T1_01 SITUACIÓ DEPENDÈNCIA.
INFORMACIÓ HISTÒRICA ACUMULADA
Nivell d'agregació: Illa
Data: gener 2019

Sol·licituds

Sol·licitants amb dictàmens

Sol·licitants amb dret a
prestació

Sol·licitants amb PIA acordat

Sol·licitants amb prestació

Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera

56.268
6.333
5.514
387

50.212
5.813
5.105
357

41.102
5.023
4.554
301

37.537
4.459
3.973
286

32.536
4.155
3.446
266

Illes Balears

68.502

61.487

50.980

46.255

40.403

Illa

Eivissa Sol·licituds Formentera
0,6%
8,0%

Percentatge de sol·licitants amb dret a
prestació sobre el total de sol·licituds

Menorca
9,2%

0%
Mallorca
Menorca
Mallorca
82,1%

Eivissa
Formentera

20%

40%

60%

80%

Percentatge de sol·licitants amb prestació
sobre sol·licitants amb dret a prestació
100%

0%
Mallorca

73%
79%
83%
78%

Menorca
Eivissa
Formentera

Elaboració: Direcció General d'Atenció a la Dependència a partir de les dades del Sistema de Gestió de la Dependència (DISDEP).
NOTA: Degut a problemes d'interoperabilitat amb el programa nSISAAD d'IMSERSO, poden existir diferències amb les dades que ofereix aquest organisme.
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50%

100%
79%
83%
76%
88%

T1_02 SITUACIÓ DEPENDÈNCIA.
INFORMACIÓ ACTUAL
Nivell d'agregació: Illa
Data: gener 2019

Com a conseqüència del procés de canvi de l’aplicatiu de gestió de les sol·licituds del reconeixement del grau de dependència i de les seves prestacions dut a terme entre els mesos d'agost de 2018 i
gener de 2019, no disposem de dades estadístiques d'aquest període.
Durant aquest temps, es va procedir a la migració, prova i depuració de les dades existents als aplicatius anteriors al nou i a l’enviament de informació des del nou aplicatiu a l’aplicatiu del IMSERSO,
per la qual cosa les dades existents eren incompletes.
A partir de febrer de 2019 donarem la migració per finalitzada i es tornaren a generar les dades estadístiques mensuals de la forma habitual.

Av.Gabriel Alomar, 33
07006 Palma
Tel. 971 17 77 07
fbd.caib.es

T1_03 SITUACIÓ DEPENDÈNCIA.
INFORMACIÓ ACTUAL
Nivell d'agregació: Illa i municipi
Data: gener 2019
Com a conseqüència del procés de canvi de l’aplicatiu de gestió de les sol·licituds del reconeixement del grau de
dependència i de les seves prestacions dut a terme entre els mesos d'agost de 2018 i gener de 2019, no disposem de
dades estadístiques d'aquest període.
Durant aquest temps, es va procedir a la migració, prova i depuració de les dades existents als aplicatius anteriors al
nou i a l’enviament de informació des del nou aplicatiu a l’aplicatiu del IMSERSO, per la qual cosa les dades existents
eren incompletes.
A partir de febrer de 2019 donarem la migració per finalitzada i es tornaren a generar les dades estadístiques
mensuals de la forma habitual.

Av.Gabriel Alomar, 33
07006 Palma
Tel. 971 17 77 07
fbd.caib.es

T1_04 SITUACIÓ DEPENDÈNCIA PER ILLES. Relació entre població i sol·licituds
INFORMACIÓ ACTUAL
Nivell d'agregació: Illa
Data: gener 2019

Com a conseqüència del procés de canvi de l’aplicatiu de gestió de les sol·licituds del reconeixement del grau de dependència i de
les seves prestacions dut a terme entre els mesos d'agost de 2018 i gener de 2019, no disposem de dades estadístiques d'aquest
període.
Durant aquest temps, es va procedir a la migració, prova i depuració de les dades existents als aplicatius anteriors al nou i a
l’enviament de informació des del nou aplicatiu a l’aplicatiu del IMSERSO, per la qual cosa les dades existents eren incompletes.
A partir de febrer de 2019 donarem la migració per finalitzada i es tornaren a generar les dades estadístiques mensuals de la
forma habitual.

Av.Gabriel Alomar, 33
07006 Palma
Tel. 971 17 77 07
fbd.caib.es

T1_05 SITUACIÓ DEPENDÈNCIA PER ILLA I MUNICIPI
INFORMACIÓ ACTUAL
Nivell d'agregació: Illa i municipi
Data: gener 2019

Com a conseqüència del procés de canvi de l’aplicatiu de gestió de les sol·licituds del reconeixement del grau de
dependència i de les seves prestacions dut a terme entre els mesos d'agost de 2018 i gener de 2019, no disposem
de dades estadístiques d'aquest període.
Durant aquest temps, es va procedir a la migració, prova i depuració de les dades existents als aplicatius anteriors
al nou i a l’enviament de informació des del nou aplicatiu a l’aplicatiu del IMSERSO, per la qual cosa les dades
existents eren incompletes.
A partir de febrer de 2019 donarem la migració per finalitzada i es tornaren a generar les dades estadístiques
mensuals de la forma habitual.

