
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 22892

Correcció d’errades advertides en les versions catalana i caste-
llana de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents rela-
tives a determinades infraestructures i equipaments d’interès
general en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i d’impuls
a la inversió, publicada en el BOIB núm. 115, de 5 d’agost de
2010

Atès que s’han observat algunes errades en les versions catalana i caste-
llana de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a deter-
minades infraestructures i equipaments d’interès general en matèria d’ordenació
territorial, urbanisme i d’impuls a la inversió, aprovada en la sessió plenària
extraordinària de dia 20 de juliol de 2010 i publicada en el BOIB núm. 115, de
5 d’agost de 2010, i una vegada esmenades aquestes errades, es publiquen les
correccions oportunes en els termes que s’indiquen a continuació:

A la versió catalana:

— Al títol de la Llei:

Allà on diu: ‘Llei de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d’interès general en matèria d’ordenació territo-
rial, urbanisme i de impuls a la inversió’.

Ha de dir: ‘Llei de mesures urgents relatives a determinades infraes-
tructures i equipaments d’interès general en matèria d’ordenació territorial,
urbanisme i d’impuls a la inversió’.

— Al preàmbul de la Llei, a l’apartat III:

Allà on diu: ‘[...] 8/1998, d’1 de juny [...]’.

Ha de dir: ‘[...] 8/1988, d’1 de juny [...]’.

— A l’article 10, a l’apartat 1 c):

Allà on diu : ‘c) Estar consolidats per a l’edificació o constituïen [...]’.

Ha de dir: ‘c) Estar consolidats per l’edificació o constituïen [...]’.

— A l’article 14, a l’apartat c) de l’article 3 de la Llei 8/1988, d’1 de
juny, d’edificis i instal·lacions fora d’ordenació: 

Allà on diu: ‘c) Aquelles edificacions o construccions implantades legal-
ment o en les que s’hagin executat obres d’ampliació o de reforma [...]’.

Ha de dir: ‘c) Aquelles edificacions o construccions implantades legal-
ment en què s’hagin executat obres d’ampliació i de reforma [...]’.

A la versió castellana:

— Al preàmbul de la Llei, a l’apartat III:

Allà on diu: ‘[...] 8/1998, de 1 de junio [...]’.

Ha de dir: ‘[...] 8/1988, de 1 de junio [...]’.

— A l’article 10, a l’apartat 1 c):

Allà on diu: ‘c) Estar consolidados para la edificación o constituían [...]’.

Ha de dir: ‘c) Estar consolidados por la edificación o constituían [...]’. 

— A l’article 14, a l’apartat c) de l’article 3 de la Llei 8/1988, d’1 de
juny, d’edificis i instal·lacions fora d’ordenació: 

Allà on diu: ‘c) Aquellas edificaciones o construcciones implantadas
legalmente o en las que se hayan ejecutado obras de ampliación o de reforma
[…]’.

Ha de dir: ‘c) Aquellas edificaciones o construcciones implantadas legal-
mente en las que se hayan ejecutado obras de ampliación y de reforma […]’.

Palma, 14 d’octubre de 2010

— o —

CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Num. 22957

Decret 109/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla
d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013 

Preàmbul

La Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la qual s’aprova l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, establia en l’article 10.28, com a competència
exclusiva de la Comunitat Autònoma, les estadístiques d’interès autonòmic.
Posteriorment, la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que modifica l’Estatut
d’autonomia esmentat, reforça aquesta competència, i l’article 30.32 estableix
que s’atorga a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria
d’estadística d’interès per a la comunitat autònoma i en l’organització i la ges-
tió d’un sistema estadístic propi.

D’acord amb aquest marc normatiu inicial, s’aprovà la Llei 3/2002, de 17
de maig, d’estadística de les Illes Balears, per tal de desplegar l’exercici de la
competència esmentada. D’aquesta manera, l’article 17.1 de la Llei estableix
que el pla d’estadística és l’instrument de promoció, d’ordenació i de planifica-
ció de l’activitat estadística d’interès per a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Així mateix, d’acord amb l’article 17.2, segons la redacció que en fa la
Llei 1/2010, de 17 de maig, de modificació de la Llei 3/2002, el pla s’ha d’a-
provar mitjançant un decret del Consell de Govern de les Illes Balears. D’altra
banda, la Llei d’estadística fixa que la vigència del pla ha de ser de quatre anys
si no s’estableix expressament una altra cosa. Igualment, s’assenyala la pròrro-
ga immediata del pla si, en el termini prefixat per a la seva vigència, no se n’a-
prova un altre que el substitueixi.

Som, per tant, davant l’aprovació del primer pla d’estadística de les Illes
Balears, la qual cosa comporta la necessitat d’ordenar una activitat estadística
que fins avui només ha tingut com a referent la normativa estatal en aquesta
matèria, d’acord amb els distints plans nacionals d’estadística (PEN) i els pro-
grames anuals corresponents que ha aprovat el Govern d’Espanya des de l’any
1993 mitjançant reials decrets.

L’aprovació d’aquest Pla ha de representar, per a les diverses unitats que
integren el Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib), un replantejament de
la seva activitat estadística per orientar-la cap a allò que, d’acord amb aquest
instrument de planificació, constitueixen les estadístiques d’interès per a la
comunitat autònoma i sense deixar d’atendre altres obligacions legals que els
vinculen també a l’activitat estadística estatal. Això significa racionalitzar un
sistema que ha de ser capaç d’optimitzar l’obtenció de dades, tant pel que fa a
la seva qualitat o fiabilitat com a la seva capacitat d’oferir més desagregació
territorial, considerant especialment el fet insular, i propiciar més agilitat i rapi-
desa en la disponibilitat de les dades. També s’hi han volgut tenir en compte els
criteris que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, i la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona,
atès que garanteixen la perspectiva de gènere en l’activitat ordinària dels poders
públics de les Illes Balears, en l’elaboració d’estudis i estadístiques.

Per fer possible aquest objectiu, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT) ha elaborat un inventari d’activitats estadístiques, bàsicament inte-
grat per les activitats que duen a terme el mateix l’IBESTAT i les conselleries
del Govern de les Illes Balears. D’aquesta manera, s’han pogut identificar les
activitats que poden tenir entitat pròpia i poden servir de base per elaborar
aquest Pla i els corresponents programes que l’han de desplegar. Per a una sego-
na fase, es preveu ampliar aquest inventari als consells insulars i incorporar, mit-
jançant un programa anual, les seves activitats a la planificació estadística ofi-
cial de la comunitat autònoma. Amb la identificació i l’ordenació d’aquestes
activitats pròpies en cap cas no s’han volgut duplicar altres estadístiques que
duu a terme l’Administració de l’Estat, atès que ja es disposa d’aquesta infor-
mació, sinó que s’ha pretès definir activitats que comportin la consecució d’un
nou valor afegit. Això permet accedir a una major desagregació territorial de la
informació, atenent de manera molt especial el fet insular, com també conèixer
altres variables que són específiques de la realitat de les Illes Balears, sense per-
dre l’homologació metodològica i la capacitat de comparació amb altres àmbits
territorials externs.

Per això, a proposta del conseller d’Economia i Hisenda, d’acord amb el
Consell Consultiu de les Illes Balears i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de 15 d’octubre de 2010, 

DECRET

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte. Aprovació del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-

2013
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S’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013, com a ins-
trument d’ordenació i planificació de l’activitat estadística d’interès per a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en els termes que estableix aquest
Decret.

Article 2
Marc de col·laboració

1. El Pla d’Estadística és l’instrument marc de col·laboració entre les ins-
titucions 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 emmarca, igualment, la relació de les institucions i
els òrgans del Sestib 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 3
Vigència

El Pla d’Estadística que s’aprova mitjançant aquest Decret estableix els
objectius per al període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre
de 2013. Si l’1 de gener de 2014 no ha entrat en vigor un nou pla d’estadística,
ha de quedar automàticament prorrogada la vigència d’aquest fins que se n’a-
provi un de nou. 

Article 4
Execució de les activitats

Les activitats que contenen els programes estadístics anuals, en desplega-
ment d’aquest Pla d’Estadística, les han de dur a terme els òrgans i les institu-
cions que s’integren en el Sestib, mitjançant les seves unitats estadístiques o
equivalents, de manera directa o en col·laboració amb altres entitats mitjançant
acords, convenis o contractes, si escau.

