les variables que afecten el còmput de la població i 
dels fenòmens que origina.

2.2. Correspon a economia la quantificació de les variables que incideixen en la generació de 
riquesa, així com en la seva interrelació o distribució.

2.3. Correspon a societat l'estudi de totes les variables socioeconòmiques, assistencials, de salut, 
laborals, educatives, formatives, culturals, polítiques, etc., que incideixen en el benestar de les 
persones.

2.4. Correspon a territori i medi ambient el coneixement quantitatiu de les característiques de 
l'entorn físic, així com de tots els elements de l'activitat humana que poden incidir-hi.

2.5. Finalment, hi ha un camp destinat a altres activitats,diversos, com les publicacions o la 
formació, que, a més, inclou els casos especials en els quals no existeix una coincidència directa 
entre l'activitat que es duu a terme i el conjunt d'agrupacions que s'han establert o afecten 
diversos sectors, com és el cas de les intersectorials.

3. Les àrees se subdivideixen en seccions temàtiques, que s'assenyalen seguidament a l'efecte 
de codificació:

Demografia
Codi Denominació
101 Censos
102 Padrons
103 Moviment natural de la població
104 Migracions
105 Indicadors demogràfics
106 Estimacions de població
150 Altres àrees demogràfiques

Economia
Codi Denominació
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201 Comptes econòmics
202 Sector primari
203 Indústria
204 Energia
205 Habitatge
206 Construcció
207 Comerç
208 Turisme
209 Transports
210 Altres serveis empresarials, personals i comunitaris
211 Sector exterior
212 Sector financer
213 Sector públic
214 Preus i salaris
215 Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i)
216 Empreses
217 Indicadors econòmics
250 Altres àrees econòmiques

Societat
Codi Denominació
301 Salut
302 Mercat de treball
303 Educació i formació
304 Cultura i oci
305 Esports
306 Nivell, qualitat i condicions de vida
307 Llengua
308 Justícia
309 Seguretat ciutadana
310 Dades electorals i participació ciutadana
311 Benestar i protecció social
312 Societat de la informació
313 Mitjans de comunicació
314 Joventut
315 Indicadors socials
316 Igualtat d'oportunitats i no discriminació
350 Altres àrees socials

Territori i medi ambient
Codi Denominació
401 Entorn físic
402 Climatologia
403 Medi ambient (aigua, residus, contaminació, etc.)
404 Indicadors de sostenibilitat
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405 Infraestructures i patrimoni construït
406 Recursos forestals
450 Altres àrees mediambientals

Diversos
Codi Denominació
901 Formació estadística
902 Activitat intersectorial
950 Altres diversos
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Annex 5
Elements de garantia i classificació de les activitats estadístiques
(fitxa d'inventari, conceptes i definicions)

La fitxa d'inventari de l'activitat estadística té els camps següents:

A. Part identificativa de l'activitat

Part identificativa
1. Número de l'activitat o de l'operació
2. Àrea i secció temàtica
3. Denominació de l'activitat
4. Òrgan responsable
5. Departament

B. Conceptes tècnics

Finalitat
6. Objectius
7. Població o col·lectiu objecte d'estudi

Procedència de les dades
8. Organismes o unitats estadístiques de la Comunitat Autònoma que hi participen
9. Altres organismes que hi participen
10. Convenis de col·laboració
11. Entitats privades i particulars obligats a col·laborar
12. Compensació

Part metodològica de producció
13. Tipus d'activitat
14. Fonts o tipus de l'activitat originària
15. Fitxer o registre administratiu al qual accedir
16. Forma de recollida de les dades
17. Periodicitat de recollida de les dades
18. Emmagatzematge de les dades
19. Àmbit geogràfic de l'activitat
20. Dades geolocalitzades
21. Principals variables que conté
22. Abast del secret estadístic
23. Document metodològic annex

Difusió
24. Suport en el qual es difon
25. Periodicitat de la difusió
26. Períodes disponibles
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27. Àmbit màxim de desagregació territorial en què es difon
28. Desagregació de resultats per la variable sexe

Elements de planificació
29. Inclòs en Pla
30. Inclòs en Programa
31. Estat
32. Cost estimatiu de l'activitat

33. Observacions

Únicament en cas d'existir relació amb operacions estadístiques estatals
— Número d'operació
— Denominació
— Unitat responsable

La fitxa que integra l'Inventari d'activitats estadístiques ha d'elaborar-se d'acord amb les 
definicions que s'estableixen en aquest annex.