Av.Gabriel Alomar, 33
07006 Palma
Tel. 971 17 77 07
fbd.caib.es

T1_06 SITUACIÓ DEPENDÈNCIA. Perfil del sol·licitant
INFORMACIÓ ACTUAL
Nivell d'agregació: Illa
Data: gener 2019

Com a conseqüència del procés de canvi de l’aplicatiu de gestió de les sol·licituds del reconeixement del grau de dependència i de les seves
prestacions dut a terme entre els mesos d'agost de 2018 i gener de 2019, no disposem de dades estadístiques d'aquest període.
Durant aquest temps, es va procedir a la migració, prova i depuració de les dades existents als aplicatius anteriors al nou i a l’enviament de informació
des del nou aplicatiu a l’aplicatiu del IMSERSO, per la qual cosa les dades existents eren incompletes.
A partir de febrer de 2019 donarem la migració per finalitzada i es tornaren a generar les dades estadístiques mensuals de la forma habitual.

Av.Gabriel Alomar, 33
07006 Palma
Tel. 971 17 77 07
fbd.caib.es

T1_07 SITUACIÓ DEPENDÈNCIA PER ILLES. Dictàmens
INFORMACIÓ ACTUAL
Nivell d'agregació: Illa
Data: gener 2019

Com a conseqüència del procés de canvi de l’aplicatiu de gestió de les sol·licituds del reconeixement del grau de dependència i de les seves prestacions dut a terme entre els
mesos d'agost de 2018 i gener de 2019, no disposem de dades estadístiques d'aquest període.
Durant aquest temps, es va procedir a la migració, prova i depuració de les dades existents als aplicatius anteriors al nou i a l’enviament de informació des del nou aplicatiu a
l’aplicatiu del IMSERSO, per la qual cosa les dades existents eren incompletes.
A partir de febrer de 2019 donarem la migració per finalitzada i es tornaren a generar les dades estadístiques mensuals de la forma habitual.

Av.Gabriel Alomar, 33
07006 Palma
Tel. 971 17 77 07
fbd.caib.es

T1_08 SITUACIÓ DEPENDÈNCIA. Dictàmens
INFORMACIÓ ACTUAL
Nivell d'agregació: Illa i municipi
Data: gener 2019

Com a conseqüència del procés de canvi de l’aplicatiu de gestió de les sol·licituds del reconeixement del grau de dependència i de les seves prestacions dut a terme entre els
mesos d'agost de 2018 i gener de 2019, no disposem de dades estadístiques d'aquest període.
Durant aquest temps, es va procedir a la migració, prova i depuració de les dades existents als aplicatius anteriors al nou i a l’enviament de informació des del nou aplicatiu a
l’aplicatiu del IMSERSO, per la qual cosa les dades existents eren incompletes.
A partir de febrer de 2019 donarem la migració per finalitzada i es tornaren a generar les dades estadístiques mensuals de la forma habitual.

Av.Gabriel Alomar, 33
07006 Palma
Tel. 971 17 77 07
fbd.caib.es

T1_09 SITUACIÓ DEPENDÈNCIA. Dictàmens
INFORMACIÓ ACTUAL
Nivell d'agregació: Illa i municipi
Data: gener 2019

Com a conseqüència del procés de canvi de l’aplicatiu de gestió de les sol·licituds del reconeixement del grau de dependència i de
les seves prestacions dut a terme entre els mesos d'agost de 2018 i gener de 2019, no disposem de dades estadístiques d'aquest
període.
Durant aquest temps, es va procedir a la migració, prova i depuració de les dades existents als aplicatius anteriors al nou i a
l’enviament de informació des del nou aplicatiu a l’aplicatiu del IMSERSO, per la qual cosa les dades existents eren incompletes.
A partir de febrer de 2019 donarem la migració per finalitzada i es tornaren a generar les dades estadístiques mensuals de la
forma habitual.

Av.Gabriel Alomar, 33
07006 Palma
Tel. 971 17 77 07
fbd.caib.es

T1_10 SITUACIÓ DEPENDÈNCIA. Prestacions
INFORMACIÓ ACTUAL
Nivell d'agregació: Illa i municipi
Data: gener 2019

Com a conseqüència del procés de canvi de l’aplicatiu de gestió de les sol·licituds del reconeixement del grau de dependència i de les seves prestacions dut a terme
entre els mesos d'agost de 2018 i gener de 2019, no disposem de dades estadístiques d'aquest període.
Durant aquest temps, es va procedir a la migració, prova i depuració de les dades existents als aplicatius anteriors al nou i a l’enviament de informació des del nou
aplicatiu a l’aplicatiu del IMSERSO, per la qual cosa les dades existents eren incompletes.
A partir de febrer de 2019 donarem la migració per finalitzada i es tornaren a generar les dades estadístiques mensuals de la forma habitual.

Av.Gabriel Alomar, 33
07006 Palma
Tel. 971 17 77 07
fbd.caib.es

T1_11 SITUACIÓ DEPENDÈNCIA. Beneficiaris
INFORMACIÓ ACTUAL
Nivell d'agregació: Illa i municipi
Data: gener 2019

Com a conseqüència del procés de canvi de l’aplicatiu de gestió de les sol·licituds del reconeixement del grau de dependència i de
les seves prestacions dut a terme entre els mesos d'agost de 2018 i gener de 2019, no disposem de dades estadístiques d'aquest
període.
Durant aquest temps, es va procedir a la migració, prova i depuració de les dades existents als aplicatius anteriors al nou i a
l’enviament de informació des del nou aplicatiu a l’aplicatiu del IMSERSO, per la qual cosa les dades existents eren incompletes.
A partir de febrer de 2019 donarem la migració per finalitzada i es tornaren a generar les dades estadístiques mensuals de la
forma habitual.

Av.Gabriel Alomar, 33
07006 Palma
Tel. 971 17 77 07
fbd.caib.es