Capítol II
Objectius del Pla

Article 5
Objectius generals

Els objectius generals del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013,
que constitueixen els criteris essencials per aplicar-lo i interpretar-lo, són els
següents:

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 i per garantir que la ciutadania hi pot accedir.

b) Contribuir a l’estructuració interna del sistema estadístic de les Illes
Balears, i en particular de l’IBESTAT com a productor genèric i coordinador del
sistema, i de les diverses unitats estadístiques de les conselleries del Govern
com a productors de dades sectorials.

c) Incorporar els consells insulars a l’estructura estadística de les Illes
Balears.

d) Consolidar les activitats estadístiques que ja es duen a terme i iniciar
les altres activitats que es considerin preferents per a la comunitat autònoma.

e) Fomentar totes les actuacions que garanteixin la qualitat i la fiabilitat
de les estadístiques públiques de les Illes Balears.

Article 6
Objectius instrumentals

Els objectius instrumentals que s’han de procurar satisfer amb la inclusió
d’una activitat estadística en el Pla i en els programes anuals són els següents:

a) Impulsar la col·laboració i la coordinació entre les administracions
autonòmica, insulars i municipals per obtenir dades amb la màxima desagrega-

ció territorial possible.
b) Col·laborar amb l’INE i amb la resta d’òrgans centrals d’estadística de

les comunitats autònomes per establir criteris homologats, l’intercanvi d’infor-
mació o la confecció d’activitats conjuntes.

c) Promoure la formació estadística del personal vinculat al Sestib i de
l’Administració pública de les Illes Balears en general.

d) Afavorir l’homogeneïtzació estadística pel que fa al tractament de les
dades i la presentació dels resultats.

e) Contribuir a estabilitzar i optimitzar els recursos dedicats a l’activitat
estadística.

f) Avançar en el foment de la recerca i, en particular, en el desenvolupa-
ment de la metodologia estadística.

Article 7
Objectius tècnics i de producció

Els objectius tècnics i de producció que s’han de satisfer amb la inclusió
de les activitats estadístiques en els instruments de planificació i programació
són els següents:

a) Contribuir a completar, equilibrar i diversificar el conjunt de les esta-
dístiques disponibles sobre les Illes Balears.

b) Aprofitar al màxim les fonts ja existents, i limitar en tot el que sigui
possible les molèsties a la ciutadania, les llars i les empreses, i garantir el secret
estadístic.

c) Possibilitar la creació i el manteniment de directoris que permetin esta-
blir censos i marcs de mostres estadístiques.

d) Aconseguir un conjunt coherent i fiable de dades estadístiques amb el
menor cost possible.

e) Obtenir resultats estadístics d’actualitat, descriptius de fenòmens de la
realitat propers temporalment al moment de la disponibilitat de les dades.

Article 8
Objectius específics

Els objectius específics que es pretenen assolir amb l’aplicació d’aquest
Pla són:

a) Consolidar i ampliar la informació sobre les característiques demogrà-
fiques de la població de les Illes Balears i la seva relació amb aspectes rellevants
del mercat de treball, la formació dels recursos humans, la protecció social, l’e-
ducació, la planificació sanitària, i la cohesió econòmica, social, cultural i lin-
güística de la població.

b) Ampliar i diversificar les estadístiques de caràcter econòmic per tal
d’obtenir un coneixement més detallat del funcionament de l’activitat econòmi-
ca productiva i dels indicadors econòmics i de competitivitat, amb una atenció
especial als sectors estratègics de l’economia balear, com ara el turisme, i els
condicionants, com ara l’estacionalitat.

c) Desenvolupar les estadístiques socials i de condicions de vida amb
l’objectiu de millorar el coneixement dels diversos aspectes que influeixen en el
benestar social i la qualitat de vida de la ciutadania. En particular, aprofundir en
el coneixement de les desigualtats i dels grups de risc per prevenir situacions
d’exclusió social.

d) Avançar en les estadístiques mediambientals i desenvolupar els indica-
dors que permetin aconseguir un coneixement precís i detallat de l’evolució del
medi ambient i la sostenibilitat de les distintes activitats que incideixen en el
medi, especialment pel que fa al nivell de protecció del territori i a la incidència
socioeconòmica del medi ambient i dels recursos que genera, i la producció i
gestió de residus.

e) Consolidar i avançar en el coneixement sobre les activitats de recerca,
desenvolupament i innovació (R+D+I) dels agents públics i privats a les Illes
Balears.

f) Establir la variable de sexe en totes les estadístiques de la comunitat
autònoma en què sigui possible per tal de fer el seguiment del nivell d’equipa-
ració entre ambdós sexes i complir tot el que estableixen l’article 20 de la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i
l’article 7 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.

g) Avançar en el desenvolupament d’un sistema de comptes anuals i tri-
mestrals de les Illes Balears, i en la realització de les taules d’entrada/sortida de
manera periòdica.

h) Satisfer les necessitats específiques d’informació de determinades
matèries mitjançant l’elaboració de comptes satèl·lit que aportin informació
detallada sobre cada sector d’importància, per tal de determinar el seu paper en
l’economia balear.

i) Millorar la difusió estadística mitjançant la reducció dels terminis i l’es-
tabliment d’un calendari de difusió. Potenciar Internet com a principal suport de
difusió de les dades estadístiques del Sestib, sense abandonar altres suports
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complementaris.
j) Recuperar les dades històriques per oferir més perspectiva temporal de

la informació.

Capítol III
Inventari d’activitats estadístiques i elements de classificació

Article 9
L’inventari d’activitats estadístiques i els projectes tècnics

1. L’IBESTAT ha de dur a terme l’inventari de les activitats estadístiques
que desenvolupen el mateix l’IBESTAT, les conselleries del Govern de les Illes
Balears i els consells insulars, a més d’altres institucions o entitats que es puguin
vincular al Sestib.

2. L’inventari ha de permetre tenir un coneixement tècnic detallat de l’ac-
tuació estadística que desenvolupen les administracions autonòmica i insular, i
ha de servir de base per elaborar els instruments de planificació i programació
estadística de la comunitat autònoma, com també dels projectes tècnics corres-
ponents.

3. L’IBESTAT ha d’actualitzar cada any l’inventari, en col·laboració amb
les unitats integrants del sistema.

4. L’inventari d’activitats estadístiques, a més de recollir les variables que
especifiquin els programes anuals, d’acord amb el que estableix l’article 12.2.c)
d’aquest Decret, ha de fer menció dels aspectes següents:

a) Tipus d’activitat.
b) Fonts.
c) Departament o servei executor de la unitat estadística.
d) Periodicitat de les dades i disponibilitats per períodes temporals.
e) Aplicació del secret estadístic, amb indicació de l’abast.
f) Relació amb operacions estadístiques estatals.
g) Existència de convenis amb altres administracions referents a l’activi-

tat.

5. L’inventari ha d’incloure un apartat autònom que ha de fer referència al
desenvolupament de les característiques tècniques o metodològiques de l’acti-
vitat estadística. Aquest component, juntament amb les altres dades que integren
la fitxa d’inventari, constitueix el projecte tècnic específic de cada operació.

Article 10
Classificació temàtica

La classificació de les àrees i de les seccions temàtiques en què s’han
d’ordenar les activitats estadístiques de la comunitat autònoma s’ha d’ajustar al
que estableix l’annex 3 d’aquest Decret. 

Article 11
Elements de classificació de les activitats

La relació d’elements objecte de classificació o d’inventari de les activi-
tats estadístiques de la comunitat autònoma s’ha d’ajustar al que estableix l’a-
partat II de l’annex 4 d’aquest Decret pel que fa als conceptes o les definicions
d’aquests elements.

Capítol IV
Desenvolupament del Pla

Secció 1a
Els programes anuals

Article 12
Programes anuals

1. El Pla s’ha de desplegar mitjançant els programes estadístics anuals,
que han de descriure les activitats que s’han de dur a terme cada any. D’aquesta
manera, s’han de complir i concretar els objectius que marca el Pla d’Estadística
de les Illes Balears 2010-2013.

2. Els programes anuals d’estadística s’han d’aprovar mitjançant un de
Consell de Govern i han de contenir, com a mínim, la relació de les estadísti-
ques 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 uni-
tat estadística o l’òrgan responsable, d’acord amb les especificacions següents:

a) En l’annex 1 dels programes anuals s’han d’ordenar 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 s’ha d’oferir la relació de les acti-
vitats ordenades per la unitat estadística responsable. Hi han de figurar el núme-
ro d’identificació i la denominació de l’activitat.

c) En l’annex 3 dels programes anuals, i d’acord amb els criteris de l’ar-
ticle 18.2 de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears,
segons la redacció que en fa la Llei 1/2010, de 17 de maig, de modificació de la
Llei 3/2002, s’ha d’oferir la relació de les activitats que integren el programa
anual ordenades per la unitat estadística responsable, i cadascuna ha d’especifi-
car, a més, els aspectes següents:

1r. Objectius o finalitats.
2n. Població o col·lectiu objecte d’estudi.
3r. Descripció del contingut o les principals variables.
4t. Àmbit geogràfic de l’activitat.
5è. Nivell màxim de desagregació territorial.
6è. Organismes o entitats que hi intervenen.
7è. Referència al cost estimatiu.
8è. Obligació de prestar col·laboració, si escau.
9è. Compensació econòmica, si pertoca, a les persones o entitats obliga-

des a subministrar informació.
10è. Criteris de difusió.
11è. Consolidació de l’activitat.

d) En l’annex 4 dels programes anuals, si pertoca, s’ha d’oferir la relació
actualitzada i consolidada de les operacions estadístiques incloses en el Pla
d’Estadística, un cop s’hagin produït baixes o noves incorporacions. Les opera-
cions s’han d’ordenar per unitat responsable i s’hi han d’indicar els canvis amb
l’apartat corresponent d’altes i baixes.

