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Número. NOM INDICADOR 
 

Objectiu  
 
Descripció de les dades que es volen obtenir. 
Conceptes 
 
Definició de conceptes intrínsecs al indicador. 
Tipus 
 
Indicador socioeconòmic, mediambiental o de governança 

 
Disponibilitat de dades 
Dades Font Període de 

referència Mesura  Act1 Op2 Nom Codi3 
1. Nom de la 
mesura descrita el 
Dictamen 5/2007 

 
 

 
X 

Nom descrit al 
inventari estadístic 
de les Illes Balears.

 
número

Direcció 
general X. 
Conselleria Y. 

Anys tancats 
que 
s’analitzen 

2. Nom X      

Escala de dades 
Mesura 
 

Escala espaial Escala temporal Unitats 
Idònia4 Disponible5 Idònia Disponible

 
1 

C.A.  Anual   
Illa  

Municipi  Mensual  
 
2 

C.A.  Anual   
Illa  

Municipi  Mensual  
Metodologia 
 
Mesura PASSOS DADES 
1 A Explicació de cada pas a seguir per 

obtindre les dades de cada mesura. 
Referència a la finestra del Excel on hi ha totes 
les dades. 

B  
2 A   

B  
Comentaris 
 
En aquest apartat es fan comentaris sobre aspectes concrets de l’indicador, tant aspectes descriptius 
com metodològics. Hi ha tres aspectes clau en metodologia que són reiteratius en diverses fitxes: el 
càlcul de l’estacionalitat, el càlcul de la població base i càlcul de primeres i segones residències. 
Aquest fet queda senyalitzat amb ‘ * ’ en diferents apartats de la fitxa: a “dades-nom”, a “unitats”, i 
a “metodologia-resultats”.  
 
Canvis del Dictamen: 
A totes les fitxes es tracta en concret els canvis que s’han donat del dictamen a partir d’ajustar i 
profunditzar en el sistema d’indicadors: 

-  Anàlisis d’idoneïtat: En aquest apartat es comenta si l’anàlisi d’idoneïtat es correspon amb la 
realitat de recerca i obtenció de dades i amb la complexitat de l’indicador. En molts casos, 
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s’ha hagut de disminuir el valor. 
 
- Nom de l’indicador: S’ha donat el cas d’haver de canviar el nom de l’indicador perquè no 

corresponia explícitament amb les dades que es voldrien obtindre. Es el cas de l’indicador 
‘d’atur’ i l’indicador ‘població estrangera’. 

 
- Canvi del nom de la mesura: En alguns casos el nom de les mesures no coincidia exactament amb 

les dades que es volien obtenir, o bé, no quedava clara la seva finalitat. 
 

- Nova mesura: Al treballar els indicadors s’han donat casos en els que s’ha pogut augmentar el 
nombre de mesures gràcies a les dades disponibles, i a observar la necessitat de contabilitzar 
algun factor omès anteriorment. 

 
- Augment del rang de l’escala temporal: Es el cas de que en el dictamen només es fes referència a 

una escala temporal anual però necessitéssim les dades mensuals.  
 

- Font: En diversos indicadors s’han utilitzat més o diferents fonts de dades per trobar tota la 
informació. 

 
- S’ha considerat convenient canviar el nom de l’escala espaial ‘regió’ a ‘comunitat autònoma’, 

ja que d’aquesta manera es segueix el mateix criteri lingüístic amb les altres escales espaial: 
‘illa’ i ‘municipi’. 

 
- En el cas concret de Menorca el concepte de “zona turística” molt anomenat al dictamen, 

coincideix en l’escala espaial de “municipi” així que la nomenclatura utilitzada ha estat 
“municipi”. 

 
 
1Activitat estadística: Conjunt de dades (activitats) que l’administració pública de la Comunitat 
Autònoma ha introduït al seu inventari perquè són dades útils que s’han de mantenir. En principi, 
no donen dades oficials fins que no passen a ser ‘operacions’. 
2Operació estadística: Subconjunt de les activitats que estan recollides dins del pla quadriennal i 
dins del programa anual , és a dir, dins la planificació estadística. Donen dades oficials. 
3Codi Establert a IBESTAT per ordenar la seva base de dades. El primer número marca la unitat 
estadística responsable, el segon número indica l’activitat, i el tercer número es situa dins de 
l’anterior indicant l’operació concreta de cada activitat. 
4escala (espaial o temporal) idònia: Escala a la qual caldria arribar per obtenir la informació 
necessària per l’anàlisi de l’indicador. 
5escala (espaial o temporal) disponible: Escala de les dades que es tenen disponibles per 
públicar. 
 
 
  