A. Part identificativa de l'activitat

1. Número de l'activitat o de l'operació

El número de l'activitat o de l'operació està integrat per sis dígits que s'ordenen de la manera 
següent: els tres primers corresponen a la secció temàtica i els tres últims són un número 
ordinal específic per a cada activitat estadística que s'assigna de forma correlativa a partir de la 
secció temàtica a la qual es vincula.

Dígits previs de la unitat responsable

Els números d'activitat o operació van precedits per altres dos dígits complementaris que 
corresponen a la unitat estadística responsable i que coincideixen genèricament amb la secció 
pressupostària de la conselleria, departament o institució a la qual es vincula l'activitat. D'acord 
amb la configuració del Govern en el moment en què s'aprova el Pla d'Estadística de les Illes 
Balears 2022-2025, les seccions que s'han utilitzat són les següents:

Administració autonòmica:

11 Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
12 Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
13 Conselleria d'Educació i Formació Professional
14 Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
15 Conselleria  de Medi ambient i Territori
17 Conselleria d'Assumptes Socials i Esports
18 Conselleria de Salut i Consum
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19 Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
20 Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
21 Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura
25 Conselleria de Mobilitat i Habitatge
77 Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

D'altra banda, a l’Administració insular s'assignen els codis següents:

31 Consell Insular de Mallorca
32 Consell Insular de Menorca
33 Consell Insular d'Eivissa 
34 Consell Insular de Formentera

En el cas de reestructuració del Govern o que una activitat estadística s'assigni a un altre òrgan 
responsable, es canvien els dos dígits que precedeixen el número d'activitat o operació 
esmentat per adaptar-se a la nova titularitat sense que això suposi alterar el número d'activitat 
pròpiament dit. En el cas de constitució d'altres unitats, l'IBESTAT els assignarà els dígits 
corresponents.

2. Àrea i secció temàtica

Correspon a la definició i codificació temàtica proporcionades en l'annex 4.

3. Denominació de l'activitat

Correspon al títol identificatiu, mitjançant una frase concisa de l'activitat estadística de la qual es
tracta. En el cas d'una operació paral·lela d'àmbit estatal, sempre ha de disposar d'un element 
que la singularitzi i que, si és possible, n'indiqui el valor afegit.

4. Òrgan responsable

Indica la unitat estadística que es fa càrrec de la gestió de l'activitat o operació estadística, amb 
la denominació de la institució o el màxim òrgan responsable (denominació d'una conselleria, 
consell insular, ajuntament, etc.). Correspon als dígits que precedeixen al número de l'operació i 
que s'indiquen en el punt 1.

5. Departament

El departament indica per a cada òrgan responsable la direcció general, el departament, 
l'empresa pública, l'entitat autònoma, etc. que n'assumeix l'execució.

B. Conceptes tècnics
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Indica de forma sintètica els principals objectius o finalitats que es pretenen aconseguir amb la 
realització d'aquesta activitat estadística.

7. Població o col·lectiu objecte d'estudi

Es refereix al grup d'individus, llars, empreses, entitats, conjunt de fenòmens, etc., que generen 
la informació objecte de l'estudi estadístic.

8. Organismes o unitats estadístiques de la comunitat autònoma que hi participen

S'han d'assenyalar els òrgans o unitats estadístiques de la comunitat autònoma que generin 
dades en origen necessàries per poder dur a terme l'activitat estadística de referència.

La inclusió en aquest apartat comporta l'obligatorietat d'aportar les dades requerides a la unitat 
estadística responsable de l'activitat.

9. Altres organismes que hi participen

Correspon als òrgans externs al Sistema estadístic de les Illes Balears que aportin dades 
necessàries per dur a terme l'operació estadística.

10. Convenis de col·laboració

Cal assenyalar els convenis o instruments legals que regulen l'intercanvi de dades per dur a 
terme l'operació.

11. Entitats privades i particulars obligats a col·laborar

S'ha d'indicar el subjecte o col·lectiu obligat a respondre.

12. Compensació

Ha de detallar-se la compensació econòmica o en espècie, si escau, a les persones o entitats 
obligades a prestar col·laboració en el subministrament d'informació.