Article 13
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 assenyala l’annex 4, apartat III, d’aquest
Decret.

b) Que s’ajusti a la legalitat i a la normativa tècnica aplicable.
c) Que s’apliqui un sistema normalitzat de conceptes, definicions, classi-

ficacions i codis, com també una metodologia que permeti la comparació dels
resultats amb altres estadístiques similars.

d) Que permeti l’actualització periòdica o puntual, si pertoca.
e) Que no comporti una duplicitat amb altres estadístiques ja existents.
f) Que prevegi la difusió de les dades sintètiques obtingudes. 

Article 14
Incorporació d’altres activitats estadístiques

Les unitats integrants del Sestib 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 que siguin adequades per com-
plir els objectius del Pla. En tot cas, perquè l’activitat estadística quedi vincula-
da a la unitat que ho proposa, s’ha d’aprovar el conveni de col·laboració corres-
ponent o l’instrument jurídic adequat, que ha de tenir l’informe preceptiu de
l’IBESTAT.

Article 15
Inclusió i exclusió posterior d’activitats

1. Els successius programes anuals de desplegament i d’execució d’aquest
Pla d’Estadística poden incorporar les operacions estadístiques que inicialment
no s’hi incloguin, sia com a conseqüència d’una exigència normativa o per raó
d’oportunitat, sempre que les hagin de dur 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 exclo-
sa pel programa anual corresponent.

3. Les variacions a què es refereixen els apartats anteriors s’han d’especi-
ficar en l’annex 4 del programa anual d’estadística corresponent, en els termes
que estableix l’article 12.2.d) d’aquest Decret.
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Secció 2a
Estructuració i coordinació institucional

Article 16
Coordinació

Correspon a l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, com a gestor del
Sestib, coordinar els plans d’estadística i els programes anuals que els desple-
guen. En aquest sentit, ha de dur a terme les activitats següents:

a) Elaborar i aprovar les propostes de plans estadístics successius.
b) Elaborar i aprovar les propostes dels programes anuals, com també pro-

moure les activitats prèvies necessàries per complir aquest Decret.
c) Donar assistència tècnica a les diverses entitats a les quals els progra-

mes anuals encomanin l’elaboració d’estadístiques, per tal de garantir els pre-
ceptes 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, en especial, 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 establei-
xen el pla estadístic i els programes anuals corresponents.

e) Fer el seguiment de les estadístiques incloses en el Pla i els programes
anuals.

f) Validar anualment els inventaris d’activitats estadístiques correspo-
nents, i els projectes tècnics que s’hi vinculen i que necessàriament han d’afec-
tar, com a mínim, les activitats incloses en els programes anuals.

Article 17
Les unitats estadístiques

1. Les unitats estadístiques són els òrgans de l’Administració de la
Comunitat Autònoma i, si s’escau, dels organismes i les entitats que en depenen,
que duen a terme les activitats que es preveuen 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.

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 per a la seva homologació meto-

dològica.
c) Vetllar pel compliment de la normativa estadística i especialment pel

que fa al secret estadístic.
d) Col·laborar en les activitats instrumentals que contenen els programes

anuals.
e) Executar les operacions estadístiques que els pertoquin d’acord amb el

que s’indica en els programes anuals.
f) Difondre els resultats sintètics de les operacions estadístiques que ten-

guin assignades d’acord amb el calendari que s’estableixi amb l’IBESTAT. En
aquest sentit, han de disposar d’un espai web propi des del qual han de fer
aquesta difusió.

g) Possibilitar l’accés o la difusió dels fitxers amb microdades, d’acord
amb les limitacions legals previstes, d’enquestes i fonts pròpies.

h) Trametre les dades de què es disposa per dur a terme operacions esta-
dístiques adscrites a una altra unitat estadística, quan estigui previst en el pro-
grama anual.

i) Assumir l’actualització anual inicial de l’inventari d’activitats estadísti-
ques corresponents a la seva unitat, d’acord amb els criteris establerts per
l’IBESTAT.

Article 18 
Comissió Interdepartamental d’Estadística

En el marc de la Comissió Interdepartamental d’Estadística, el director de
l’IBESTAT pot convocar els representants de les unitats integrants del Sestib per
resoldre, de manera conjunta o sectorial, mitjançant la constitució de grups de
treball, les qüestions tècniques o metodològiques que es plantegin per executar
les distintes activitats incloses en el Pla i en els programes estadístics anuals.

Article 19
Entitats col·laboradores del Sestib

1. L’Institut d’Estadística de les Illes Balears, com també les distintes uni-
tats estadístiques, poden establir formes estables de col·laboració, mitjançant
acord, conveni o contracte, amb organitzacions, entitats, associacions i empre-
ses no integrades en el Sestib que estiguin vinculades a les realitats socioeconò-

miques que puguin ser objecte d’activitats estadístiques. Aquestes entitats tenen
la consideració de col·laboradores del Sestib.

2. Les entitats col·laboradores, quan duguin a terme part d’una operació
estadística inclosa en el programa anual, tenen la consideració d’integrants del
Sestib als efectes de les possibles sancions que es puguin establir en cas de vul-
neració de la normativa que regula l’activitat estadística.

Secció 3a
Elaboració, aprovació i execució dels programes anuals

Article 20
Elaboració i aprovació dels programes anuals

1. A instància de la Conselleria d’Economia i Hisenda, correspon al
Govern de les Illes Balears aprovar els corresponents programes anuals d’esta-
dística mitjançant un acord, abans de dia 31 de desembre de cada any. 

2. La proposta del programa anual corresponent, l’ha d’elaborar, 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 Sestib implicats de
manera específica en cadascuna d’aquestes activitats, com també amb la
Comissió Assessora d’Estadística, d’acord amb la Llei d’estadística de les Illes
Balears.

Article 21
Unitats responsables de l’execució de les operacions estadístiques

Les operacions estadístiques, les ha d’executar la unitat a la qual estiguin
assignades, d’acord amb el que s’estableix com a òrgan responsable en els anne-
xos dels plans i els programes.

Article 22
Execució i disponibilitats pressupostàries i organitzatives

La inclusió d’una activitat estadística en el programa anual, com també la
seva execució, resta subjecta, en tot cas, a les disponibilitats pressupostàries i
organitzatives.

Secció 4a
Dades i operacions estadístiques

Article 23
Relació d’operacions estadístiques declarades d’interès per a la

comunitat autònoma

1. Les activitats estadístiques incloses en el Pla d’Estadística o en els pro-
grames 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 fixades pel Pla d’Estadística de les Illes Balears
2010-2013 són les que es detallen en l’annex 1 d’aquest Decret, ordenades per
àrea i secció temàtica, i en l’annex 2, ordenades per la unitat responsable d’e-
xecutar-les.

Article 24
Dades oficials de referència de la comunitat autònoma

Tenen la condició de dades oficials de referència les que provenguin d’o-
peracions estadístiques els resultats de les quals hagi certificat degudament com
a tals el director de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears o quan ho esta-
bleixi una norma autonòmica.

Article 25
Obligatorietat en el subministrament de dades

1. Per dur a terme les operacions estadístiques és obligatori que les unitats
informants subministrin les dades necessàries que se sol·licitin a aquest efecte,
i en els termes que estableix la legislació vigent. En aquest sentit, cal atenir-se
al que especifiqui el programa anual corresponent en cadascuna de les opera-
cions estadístiques.

2. Les unitats estadístiques o entitats que no siguin òrgans responsables
han de col·laborar en el subministrament de les dades necessàries per confec-
cionar les operacions estadístiques incloses en el Pla i en els programes quan
siguin dipositaris de les dades originàries, d’acord amb el que estableix el punt
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6 de l’apartat II, lletra B, de l’annex 4 d’aquest Decret.

Article 26
Cessió de dades de les unitats integrants del Sestib

1. Les unitats integrants del Sestib s’han de cedir 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 en el projecte tèc-
nic.

b) Que s’hagin adoptat les mesures suficients per mantenir el secret esta-
dístic.

c) Que la informació cedida s’utilitzi exclusivament per dur a terme les
activitats que tenguin encomanades d’acord amb el programa anual.

