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1.- QUÈ PUC TROBAR A LA PÀGINA WEB DE L'IBESTAT? 

1.1.- ON PUC TROBAR L'INFORMACIÓ QUE M'INTERESSA? 

 

Vegem la pàgina web d'inici de l'IBESTAT. Hem numerat els apartats que hi podem trobar.  

    

  A continuació explicarem què podem trobar a cada un dels apartats. 
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1.- El botó “INICI” serveix per tornar a la pàgina principal de l'IBESTAT des de qualsevol altre lloc de la 

web. 

 

2.- Al botó “L'INSTITUT” hi podem trobar informació sobre què es l'IBESTAT i quines funcions té 

(Salutació). 

 

3.- A través de la pestanya “ESTADÍSTIQUES” podem accedir als quatre 

grans blocs temàtics d'estadístiques oficials que publica l'IBESTAT (Entorn 

físic i sostenibilitat, Població,  Economia i Societat) i també l'accés a totes 

les  estadístiques disponibles per diferents nivells de desagregació 

territorial (per territori). 

 

 

 

4.- A n'aquest apartat de la web de l'IBESTAT hi podem trobar “PRODUCTES I SERVEIS” que l'Institut 

ofereix als usuaris. 

 

5.- A través del botó “ORGANITZACIÓ ESTADÍSTICA” podem accedir a la normativa que regula l'estadística 

oficial de les Balears, a enllaços estadístics d'interès, a l'inventari estadístic i al PEU (Portal Estadístic 

Unificat). 

 

6.- El botó “NOTÍCIES” ens condueix a l'apartat de les notes de premsa que elabora l' l'IBESTAT. 

 

7.- Clicant sobre “AJUDA” podem accedir a les guies per realitzar operacions avançades, així com al 

formulari de contacte i al telèfon gratuït que ofereix l'Institut. 
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8.- A través d'aquest botó “CONTACTE” podem accedir al formulari de contacte per fer qualsevol tipus de 

consulta a l'IBESTAT que normalment obtindrà resposta en menys de 24 h.  

 

9.- L'apartat que posa “CERCA:” és un cercador on podem escriure paraules clau i ens mostrarà tots els 

resultats relacionats que podem trobar-hi a la web de l'IBESTAT.  

 

10.- La pestanya “CATALÀ/CASTELLANO” ens permet veure la pàgina en el nostre idioma habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- A la secció “INDICADORS”, que es troba a la pàgina d'Inici, hi podem trobar una selecció dels 

principals indicadors dels quatre grans blocs temàtics que ofereix l'IBESTAT i la seva representació gràfica. 
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12.- El botó “Totes les estadístiques de Balears (Sestib)” ens dona accés al Portal Estadístic Unificat, on 

podrem trobar-hi totes les estadístiques oficials de les Illes Balears. 

 

 

Aquest portal permet enllaçar amb les estadístiques generades per les conselleries del Govern balear, 

per l'IBESTAT i pels Consells Insulars que s’hagin incorporat al Sistema Estadístic de les Illes Balears 

(Sestib).  

 

 

13.- El “CALENDARI” ens mostra quan es publicaran les pròximes estadístiques oficials que tenen una 

data fixada de publicació. Es tracta de les estadístiques que es publiquen amb una periodicitat inferior a 

un any. 
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14.- A l'apartat de “DARRERES DADES” podem veure les publicacions de les estadístiques més recents de 

l'IBESTAT. A més també podem observar la data exacte de publicació posant el cursor a sobre. 

 

15.- A “NOTÍCIES” podem trobar les notes de prensa publicades per l'IBESTAT referides a les estadístiques 

a les quals l’Institut hi participa més activament. 
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16.- A n'aquest apartat de la web de l'IBESTAT podem trobar el  

“Pla d'Estadística de les Illes Balears 2014-2017”, el “Programa 

Anual d'Estadística vigent” i una presentació Power Point que 

explica com funciona el Sistema estadístic de les Illes Balears 

(Sestib).  

 

 

 

 

 

 

 

 

17.- Aquest link amb el símbol de Twitter ens permet anar directament a la compte de l'IBESTAT a 

Twitter: @Ibestat 
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1.2.- ES PODEN TROBAR DADES A NIVELL AUTONÒMIC, INSULAR, COMARCAL O MUNICIPAL? 

 

Si desitjam obtenir dades per diferents nivells de desagregació territorial hem d'anar a l'apartat 

d'”ESTADÍSTIQUES” i “Per territori” (com indica la fletxa vermella) i podrem trobar les diferents unitats 

territorials per les quals l'IBESTAT ens ofereix dades, ja sigui per al conjunt de la comunitat autònoma, 

per illes, comarques estadístiques o municipis. 
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2.- QUINES ESTADÍSTIQUES PUC TROBAR A LA WEB DE L'IBESTAT? 