13. Tipus d'activitat

Identifica la naturalesa de l'activitat estadística i indica si es tracta d'una de les variables 
següents:

Enquestes
Explotació de fitxers estadístics
Explotació estadística de registres
Activitats de síntesi
Recopilacions en forma d'anuaris

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

22
/1

52
/1

12
34

41

https://www.caib.es/eboibfront/


Núm. 152
22 de novembre de 2022

Fascicle 236 - Sec. I. - Pàg. 47211

https://www.caib.es/eboibfront/    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

   

Recopilacions en forma de butlletins periòdics
Recopilacions sobre un determinat camp
Recopilacions sobre un determinat territori
Recopilacions en forma de banc de dades
Altres recopilacions
Investigació metodològica
Operacions d'infraestructura estadística
Directoris i marcs per a censos i mostres
Nomenclatures, conceptes i definicions
Nomenclatures, conceptes i definicions (instrumentals)
Codificacions instrumentals
Altres instrumentals

14. Fonts o tipus de l'activitat originària

Indica la procedència originària de la informació i el mètode específic d'obtenció de les dades, i 
s’assenyala  si són d'enquestes, fonts administratives, recopilacions, mixtes o altres. Aquest 
apartat té especial rellevància, sobretot quan es tracta d'explotació de fitxers estadístics, atès 
que es treballa amb les microdades d'altres operacions estadístiques en les quals s'ha de fixar 
l'origen.

15. Fitxer o registre administratiu, si escau

Indica el fitxer o registre administratiu al qual ha d'accedir-se per a la producció de l'estadística i 
assenyala la normativa reguladora.

16. Forma de recollida de les dades

Entre les diverses formes de recollir la informació, es poden esmentar les següents:

Origen estadístic directe
Autoenumeració (per correu o qualsevol altra forma)
Entrevista personal directa
Conversa telefònica
Observació directa dels fets o fenòmens
Formes mixtes
Altres formes de recollida de dades
Origen administratiu
Transcripció de documents administratius

17. Periodicitat de recollida de les dades

Es refereix a la periodicitat de la recollida de les dades estadístiques que es disposa, d'acord 
amb les variables següents: diària, setmanal, quinzenal, mensual, trimestral, semestral, anual, 
altres i no aplicable.
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18. Emmagatzematge de les dades

Indica el suport en el qual es guarden les dades i quina és la seva entitat responsable, d'acord 
amb el desplegable que incorpora l'aplicació de l'Inventari.

19. Àmbit geogràfic de l'activitat

Es refereix a l'àmbit geogràfic superior de l'activitat estadística (autonòmic, insular, municipal, 
etc.).

20. Dades geolocalitzades

Es refereix al fet que les dades recullen algun tipus de localització puntual (coordenades x, y).

21. Principals variables que conté

És la descripció general de continguts. S'han d'indicar les principals variables que inclou, atesos 
el qüestionari de l'enquesta, els camps del registre, l'índex de la publicació, etc.

22. Abast del secret estadístic

Cal indicar si escau o no l'aplicació del secret estadístic i, en cas afirmatiu, se n'ha d'assenyalar 
l'abast; és a dir, l'objecte de la protecció, d'acord amb la normativa legal vigent i les opcions 
esmentades.

23. Document metodològic annex

Ha d'indicar-s'hi si hi ha document metodològic o no. En cas afirmatiu, això comporta l'accés 
mitjançant un enllaç al document en l'Inventari d'operacions estadístiques.

24. Suport en el qual es difon

Assenyala el suport d'emissió dels resultats de l'operació per la qual existeix obligació de difusió 
(web, publicació en paper, CD-ROM, etc.).

25. Periodicitat de la difusió

Periodicitat amb la qual es duu a terme la difusió de la dada.

26. Períodes disponibles

Fa referència a les anualitats des de les quals es disposa d'informació referent a l'operació 
estadística en qüestió.ht
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27. Nivell màxim de desagregació territorial que es difon

Es refereix a l'escala màxima de desagregació territorial quant a la difusió de les dades 
(autonòmica, insular, supramunicipal, municipal, etc.).

28. Desagregació de resultats per la variable sexe

Assenyala si els resultats de l'activitat estadística es difonen desagregats per la variable sexe.

29. Inclòs en Pla

Ha d'indicar-se si forma part del Pla d'Estadística de les Illes Balears 2022-2025.

30. Inclòs en Programa

S'ha d'indicar si ha de formar part del programa anual previst per a l'exercici següent.