2. Amb l’objectiu de protegir el secret estadístic, es prohibeix expressa-
ment la transferència de dades de fitxers estadístics a altres de naturalesa distin-
ta, com també l’encreuament o l’acarament entre ambdós tipus de fitxers.

Article 27
Cessió de dades a tercers

Es poden facilitar les dades que requereixin el personal investigador i la
resta de persones usuàries, en les condicions que estableix la legislació vigent,
tenint en compte, en particular, la normativa sobre el secret estadístic i la pro-
tecció de dades.

Article 28
Dades administratives

En el cas que es facin servir dades d’origen administratiu, aquesta infor-
mació s’ha d’incorporar en la forma que tècnicament garanteixi millor l’eficà-
cia, 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 29
Activitats estadístiques

1. Es consideren activitats estadístiques les següents:

a) Les activitats estadístiques genèriques consistents en la recopilació,
l’obtenció, el tractament i la conservació de dades quantitatives o qualitatives
per elaborar estadístiques, la publicació i la difusió de resultats i qualssevol
altres de naturalesa similar.

b) Les activitats estadístiques instrumentals prèvies a les especificades en
la lletra anterior o complementàries de les que s’hi especifiquen, legalment exi-
gibles o tècnicament necessàries per poder complir els requisits que estableix la
legislació sobre estadístiques, com ara les de formació més específica, la recer-
ca i el desenvolupament tècnic o metodològic i normatiu en el camp estadístic.

2. Les activitats estadístiques instrumentals formen part dels plans i els
programes, excepte les que tenguin per objecte la recerca, la formació o el des-
plegament normatiu, que només s’han d’incloure en els inventaris d’activitats
estadístiques.

Article 30
Difusió de dades

1. Les dades sintètiques de les estadístiques de la comunitat autònoma,
incloses en els programes, s’han de difondre de manera regular perquè la ciuta-
dania hi pugui accedir.

2. L’IBESTAT, d’acord amb les unitats estadístiques, ha d’establir un
calendari de difusió de les dades.

3. Les publicacions que tenguin per objecte difondre dades sintètiques
generals o específiques tenen la consideració d’activitat estadística al marge de
les altres operacions a les quals puguin estar vinculades i, en aquest sentit, han
de formar part dels inventaris, els plans i els programes amb identitat pròpia. No
s’ha d’entendre com a publicació la simple difusió genèrica de les dades d’una
activitat per Internet, ni tampoc les notes de premsa, que formen part de l’acti-
vitat de referència.

4. L’IBESTAT, a més de difondre els fitxers de microdades de titularitat
pròpia, també pot difondre els provinents d’altres entitats estadístiques, sempre
que se’n disposi del consentiment específic expressat mitjançant un conveni,

una autorització expressa o qualsevol altre document jurídic. 

5. 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. L’IBESTAT, a més d’oferir des del seu web les dades de les estadísti-
ques que tengui assignades, ha de possibilitar l’enllaç amb les seccions estadís-
tiques dels webs de les unitats del Sestib.

Disposició addicional primera
Informe d’avaluació 

Un cop exhaurida la vigència del Pla d’Estadística de les Illes Balears
2010-2013, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears ha d’elaborar, en el ter-
mini de sis mesos, un informe d’avaluació i justificació del grau de compliment
del Pla.

Disposició addicional segona
Fitxers amb dades de caràcter personal

S’autoritza el director de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears per-
què, mitjançant una resolució, creï els fitxers amb dades de caràcter personal
necessaris per executar el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013, d’a-
cord amb el que estableix l’article 2.3.b) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Disposició derogatòria única
Derogació normativa

Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al
que preveu aquest Decret.

Disposició final primera
Modificació del Decret 81/2006, de 15 de setembre, pel qual es regula

l’organització, la composició i el funcionament de la Comissió Assessora
d’Estadística de les Illes Balears 

L’apartat 4 de l’article 4 del Decret 81/2006, de 15 de setembre, pel qual
es regula l’organització, la composició i el funcionament de la Comissió
Assessora d’Estadística, queda modificat de la manera següent:

«4. Els mitjans materials necessaris per al funcionament de la Comissió
Assessora d’Estadística han de ser coberts per l’Institut d’Estadística de les Illes
Balears, amb càrrec al seu pressupost.»

Disposició final segona
Habilitació normativa

S’autoritza el conseller d’Economia i Hisenda perquè dicti les disposi-
cions necessàries per desplegar aquest Decret.

Disposició final tercera
Entrada en vigor

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

Palma, 15 d’octubre de 2010

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El conseller d’Economia i Hisenda
Carles Manera Erbina

ANNEX 1
Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013

Relació d’operacions estadístiques integrades en el Pla d’Estadística 2010-
2013 ordenades per àrea i secció temàtica:

DEMOGRAFIA
101 Censos
Núm. activitat Denominació
77 101 001 Explotació dels censos històrics de població (anteriors a
1991)
77 101 002 Explotació del cens de població de 1991
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77 101 003 Explotació del cens de població de 2001
77 101 004 Explotació del cens de població de 2011

102 Padrons
Núm. activitat Denominació
77 102 001 Explotació del padró d’habitants
77 102 002 Explotació de l’estadística de migracions
77 102 003 Explotació de la població resident en entitats singulars i
nuclis
77 102 004 Explotació de l’enquesta nacional d’immigrants
77 102 005 Noms i llinatges més freqüents de la població

103 Moviment natural de la població
Núm. 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 de fitxer de parts
77 103 004 Noms més freqüents dels nounats
77 103 005 Taules de mortalitat

ECONOMIA
201 Comptes econòmics
Núm. activitat Denominació
14 201 001 Revista de conjuntura econòmica
14 201 002 Moment econòmic de les Illes Balears
11 201 008 Macromagnituds de l’agricultura
11 201 009 Macromagnituds de la pesca
77 201 010 Compte satèl·lit de turisme a les Illes Balears
77 201 011 Comptes satèl·lit mediambientals
77 201 012 Marc entrada/sortida de les Illes Balears
77 201 013 Comptabilitat regional de les Illes Balears

202 Sector primari
Núm. activitat Denominació
11 202 002 Directori d’explotacions de bestiar boví de les Illes Balears
11 202 003 Directori d’explotacions de bestiar oví i cabrum de les Illes
Balears
11 202 004 Directori d’explotacions de bestiar porcí de les Illes Balears
11 202 005 Enquesta de bestiar boví i de la seva producció làctia
11 202 006 Enquesta de bestiar oví i cabrum i la seva producció làctia
11 202 007 Enquesta de bestiar porcí
11 202 008 Enquesta de sales d’incubació
11 202 009 Directori d’escorxadors
11 202 010 Enquesta mensual de sacrifici de bestiar en escorxadors
11 202 011 Avaluació anual del moviment comercial pecuari
11 202 012 Producció anual d’ous, mel i altres productes ramaders
menors
11 202 013 Superfícies i produccions dels cultius
11 202 014 Preus mitjans de la terra d’ús agrari
11 202 015 Cànon anual de lloguer rústic
11 202 016 Preus mitjans rebuts pels agricultors
11 202 017 Preus mitjans pagats pels agricultors
11 202 018 Salaris agraris mitjans
11 202 019 Observatori de Preus de les Illes Balears
11 202 020 Captures de pesca marítima
11 202 021 Flota pesquera de les Illes Balears

203 Indústria
Núm. activitat Denominació
77 203 014 Explotació de l’enquesta industrial d’empreses
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
Núm. activitat Denominació
21 204 004 Energia elèctrica a les Illes Balears
21 204 007 Balanç energètic de les Illes Balears

205 Habitatge
Núm. activitat Denominació
17 205 001 Explotació del Registre de Demandants d’Habitatges
Protegits
17 205 002 Ajuts per a la rehabilitació o l’adquisició d’habitatges
17 205 003 Estadística del preu de l’habitatge

206 Construcció

Núm. activitat Denominació
77 206 001 Estadística de visats d’obra
77 206 002 Estadística de construcció d’edificis (llicències d’obra)
77 206 003 Estadística de certificats de final d’obra

207 Comerç
Núm. activitat Denominació
21 207 001 Directori de fires i mercats de les Illes Balears
21 207 003 Explotació del Registre de Cartes d’Artesà
21 207 004 Explotació del Registre de Cartes de Mestres Artesans
21 207 005 Explotació del Registre d’Empreses amb Document de
Qualificació Artesanal
77 207 006 Explotació de l’índex de comerç al detall