 

A la pàgina web de l'IBESTAT podem trobar multitud de dades estadístiques oficials classificades per 

temes. Si anam a l'apartat d'”ESTADÍSTIQUES” podrem veure els quatre grans blocs temàtics per als quals 

l'IBESTAT ofereix dades, que són: “ENTORN FÍSIC I SOSTENIBILITAT”, “POBLACIÓ”, “ECONOMIA” i 

“SOCIETAT”. 

 

2.1.- QUINES DADES SOBRE ENTORN FÍSIC I SOSTENIBILITAT PUC TROBAR? 

 

A n'aquest apartat podem trobar informació 

estadística sobre territori, recursos hídrics, residus i 

incendis. 

Si, per exemple, cercam informació sobre incendis 

se’ns obri una finestra on podem trobar una descripció 

de l'informació que trobarem, l'informació disponible i 

les dades publicades més recentment.  
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2.2.- QUINES DADES DE POBLACIÓ PUC TROBAR? 

 

Si anam a l'apartat de Població  podem veure la relació de tots els 

temes dels que podem trobar taules estadístiques (Resum, Padró, 

Censos,...) 

Si, per exemple, ens interessa trobar dades sobre el Padró hem de 

clicar-hi damunt i se’ns obrirà la pantalla que veim abaix, on hi 

trobarem la informació. 

També podem trobar les darreres dades i estadístiques 

relacionades. 
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2.3.- QUINES DADES ECONÒMIQUES PUC TROBAR? 

 

A l'apartat d’economia, també dins el menú “ESTADÍSTIQUES”, també 

hi podem trobar gran quantitat d'informació sobre els principals 

sectors econòmics de les Balears, sobre treball, empreses, preus i 

salaris,... 

Si, per exemple, volem saber més sobre Turisme hi cliquem a sobre i 

se’ns obrirà una finestra amb una descripció de l'informació que hi 

podem trobar, així com un repertori amb tota l'informació disponible. 
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2.4.- QUINES DADES SOCIALS PUC TROBAR 

  

Si anam a l'apartat de Societat podrem veure una llista amb tots els 

temes relacionats amb Societat dels que podem trobar estadístiques 

oficials a la web de l'IBESTAT.  

Si, per exemple, desitjam conèixer més informació sobre “Eleccions i 

participació ciutadana” només hi hem de clicar damunt i se’ns obrirà 

una finestra on podrem accedir a tota l'informació relacionada amb 

aquest tema.  

Podem trobar informació sobre tots els tipus d'eleccions. 
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3.- COM PUC TREURE I REPRESENTAR LES ESTADÍSTIQUES DE L'IBESTAT? 

Com podem observar a la imatge inferior, quan cercam informació sobre algun tema, se’ns presenta en 

forma de taula estadística.  

Hem d'editar la taula seleccionant les categories de les variables que volem consultar o triant la manera 

en què volem visualitzar les dades. 

Però també tenim l'opció (on posa Taula de resultats) de visualitzar l'informació en forma de gràfic o 

sobre un mapa. 

A més a més, l'IBESTAT ens permet descarregar l'informació estadística en varis formats (Pc Axis, Excel, 

CSV [tab ], CSV [ ; ] i SIG) 

 

A l'apartat d'”AJUDA” de la web de l'IBESTAT podeu trobar la Guía per obtenir l'Excel cartogràfic i 

visualitzar mapes, que us serà de gran utilitat si desitjau exportar les dades en un format que permeti la 

seva visualització sobre un mapa. 
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A més a més, com podeu observar a la imatge inferior, podem trobar un apartat on s’explica tota la 

metodologia seguida per produir les dades estadístiques. 

 

 

 

4.- QUINA AJUDA PUC TROBAR A LA WEB DE L'IBESTAT? 

 

Si anau a l'apartat d'ajuda de la pàgina web d'inici de l'IBESTAT podeu trobar - a més d'aquest manual 

introductori -  altres guies que us podeu descarregar en format PDF. Una de les bàsiques és la “Guía 

sobre l'elaboració de taules estadístiques”.  

També podeu trobar altres guies que expliquen com dur a terme funcions més avançades. 

 Si aquesta ajuda no és suficient sempre podeu contactar amb nosaltres a través del formulari o 

telefonant gratuïtament al 900 101 360. 
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5.- COM PUC CONTACTAR AMB L'IBESTAT? 

 

Per contactar amb l'Institut d'Estadística de les Illes Balears ho podeu fer de vàries maneres.  