31. Estat

Les activitats estadístiques es poden trobar en els estats següents:
— Consolidades, quan es duen a terme de forma regular des de fa més d'un exercici (incloses en
el Pla, el Programa i l'Inventari).
— En fase experimental, quan es realitzen per primera vegada i la seva execució i difusió 
queden supeditades a la consecució de resultats robusts (incloses en el Pla, el Programa i 
l'Inventari).
— En projecte, quan encara no s'exploten, però s'ha previst executar-les en un exercici proper, 
encara que es puguin haver iniciat ja els procediments preliminars (incloses només en el Pla i en 
l'Inventari).
— Fora de planificació, quan no estan incloses en els ordenaments planificadors (incloses només
en l'Inventari).
— Històrica tancada, quan una operació s'ha deixat de fer.

32. Cost estimatiu de l'activitat

La quantificació d'un cost associat a la producció estadística que inclogui totes les variables que 
incideixen en la seva producció és difícil. Per això, en l'establiment de cost de l'activitat només 
han de tenir-se en compte els elements externs a l'activitat administrativa regular. En aquest 
sentit, han de computar-se només les despeses anuals que es derivin de la contractació 
específica amb altres entitats o empreses externes per fer possible la realització de les activitats 
estadístiques. Així i tot, ha de realitzar-se a partir d'un barem que qualifiqui la despesa de la 
manera següent:

-Irrellevant (quan es deriva només de la gestió administrativa mateixa).
-Baixa (igual o inferior a 10.000 €).
-Mitjana (de més de 10.000 € a 50.000 €, aquesta quantitat inclosa).
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-Alta (de més de 50.000 € a 100.000 €, aquesta quantitat inclosa).
-Molt alta (més de 100.000 €).

33. Relació amb operacions estadístiques estatals

S'ha d'indicar si hi ha identitat en les variables objecte d'estudi amb alguna operació de caràcter 
estatal especificada en l'Inventari d'operacions estadístiques de l'Administració general de 
l'Estat. S'entén que hi ha identitat quan s'han utilitzat les mateixes fonts de dades i sistemes 
metodològics. En aquest cas, han d'indicar-se la numeració de l'operació estatal, la denominació 
i la unitat estatal responsable.

En el cas que la fitxa correspongui a un consell insular i hi hagi una operació relacionada, a més, 
amb la Comunitat Autònoma, també s'ha d'indicar de la mateixa manera duplicant els camps 
prevists per al cas estatal.
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b) Els objectius de l'operació, amb una introducció explicativa de l'operació estadística.

c) La normativa que regula l'operació (estadística o administrativa que la genera).

d) Les definicions dels conceptes i usos de codis territorials i classificacions estàndard.

e) El desenvolupament estructural dels camps tècnics de la fitxa:
1r. Els àmbits: poblacional, territorial i temporal.
2n. Els tipus de fonts i les unitats informants.
3r. La forma de recollida de les dades.
4t. La periodicitat, any base, etc.

f)  El tractament estadístic de la informació:
1r. Les enquestes: disseny mostral, treball de camp, imputació, elevació i calibratge, mètodes de 
càlcul, etc.
2º. L'explotació de registres administratius: metodologia (imputació, depuració, etc.).

g) Altres elements que es considerin pertinents per entendre l'operació estadística.

h) El pla de difusió (periodicitat de la difusió, mitjans de difusió, etc.).

En cas que es dugui a terme l'explotació d'un registre administratiu, convé tenir en compte la 
transposició dels elements que estableix la normativa que regula el registre i aplicar els criteris i 
les pautes d'actuació que s'han determinat en el Manual d'explotació de registres administratius
confeccionat per l'IBESTAT.
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- Permanent, groc ataronjat
- Quinzenal, blau marí
- Mensual, blau cel
- Trimestral, verd pistatxo
- Quadrimestral, lila
- Semestral, bordeus
- Anual, vermell
- Indefinit, negre

Data de difusió:

S'indica en el cas que s'estableixi. Si no, s'entén que es difondrà durant el període en què està 
marcat pel color referent a la periodicitat de difusió. Es poden establir períodes de difusió 
superiors al mes, encara que han d'indicar-se acolorint el període afectat.

Període de referència:

Si és mensual, s'indica en nombres romans el mes al qual es refereix
Si és trimestral, s'indica T1, T2, T3 i T4, segons correspongui
Si és quadrimestral, s'indica Q1, Q2 i Q3, segons correspongui
Si és anual, els quatre dígits s'indiquen en xifres aràbigues

Característiques de la dada:

Avanç (A).
Provisional (P).
Definitiva, en aquest cas no porta identificador (D), tret que abans hi hagi hagut una dada 
provisional (P) i s'indica quan es fa la definitiva. Vegeu-ne un exemple en el model dels casos 
trimestrals.
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