208 Turisme
Núm. activitat Denominació
12 208 001 El turisme a les Illes Balears (dades informatives-anuari)
12 208 002 Flux de turistes a les Illes Balears
12 208 004 Estudi de la despesa turística a les Illes Balears
12 208 006 Full mensual de dades turístiques
12 208 009 Catàleg d’hoteleria
77 208 012 Explotació de l’enquesta d’ocupació d’allotjaments turístics

209 Transports
Núm. activitat Denominació
15 209 002 Transport públic de viatgers en tren, autobús i metro
15 209 003 Transport marítim de viatgers i mercaderies
15 209 005 Transport de viatgers autoritzats
15 209 006 Transport de mercaderies
77 209 008 Explotació del trànsit aeri
77 209 009 Explotació de matriculacions de vehicles

210 Altres serveis empresarials, personals i comunitaris
Núm. activitat Denominació
15 210 001 Activitats nàutiques d’esbarjo

211 Sector exterior
Núm. activitat Denominació
77 211 001 Explotació del fitxer de comerç exterior

213 Sector públic
Núm. activitat Denominació
14 213 002 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 Liquidació dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma 
16 213 006 Gestió de recursos humans

215 Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)
Núm. activitat Denominació
16 215 001 Equipament i ús de les TIC a les petites i mitjanes empreses
de les Illes Balears 
77 215 003 Explotació d’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 empre-
ses

216 Empreses
Núm. activitat Denominació
16 216 001 Salons recreatius i de joc, casinos i bingos
16 216 002 Màquines recreatives i d’atzar
77 216 005 Directori d’empreses

250 Altres econòmiques
Núm. activitat Denominació
77 250 001 Explotació de l’enquesta anual de serveis
77 250 002 Explotació de l’indicador d’activitat del sector de serveis

SOCIETAT
301 Salut
Núm. activitat Denominació
16 301 001 Actuacions d’emergències de l’112 - Incidents mèdics
18 301 002 Establiments sanitaris en règim d’internat
18 301 003 Memòria anual de la Direcció General de Farmàcia
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18 301 004 Cens d’establiments farmacèutics
18 301 005 Enquesta de salut de les Illes Balears
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)
18 301 010 Sistema d’informació permanent sobre addicció a drogues
18 301 011 Sistema d’informació sobre drogodependències
18 301 012 Sistema d’identificació de desigualtats en salut
18 301 013 Cens d’establiments alimentaris
18 301 014 Control sanitari d’animals sacrificats en escorxadors desti-
nats al consum humà
77 301 015 Explotació de l’enquesta de morbiditat hospitalària
77 301 016 Explotació de l’enquesta de discapacitat, autonomia person-
al i situacions de dependència
18 301 017 Sistema d’informació sobre sida i VIH

302 Mercat de treball
Núm. activitat Denominació

12 302 002 Contractes registrats al SOIB
12 302 003 Demandants inscrits a les oficies 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
12 302 007 Informe quadrimestral sobre el mercat de treball a les Illes
Balears
12 302 008 Informe anual sobre el mercat de treball a les Illes Balears
12 302 009 Informe anual sobre les dones en el mercat de treball de les
Illes Balears
12 302 010 Informe anual sobre els joves en el mercat de treball de les
Illes Balears
12 302 011 Informe anual sobre els estrangers en el mercat de treball de
les Illes Balears
12 302 014 Empreses cooperatives
12 302 015 Col·locacions registrades al SOIB
12 302 016 Enquesta de confiança empresarial
12 302 017 Accidents laborals registrats a les Illes Balears
12 302 019 Expedients de regulació de l’ocupació
12 302 020 Infraccions laborals instruïdes
12 302 022 Beneficiaris d’accions d’informació i orientació laboral
12 302 026 Societats laborals constituïdes
12 302 027 Autònoms dependents registrats
12 302 029 Eleccions sindicals a les Illes Balears
12 302 031 Vagues registrades
12 302 032 Contractes de posada a disposició a 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
77 302 038 Estimació de la població activa per illes
77 302 039 Anàlisi territorial del mercat de treball

303 Educació i formació
Núm. activitat Denominació
13 303 001 Estadística dels ensenyaments no universitaris
13 303 003 Elaboració d’indicadors del sistema educatiu
13 303 008 Explotació del sistema integrat de gestió de personal docent
13 303 009 Explotació del sistema de gestió acadèmica dels centres
(GESTIB)

304 Cultura i oci
Núm. activitat Denominació
13 304 001 Enquesta d’hàbits lectors de les Illes Balears
13 304 002 Estadística de museus i col·leccions museogràfiques
13 304 003 Estadística de finançament i despesa pública en cultura
13 304 004 Biblioteques públiques

305 Esports
Núm. activitat Denominació
11 305 001 Instal·lacions esportives
11 305 003 Entitats esportives de les Illes Balears
11 305 005 Programes de tecnificació esportiva
11 305 006 Pla de Formació Esportiva de l’Escola Balear de l’Esport

306 Nivell, qualitat i condicions de vida
Núm. 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)

309 Seguretat ciutadana
Núm. activitat Denominació
16 309 001 Actuacions d’emergències de l’112 - Incidents policials

310 Dades electorals i participació ciutadana
Núm. activitat Denominació
77 310 001 Dades electorals
77 310 002 Referèndums

311 Benestar i protecció social
Núm. activitat Denominació
24 311 001 Pensions no contributives a les Illes Balears
24 311 003 Sistema informatiu de la cooperació de les Illes Balears
24 311 004 Programa de cooperació amb entitats
24 311 006 Explotació del programa d’ajuts a cooperants
24 311 007 Registre i control de les fitxes d’ordre de protecció
24 311 008 Explotació del registre de centres d’acollida de dones víc-
times de violència de gènere
24 311 010 Sistema d’informació del Sistema per a l’Autonomia i
Atenció a la Dependència
24 311 011 Analytics SISAAD
24 311 012 Aplicació dels pagaments de prestacions econòmiques de la
dependència
24 311 013 Explotació de la base de dades de la Direcció General
d’Atenció a la Dependència
24 311 014 Explotació de la base dades del Centre Base
24 311 015 Fons d’assistència social (FAS, prestacions no contribu-
tives)
24 311 016 Base de dades de la LISMI (pensió no contributiva)
24 311 017 Targeta bàsica
24 311 018 Ajuda complement de lloguer
24 311 019 Bonus d’Infància (ajuts per a la conciliació de la vida famil-
iar i laboral)
24 311 020 Explotació de la base de dades de subvencions d’entitats de
família
24 311 024 Explotació de la base de dades d’atenció precoç (0-6 anys)
24 311 026 Gestió d’expedients de menors (GEXMEN)
24 311 027 Explotació de la base de dades de protecció de la
infància/menors
24 311 028 Explotació de la base de dades del programa ‘Alter’
24 311 033 Pla de Prestacions Bàsiques
24 311 034 Renda mínima d’inserció
24 311 035 Explotació del Registre Central de Serveis Socials
24 311 036 Títols de famílies nombroses
24 311 037 Observatori de Persones Grans
77 311 038 Explotació del fitxer de pensionistes

312 Societat de la informació
Núm. activitat Denominació
77 312 002 Explotació de l’enquesta sobre equipament i ús de les TIC a
les llars

315 Indicadors socials
Núm. activitat Denominació
24 315 001 Cens d’entitats juvenils i prestadores de serveis a la joventut
24 315 006 Carnet Jove

350 Altres societat
Núm. activitat Denominació
11 350 001 Explotació del Registre d’Associacions de les Illes Balears
11 350 002 Explotació del Registre Únic de Fundacions de les Illes
Balears
11 350 003 Explotació del Registre de Col·legis Professionals de les
Illes Balears

TERRITORI I MEDI AMBIENT
401 Entorn físic
Núm. activitat Denominació
16 401 001 Actuacions d’emergències de l’112 - Incidents de foc
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 recol·lecció d’espècies prote-
gides
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403 Medi Ambientals 
Núm. activitat Denominació
15 403 001 Qualitat de l’aire ambient a les Illes Balears
15 403 002 Inventari d’emissions a l’atmosfera
15 403 003 Directori de transportistes de residus no perillosos
15 403 004 Sòls contaminants
15 403 006 Residus perillosos
15 403 007 Directori de productors i gestors de residus perillosos
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
15 403 013 Censos d’aigües depurades per a reg
15 403 014 Aigües depurades

406 Recursos forestals
Núm. activitat Denominació
15 406 001 Aprofitaments forestals
15 406 002 Material forestal de reproducció
15 406 003 Repoblacions forestals
15 406 004 Incendis forestals

450 Altres mediambientals
Núm. activitat Denominació
15 450 001 Subministrament de productes estadístics de caràcter car-
togràfic i geogràfic
77 450 002 Sistemes d’indicadors per a la gestió integrada de la zona
costanera de les Illes Balears