Podeu contactar amb l'IBESTAT a través del formulari que podeu veure a la imatge inferior, que s'hi pot 

accedir des de la pestanya “contacte” (adalt a la dreta de la pàgina d'inici) o a través de la pàgina d'ajuda 

clicant a l'enllaç de color taronja que posa “formulari”.  

En primer lloc rebreu de forma automàtica un correu que confirma la rebuda de la vostra consulta per 

part de l'IBESTAT. 

En segon lloc us enviarem una resposta a la vostra petició de la forma més ràpida possible. 

També podeu contactar amb nosaltres anant a l'apartat d'ajuda des de la barra d'inici, on podeu trobar 

un telèfon gratuït al que atendran les vostres consultes de dilluns a divendres de 8:00 h. a 15:00 h.  

El telèfon es el següent: 900 101 360. 

Si us animau també podeu venir a conèixe'ns a la nostra oficina ( C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 

07006 Palma). 
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6.- PUC CONÈIXER QUAN ES PUBLICARAN LES PRÒXIMES DADES? 

 

A través d'aquest calendari, que es troba a la pàgina d'inici de l'IBESTAT, 

podem conèixer quines son les pròximes estadístiques que tenen una 

data fixada de publicació.  

Si clicam sobre un dia concret del calendari podrem veure quina es 

l'estadística que es publicarà aquell dia. 

Si clicam a “Calendari” podrem veure més clarament quines 

estadístiques es publicaran i cercar-ne d'altres als pròxims mesos. 
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7.- PUC TROBAR TOTES LES ESTADÍSTIQUES OFICIALS DE LES ILLES BALEARS? 

 

A través de la web de l'IBESTAT podem accedir al Portal Estadístic Unificat (PEU) , que es un enllaç que 

ens permet accedir a totes les operacions estadístiques oficials del SESTIB. Aquest portal permet enllaçar 

amb les estadístiques generades per les conselleries del Govern balear, per l'IBESTAT i pel Consell Insular 

de Menorca, totes elles integrades dins del Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib).  

 

A més a més, des d'el Portal Estadístic Unificat tenim accés al calendari de difusió de totes les dades 

estadístiques oficials de cada exercici (any). 

 

Hi podem accedir de dues maneres diferents ( o bé clicant directament sobre el botó PEU de la pàgina 

d'inici o a través de la pestanya “organització estadística” de la barra d'inici clicant a “Portal Estadístic 

Unificat (PEU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Com navegar per la web de l’IBESTAT (manual introductori)   19 

 

Això es el que ens trobam quan accedim al PEU. 

 

Podem veure les grans seccions temàtiques de les que podem trobar estadístiques (Demografia, 

Economia, Societat, Territori i Diversos), si clicam damunt un tema, per exemple al de demografia, 

podrem veure una relació de totes les estadístiques oficials disponibles 

 

A més a més, podem trobar l'enllaç “CALENDARI” que ens permet veure i descarregar en format PDF el 

calendari on apareix la data de publicació de les estadístiques durant l'exercici vigent i la seva periodicitat 

de difusió (Continua, Quinzenal, Mensual, Trimestral, Quadrimestral, Semestral, Anual i Esporàdica). 
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8.- QUINS PRODUCTES I SERVEIS OFEREIX L'IBESTAT? 

 

A través de l'apartat “Productes i Serveis” de la web de 

l'IBESTAT podem trobar diferents ajudes per trobar i 

interpretar les dades estadístiques disponibles.  

Els productes i serveis que més útils ens poden resultar son 

els següents. 

 

 

 

 

 

8.1.- QUINS SERVEIS OFEREIX L'IBESTAT ALS USUARIS? 

L'IBESTAT ofereix als usuaris l'opció de registrar-se, a través de la qual poden accedir a dos serveis:  

− Subscripcions temàtiques per correu electrònic d'operacions estadístiques. 

− Un espai personal on desar les consultes personalitzades (dades, mapes, gràfics) amb els 

criteris, les categories i el format seleccionat.  

A l'apartat d'”AJUDA” de la pàgina web di'inici de l'IBESTAT podem trobar-hi dues guies que facilitaran 

l'accés als serveis que acabam de comentar. 
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8.2.- COM PUC SOL·LICITAR INFORMACIÓ? 

 

A l'apartat de “PRODUCTES I SERVEIS” podem trobar-hi el subapartat “sol·licitud di'informació”. 

D'aquesta manera tendrem accés a un formulari per sol·licitar qualsevol tipus d'informació a l'IBESTAT. 

En primer lloc rebreu de forma automàtica un correu que confirma la rebuda de la vostra sol·licitud per 

part de l'IBESTAT i en segon lloc us enviarem una resposta a la vostra petició de la forma més àgil que ens 

sigui possible. 

Per altre banda, si l'IBESTAT no disposa de l'informació sol·licitada us posarà en contacte amb 

l'organisme responsable de publicar l'informació més pròxima a la que vosaltres us interessa.  

Per exemple, si heu sol·licitat dades sobre educació us posarem en contacte amb la persona responsable 

de la unitat estadística de la Conselleria, per si us pot ajudar a resoldre el vostre dubte.  
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8.3.- QUINES PUBLICACIÓNS PUC TROBAR? 

 

L'IBESTAT posa a disposició dels usuaris les seves publicacions en diversos formats. 

A l'apartat de “Publicacions” podeu trobar-hi tota l'informació per accedir a les publicacions en format 

físic o bé descarregar en format PDF les publicacions en format electrònic. 
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8.4.- QUINS ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS OFEREIX L'IBESTAT? 

 

A través de la web de l'IBESTAT es pot accedir als següents serveis complementaris: 

 

a) Classificacions i codis territorials:  

Son instruments que ajuden a garantir una informació fiable i comparable entre territoris i a través del 

temps ja que son conceptes, variables i classificacions harmonitzades a nivell nacional i internacional. La 

seva raó de ser es la homogeneització de les dades estadístiques i que, per tant, tots entenguem el 

mateix quan parlam d'un concepte concret. 

 

b) Microdades disponibles:  

l'IBESTAT posa a disposició dels usuaris microdades anonimitzades d’algunes enquestes , així com els 

qüestionaris i les metodologies emprades. 

Si es precisen dades d’altres enquestes no disponibles a la web, es poden sol·licitar per qualsevol dels 

canals de contacte disponibles, que hem esmentat. 

 

c) Mapes SIG:  

l'IBESTAT inclou el conjunt de mapes estadístics que s'han d'utilitzar per a la visualització de la informació 

descarregada amb l'opció SIG.  

A més a més podeu trobar una explicació detallada de com visualitzar aquesta informació amb aquest 

format a través de l'enllaç “Guia”, que condueix a la Guía per obtenir l'Excel cartogràfic i visualitzar 

mapes. 

 

d) PC Axis i PX Map:  

l'IBESTAT posa a disposició dels usuaris enllaços per descarregar dos programes de gran utilitat: 

El PC Axis es un programa estadístic especialitzat que suposa un estàndard en l'àmbit europeu quant a la 

difusió de dades, opera amb taules estadístiques on permet modificar l'ordenació de les variables de files 

i columnes, l'ordre dels valors de cada variable, per tal d'obtenir la informació sol·licitada en el format 

desitjat. 

El PX Map es una eina que permet representar les dades estadístiques en un mapa. 
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9.- ORGANITZACIÓ ESTADÍSTICA. 

9.1.- QUINA ES LA NORMATIVA QUE REGULA L'ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS? 

Dins el menú d'”ORGANITZACIÓ ESTADÍSTICA”, a l'apartat de “Normativa i altre documentació” hi podem 

trobar tota la normativa i la part legal que regula totes les estadístiques oficials de les Illes Balears. 

Trobarem documents sobre ordenació de la funció estadística, els plans i programes estadístics i altres 

documents d'interès, com el codi de bones pràctiques de les estadístiques europees. 

L'IBESTAT permet descarregar tots els documents en format PDF. 
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9.2.- PUC TROBAR ENLLAÇOS ESTADÍSTICS D'INTERÈS? 

 

Clicant a ”Enllaços estadístics”, dins l'apartat d'”Organització Estadística” de la pàgina d'inici de L'Institut 

d'Estadística de les Illes Balears podem trobar multitud d'enllaços a  les pàgines oficials d'altres instituts 

d’estadística de les comunitats autònomes d'España, d'Europa i de la resta del món. 
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10.- PUC APRENDRE MÉS COSES A TRAVÉS DE L'IBESTAT? 

10.1.- COM FUNCIONA EL SISTEMA ESTADÍSTIC DE LES ILLES BALEARS? 

 

A la part inferior dreta de la pàgina web d'inici de l'IBESTAT poeu trobar-hi un link on descarregar  un 

Power Point que explica com funciona el Sistema estadístic de les Illes Balears. 



Com navegar per la web de l’IBESTAT (manual introductori)   27 

 

10.2.- COM PUC APRENDRE MÉS SOBRE ESTADÍSTICA? 

 

Si voleu aprendre més coses sobre estadística, també a la part inferior dreta de la pàgina web d'inici de 

l'IBESTAT, hi podeu trobar un enllaç a la web “Racó Educatiu de l'IBESTAT”. 

Aquesta web facilita la comprensió del procés d'elaboració de les dades que ofereix l'IBESTAT. 

També hi podem trobar definicions dels conceptes més usuals en l'àmbit estadístic així com explicacions i 

informacions que ens permetran entendre millor la importància de l'estadística. 

 

 

 