DIVERS
902 Activitats intersectorials
Núm. activitat Denominació
77 902 001 Les Illes Balears en xifres
77 902 002 Enquesta modular d’hàbits socials de les Illes Balears
(EMHS)
77 902 004 Desenvolupament del web de l’IBESTAT
77 902 006 Base de dades insulars i municipals
77 902 007 Índex diari de pressió humana (IDPH)

ANNEX 2
Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013

Relació d’operacions estadístiques integrades en el Pla d’Estadística 2010-
2013 ordenades per òrgan responsable:

11 Conselleria de Presidència
Núm. activitat Denominació
11 201 008 Macromagnituds de l’agricultura
11 201 009 Macromagnituds de la pesca
11 202 002 Directori d’explotacions de bestiar boví de les Illes Balears
11 202 003 Directori d’explotacions de bestiar oví i cabrum de les Illes
Balears
11 202 004 Directori d’explotacions de bestiar porcí de les Illes Balears
11 202 005 Enquesta de bestiar boví i de la seva producció làctia
11 202 006 Enquesta de bestiar oví i cabrum i la seva producció làctia
11 202 007 Enquesta de bestiar porcí
11 202 008 Enquesta de sales d’incubació
11 202 009 Directori d’escorxadors
11 202 010 Enquesta mensual de sacrifici de bestiar en escorxadors
11 202 011 Avaluació anual del moviment comercial pecuari
11 202 012 Producció anual d’ous, mel i altres productes ramaders
menors
11 202 013 Superfícies i produccions dels conreus
11 202 014 Preus mitjans de la terra d’ús agrari
11 202 015 Cànon anual de lloguer rústic
11 202 016 Preus mitjans rebuts pels agricultors
11 202 017 Preus mitjans pagats pels agricultors
11 202 018 Salaris agraris mitjans
11 202 019 Observatori de Preus de les Illes Balears
11 202 020 Captures de pesca marítima
11 202 021 Flota pesquera de les Illes Balears
11 305 001 Instal·lacions esportives
11 305 003 Entitats esportives de les Illes Balears
11 305 005 Programes de tecnificació esportiva
11 305 006 Pla de Formació Esportiva de l’Escola Balear de l’Esport

11 350 001 Explotació del Registre d’Associacions de les Illes Balears
11 350 002 Explotació del Registre Únic de Fundacions de les Illes
Balears
11 350 003 Explotació del Registre de Col·legis Professionals de les
Illes Balears

12 Conselleria de Turisme i Treball
Núm. activitat Denominació
12 208 001 El turisme a les Illes Balears (dades informatives-anuari)
12 208 002 Flux de turistes a les Illes Balears
12 208 004 Estudi de la despesa turística a les Illes Balears
12 208 006 Full mensual de dades turístiques
12 208 009 Catàleg d’hoteleria de Mallorca
12 302 002 Contractes registrats al SOIB
12 302 003 Demandants inscrits a les oficies 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
12 302 007 Informe quadrimestral sobre el mercat de treball a les Illes
Balears
12 302 008 Informe anual sobre el mercat de treball a les Illes Balears
12 302 009 Informe anual sobre les dones en el mercat de treball de les
Illes Balears
12 302 010 Informe anual sobre els joves en el mercat de treball de les
Illes Balears
12 302 011 Informe anual sobre els estrangers en el mercat de treball de
les Illes Balears
12 302 014 Empreses cooperatives
12 302 015 Col·locacions registrades al SOIB
12 302 016 Enquesta de confiança empresarial
12 302 017 Accidents laborals registrats a les Illes Balears
12 302 019 Expedients de regulació de l’ocupació
12 302 020 Infraccions laborals instruïdes
12 302 022 Beneficiaris d’accions d’informació i orientació laboral
12 302 026 Societats laborals constituïdes
12 302 027 Autònoms dependents registrats
12 302 029 Eleccions sindicals a les Illes Balears
12 302 031 Vagues registrades
12 302 032 Contractes de posada a disposició a les empreses de treball
temporal

13 Conselleria d’Educació i Cultura
Núm. activitat Denominació
13 304 001 Enquesta d’hàbits lectors de les Illes Balears
13 304 002 Estadística de museus i col·leccions museogràfiques
13 304 003 Estadística de finançament i despesa pública en cultura
13 304 004 Biblioteques públiques
13 303 001 Estadística dels ensenyaments no universitaris
13 303 003 Elaboració d’indicadors del sistema educatiu
13 303 008 Explotació del sistema integrat de gestió de personal docent
13 303 009 Explotació del sistema de gestió acadèmica dels centres
(GESTIB)

14 Conselleria d’Economia i Hisenda
Núm. activitat Denominació
14 201 001 Revista de conjuntura econòmica
14 201 002 Moment econòmic de les Illes Balears
14 213 002 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 Liquidació dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma 

15 Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Núm. activitat Denominació
15 209 002 Transport públic de viatgers en tren, autobús i metro
15 209 003 Transport marítim de viatgers i mercaderies
15 209 005 Transport de viatgers autoritzats
15 209 006 Transport de mercaderies
15 210 001 Activitats nàutiques d’esbarjo
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 recol·lecció d’espècies prote-
gides
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15 403 001 Qualitat de l’aire ambient a les Illes Balears
15 403 002 Inventari d’emissions a l’atmosfera
15 403 003 Directori de transportistes de residus no perillosos
15 403 004 Sòls contaminants
15 403 006 Residus perillosos
15 403 007 Directori de productors i gestors de residus perillosos
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
15 403 013 Censos d’aigües depurades per a reg
15 403 014 Aigües depurades
15 406 001 Aprofitaments forestals
15 406 002 Material forestal de reproducció
15 406 003 Repoblacions forestals
15 406 004 Incendis forestals
15 450 001 Subministrament de productes estadístics de caràcter car-
togràfic i geogràfic

16 Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
Núm. Activitat Denominació
16 213 006 Gestió de recursos humans
16 215 001 Equipament i ús de les TIC a les petites i mitjanes empreses
de les Illes Balears
16 216 001 Salons recreatius i de joc, casinos i bingos
16 216 002 Màquines recreatives i d’atzar
16 301 001 Actuacions d’emergències de l’112 - Incidents mèdics
16 309 001 Actuacions d’emergències de l’112 - Incidents policials
16 401 001 Actuacions d’emergències de l’112 - Incidents de foc

17 Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Núm. Activitat Denominació
17 205 001 Explotació del Registre de Demandants d’Habitatges
Protegits
17 205 002 Ajuts per a la rehabilitació o l’adquisició d’habitatges
17 205 003 Estadística del preu de l’habitatge

18 Conselleria de Salut i Consum
Núm. activitat Denominació
18 301 002 Establiments sanitaris en règim d’internat
18 301 003 Memòria anual de la Direcció General de Farmàcia
18 301 004 Cens d’establiments farmacèutics
18 301 005 Enquesta de salut de les Illes Balears
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)
18 301 010 Sistema d’informació permanent sobre addicció a drogues
18 301 011 Sistema d’informació sobre drogodependències
18 301 012 Sistema d’identificació de desigualtats en salut
18 301 013 Cens d’establiments alimentaris
18 301 014 Control sanitari d’animals sacrificats en escorxadors desti-
nats al consum humà
18 301 017 Sistema d’informació sobre sida i VIH

21 Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Núm. activitat Denominació
21 204 004 Energia elèctrica a les Illes Balears
21 204 007 Balanç energètic de les Illes Balears
21 207 001 Calendari de fires i mercats de les Illes Balears
21 207 003 Explotació del Registre de Cartes d’Artesà
21 207 004 Explotació del Registre de Cartes de Mestres Artesans
21 208 005 Explotació del Registre d’Empreses amb Document de
Qualificació Artesanal

24 Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Núm. activitat Denominació
24 311 001 Pensions no contributives a les Illes Balears
24 311 003 Sistema informatiu de la cooperació de les Illes Balears
24 311 004 Programa de cooperació amb entitats
24 311 006 Explotació del programa d’ajuts a cooperants
24 311 007 Registre i control de les fitxes d’ordre de protecció
24 311 008 Explotació del registre de centres d’acollida de dones víc-
times de violència de gènere
24 311 010 Sistema d’informació del sistema per a l’autonomia i l’aten-
ció a la dependència

24 311 011 Analytics SISAAD
24 311 012 Aplicació dels pagaments de les prestacions econòmiques
de dependència
24 311 013 Explotació de la base de dades de la Direcció General de la
Dependència
24 311 014 Explotació de la base de dades del Centre Base
24 311 015 Fons d’assistència social (FAS, prestacions no contribu-
tives)
24 311 016 Base de dades de la LISMI (pensió no contributiva)
24 311 017 Targeta bàsica
24 311 018 Ajut complement de lloguer
24 311 019 Bonus d’Infància (ajuts per a la conciliació de la vida famil-
iar i laboral)
24 311 020 Explotació de la base de dades de subvencions d’entitats de
família
24 311 024 Explotació de la base de dades d’atenció precoç (0-6 anys)
24 311 026 Gestió d’expedients de menors (GEXMEN)
24 311 027 Explotació de la base de dades de protecció de la
infància/menors
24 311 028 Explotació de la base de dades del programa ‘Alter’
24 311 033 Pla de Prestacions Bàsiques
24 311 034 Renda mínima d’inserció
24 311 035 Explotació del Registre Central de Serveis Social
24 311 036 Títols de famílies nombroses
24 311 037 Observatori de Persones Grans
24 315 001 Cens d’entitats juvenils i prestadores de serveis a la joventut
24 315 006 Carnet Jove

77 Institut d’Estadística de les Illes Balears
Núm.  activitat Denominació
77 101 001 Explotació dels censos històrics de població (anteriors a
1991)
77 101 002 Explotació del cens de població de 1991
77 101 003 Explotació del cens de població de 2001
77 101 004 Explotació del cens de població de 2011
77 102 001 Explotació del padró d’habitants
77 102 002 Explotació de l’estadística de migracions
77 102 003 Explotació de la població resident en entitats singulars i
nuclis
77 102 004 Explotació de l’enquesta nacional d’immigrants
77 102 005 Noms i llinatges més freqüents de la població
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
77 201 010 Compte satèl·lit de turisme a les Illes Balears
77 201 011 Comptes satèl·lit mediambientals
77 201 012 Marc entrada/sortida de les Illes Balears
77 201 013 Comptabilitat regional de les Illes Balears
77 203 014 Explotació de l’enquesta industrial d’empreses
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)
77 206 001 Estadística de visats d’obra
77 206 002 Estadística de construcció d’edificis (llicències d’obra)
77 206 003 Estadística de certificats de final d’obra
77 207 006 Explotació de l’índex de comerç al detall
77 208 012 Explotació de l’enquesta d’ocupació d’allotjaments turístics
77 209 008 Explotació del trànsit aeri
77 209 009 Explotació de matriculacions de vehicles
77 211 001 Explotació del fitxer de comerç exterior
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 empre-
ses
77 216 005 Directori d’empreses
77 250 001 Explotació de l’enquesta anual de serveis
77 250 002 Explotació de l’indicador d’activitat del sector dels serveis
77 301 015 Explotació de l’enquesta de morbiditat hospitalària
77 301 016 Explotació de l’enquesta de discapacitat, autonomia per-
sonal i situacions de dependència
77 302 033 Explotació de l’enquesta de població activa (EPA)
77 302 037 Explotació de fitxers d’afiliats a la Seguretat Social
77 302 038 Estimació de la població activa per illes
77 302 039 Anàlisi territorial del mercat de treball

12 BOIB Num. 150 19-10-2010



77 306 001 Explotació de l’enquesta de condicions de vida (ECV)
77 306 002 Explotació de l’enquesta de pressuposts familiars (EPF)
77 310 001 Dades electorals
77 310 002 Referèndums
77 311 038 Explotació del fitxer de pensionistes
77 312 002 Explotació de l’enquesta sobre equipament i ús de les TIC
a les llars
77 450 002 Sistemes d’indicadors per a la gestió integrada de la zona
costanera de les Illes Balears
77 902 001 Les Illes Balears en xifres
77 902 002 Enquesta modular d’hàbits socials de les Illes Balears
(EMHS)
77 902 004 Desenvolupament de la pàgina web de l’IBESTAT
77 902 006 Base de dades insulars i municipals
77 902 007 Índex diari de pressió humana (IDPH)

ANNEX 3
Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013

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 matèries en què es classifiquen
cadascuna de les activitats estadístiques segons la seva naturalesa específica.
Aquesta agrupació es fa en cinc branques temàtiques o funcionals que donen
lloc a les categories següents:

I. Demografia
II. Economia
III. Societat
IV. Territori i medi ambient
V. 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 incidei-
xen en la generació de riquesa, com també en la seva interrelació o distribució.

2.3 Correspon a «Societat» l’estudi de totes les variables socioeconòmi-
ques, assistencials, de salut, laborals, educatives, formatives, culturals, políti-
ques, 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, com també de tots els elements de l’activi-
tat humana que hi poden incidir.

2.5 Finalment, hi ha un camp destinat a altres activitats, com ara les
publicacions o la formació, que, a més, inclou els casos especials en què no hi
ha una coincidència directa entre l’activitat que es duu a terme i el conjunt d’a-
grupacions 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

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
405 Infraestructures i patrimoni construït
406 Recursos forestals
450 Altres àrees mediambientals 

Diversos
Codi Denominació

901 Formació
902 Activitat intersectorial
950 Altres

ANNEX 4
Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013

Elements de garantia i classificació de les activitats estadístiques
(projectes tècnics, conceptes i definicions)

L’elaboració dels inventaris d’activitats estadístiques, com també els pro-
jectes tècnics, s’ha de dur a terme d’acord amb els criteris que s’estableixen a
continuació

Apartat I. Aplicació informàtica de l’inventari

1. L’IBESTAT ha de posar al servei de cada unitat del Sistema
Estadístic de les Illes Balears (Sestib) una aplicació informàtica per dur a terme
l’inventari d’activitats estadístiques que s’hi vinculin.

2. Cada unitat del Sestib ha d’actualitzar periòdicament i de manera
coordinada amb l’IBESTAT les dades introduïdes a cada fitxa de les activitats
estadístiques.

3. Els responsables de les activitats estadístiques han de disposar l’ac-
tualització de les dades contingudes en cada fitxa, que ha de supervisar la per-
sona responsable de la unitat estadística.

4. Els inventaris tenen caràcter anual.
5. Correspon a l’IBESTAT validar i tancar els inventaris de cada any,

que determinen els programes anuals de l’exercici següent.

Apartat II. Elements que integren les fitxes de l’inventari (conceptes i
definicions)

13BOIB 19-10-2010Num. 150



A. Identificació de l’activitat

1. Número de l’activitat o l’operació
El número de l’activitat o l’operació està integrat per sis dígits que s’or-

denen de la manera següent: els tres primers corresponen a la secció temàtica,
tal com indica l’annex 3 d’aquest Pla. Els tres darrers són un nombre ordinal
específic per a cada activitat estadística i s’assignen de manera correlativa a par-
tir de la secció temàtica a la qual es vinculen.

2. Dígits previs de la unitat responsable
Els números d’activitat o d’operació van precedits per dos altres dígits

complementaris que corresponen a la unitat estadística responsable i que coin-
cideixen genèricament amb la secció pressupostària de la conselleria, el depar-
tament o la institució a la qual es vincula l’activitat. D’acord amb la configura-
ció del Govern en el moment en què s’aprova aquest Pla d’Estadística, les sec-
cions que s’han fet servir són les següents:

Administració autonòmica
11 Conselleria de Presidència
12 Conselleria de Turisme i Treball
13 Conselleria d’Educació i Cultura
14 Conselleria d’Economia i Hisenda
15 Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
16 Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
17 Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
18 Conselleria de Salut i Consum
21 Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
24 Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
77 Institut d’Estadística de les Illes Balears

D’altra banda, en 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 que una activitat estadística s’assigni a un altre òrgan responsa-
ble, es canvien els dos dígits que precedeixen el número d’activitat o d’opera-
ció 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.

3. Denominació de l’activitat
Correspon al títol identificatiu, mitjançant una frase concisa de l’activitat

estadística referenciada. En el cas d’una operació paral·lela en l’àmbit estatal,
sempre ha de disposar d’un element que la singularitzi i que, si és possible, n’in-
diqui el valor afegit.

4. Àrea i secció temàtica
Correspon a la definició i codificació temàtica proporcionada en l’annex

3 d’aquest Pla.

5. Òrgan responsable
Indica la unitat estadística que es fa càrrec de la gestió de l’activitat o ope-

ració estadística, i s’indica amb la denominació de la institució o el màxim
òrgan responsable (denominació d’una conselleria, un consell insular, un ajun-
tament, etc.). Correspon als dígits que precedeixen el número de l’operació indi-
cats en el punt 1.

6. Departament
El departament assenyala en cada òrgan responsable la direcció general o

el departament que n’assumeix l’execució.

7. Objectius o finalitats de l’activitat
Indica de manera sintètica els principals objectius o finalitats que es pre-

tenen aconseguir amb la realització d’aquesta activitat estadística.

B. Conceptes tècnics

1. Població o col·lectiu objecte d’estudi. Fa referència al grup d’individus,
llars, empreses, entitats, conjunt de fenòmens, etc., que generen la informació
objecte de l’estudi estadístic.

2. Tipus d’activitat. Identifica la naturalesa de l’activitat estadística, i indi-
ca 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
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 
Altres instrumentals

3. Fonts de l’activitat en origen. Indica la procedència originària de la
informació i el mètode específic d’obtenció de les dades, amb indicació de si
són enquestes, fonts administratives, mixtes o altres. Aquest apartat té una relle-
vància especial, sobretot quan es tracta d’explotació de fitxers estadístics, atès
que es treballa amb les microdades d’altres operacions estadístiques en què cal
fixar l’origen.

4. Forma de recollida de les dades. D’entre les diverses maneres de reco-
llir la informació, es poden esmentar les següents:

Origen estadístic directe
Autoemplenament (per correu o qualsevol altra manera)
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

5. Especificitats en els casos d’enquestes pròpies

5.1 Obligatorietat de prestar col·laboració. Especificació de l’obligatorie-
tat de prestar col·laboració, si s’escau, d’acord amb el que marca la normativa
legal vigent. En tot cas, s’ha d’indicar el subjecte o col·lectiu obligat a respon-
dre.

5.2 Compensació. Cal detallar la compensació econòmica o en espècie, si
pertoca, a les persones o les entitats obligades a prestar col·laboració en el sub-
ministrament d’informació.

6. Òrgans o unitats estadístiques que hi participen i convenis de col·labo-
ració. S’han d’assenyalar els òrgans o les unitats que aporten dades o informa-
ció necessària per dur a terme l’activitat estadística. La inclusió en aquest apar-
tat comporta genèricament l’obligatorietat d’aportar les dades requerides a la
unitat estadística responsable per part dels integrants del Sistema Estadístic de
les Illes Balears o que tenguin el seu àmbit d’actuació a la comunitat autònoma.
En la resta de casos, l’obligatorietat serà determinada pels convenis de col·labo-
ració o instruments legals d’intercanvi d’informació que s’estableixin, que s’han
d’assenyalar. S’han d’indicar en dos epígrafs diferents les unitats informants
integrants del Sestib i les externes.

7. Àmbit geogràfic de l’activitat. Fa referència a l’àmbit geogràfic supe-
rior, en la comunitat autònoma, de l’activitat estadística (autonòmic, insular,
municipal, etc.).

8. Nivell màxim de desagregació. Fa referència al nivell màxim de des-
agregació territorial del qual es disposen dades fiables, encara que la difusió es
faci a un nivell superior.

9. Periodicitat de recollida de les dades. Es refereix a la periodicitat de la
recollida de les dades estadístiques de què es disposa, encara que la difusió faci
referència a un període temporal superior.

10. Variables que conté. Descripció general de continguts. Indica les prin-
cipals variables que inclou atenent el qüestionari de l’enquesta, els camps del
registre, l’índex de la publicació, etc.

11. Criteris de difusió. Per difusió s’entén el sistema com es fa arribar la
informació estadística a la ciutadania. Això implica assenyalar el suport d’e-
missió (web, publicació en paper, etc.), com també la periodicitat de la difusió.
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Per norma general, s’entén la difusió de les dades sintètiques de l’operació.

12. 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 s’han
de tenir en compte els elements externs a l’activitat administrativa regular. En
aquest sentit, s’han de computar 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, s’ha de fer a partir d’un
barem que qualifiqui la despesa de la manera següent:

Irrellevant (quan es deriva només de la mateixa gestió administrativa)

Baix (igual o inferior a 10.000 €)
Mitjà (entre 10.001 € i 50.000 €)
Alt (més de 50.000 €)

13. Emmagatzemament de les dades. Indica el suport en el qual es desen
les dades i quina n’és l’entitat responsable.

14. Data d’inici i períodes de disponibilitat de les dades. Malgrat que fins
a l’entrada en vigor d’aquest Pla i del programa anual consegüent no s’han ofi-
cialitzat les operacions estadístiques de la comunitat autònoma, hi ha tot un
seguit d’activitats que s’han anat duent a terme al llarg dels exercicis passats. En
aquest cas, s’indica l’any d’inici d’aquestes activitats i els períodes disponibles,
atès que no totes les activitats poden tenir una execució o disponibilitat tempo-
ral regular.

15. Aplicació del secret estadístic. Cal indicar si és procedent o no l’apli-
cació del secret estadístic i, en cas afirmatiu, cal assenyalar-ne l’abast, és a dir,
l’objecte de la protecció d’acord amb la normativa legal vigent.

16. Relació amb operacions estadístiques estatals. Indicació de l’existèn-
cia d’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 fet servir les mateixes
fonts de dades i sistemes metodològics. En aquest cas, s’han d’indicar la nume-
ració de l’operació estatal, la denominació i la unitat estatal responsable.

17. Inclusió en plans i programes. Les activitats incloses en els inventaris
han d’especificar si formen part del pla quadriennal d’estadística, com també del
programa anual corresponent.

18. Consolidació de l’activitat. Les activitats estadístiques es poden trobar
en les fases de consolidació següents:

— Consolidades, quan es duen a terme de manera regular des de fa més
d’un exercici. (Incloses en el pla, el programa i l’inventari.)

— En fase experimental, quan és el primer any d’aplicació. (Incloses en
el pla, el programa i l’inventari.)

— En projecte, quan encara no es duen a terme, però s’ha previst execu-
tar-les en un exercici proper. (Incloses només en el pla i en l’inventari.)

— Fora de planificació, quan no estan incloses en els ordenaments plani-
ficadors. (Incloses només en l’inventari.)

— Històrica tancada, quan una operació s’ha deixat de dur a terme.

Apartat III. Els projectes tècnics

1. Els projectes tècnics estan integrats per la informació que contenen
les fitxes de l’inventari d’activitats del Sestib, juntament amb el document de
dades tècniques i metodològiques que s’hi vinculen.

2. El document de dades tècniques i metodològiques és un espai autò-
nom de text en l’aplicació informàtica de l’inventari. S’hi detallen tots els aspec-
tes complementaris dels que ja conté la fitxa i que requereixen un desenvolupa-
ment especial per poder entendre els principals aspectes metodològics que
caracteritzen l’operació estadística de referència.

3. Els documents de dades metodològiques poden seguir distintes tipo-
logies estructurals d’acord amb la naturalesa de l’operació (explotació de regis-
tres, enquestes, etc.). En tot cas, l’IBESTAT facilitarà a les distintes unitats els
models o els qüestionaris que han de desenvolupar.

4. L’IBESTAT ha de validar els projectes tècnics i la fitxa d’inventari
de l’activitat estadística.

— o —

CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL
Num. 22814

Decret 108/2010, de 8 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
dels Estatuts del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears

El Decret 44/1995, de 6 d’abril, pel qual es crea i regula el Consorci
Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, va aprovar-ne els Estatuts i va derogar
l’anterior normativa reguladora, constituïda pel Decret 95/1994, de 27 de juliol.
Posteriorment, els decrets 123/1997, de 3 d’octubre, i 53/2000, de 24 de març,
varen modificar aquests Estatuts.

Aquestes modificacions successives dels Estatuts provocaven una disper-
sió de les normes de regulació del Consorci i la consegüent dificultat en la lec-
tura i la interpretació del conjunt; per això, i a fi de garantir la seguretat jurídi-
ca i també aclarir la regulació del Consorci, de la seva estructura i funcionament
i dels seus òrgans, el Decret 139/2000, de 13 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós dels Estatuts del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, va refon-
dre tota aquesta normativa en un únic text, en el qual es varen incloure totes les
modificacions produïdes. 

Posteriorment, el Decret 75/2006, d’1 de setembre, pel qual s’aproven les
modificacions dels Estatuts del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears,
va donar una nova redacció als articles 16.3, apartat b, 19, 23, apartat c, i 26 de
l’annex del Decret 139/2000.

Aquesta darrera modificació, juntament amb la finalitat de potenciar la
participació dels agents econòmics i socials, tant en el Consell de Direcció del
Consorci com en el Consell Assessor, fan necessària l’elaboració d’un nou text
refós dels Estatuts del Consorci, que substitueixi l’anterior. D’aquesta manera,
aquest Decret, a més de refondre i harmonitzar el text del Decret 139/2000 amb
les modificacions del Decret 75/2006, inclou una nova regulació de la compo-
sició del Consell de Direcció i, a més, incorpora la Federació d’Entitats Locals
de les Illes Balears a la composició del Consell Assessor del Consorci.

Així mateix, s’introdueix la possibilitat que personal de la Universitat de
les Illes Balears s’adscrigui al Consorci per potenciar la gestió dels recursos, a
més de reforçar les cauteles en l’execució de les despeses del Consorci, donant
protagonisme al Consell de Direcció en referència als expedients de quantia
superior a divuit mil euros.

Per tot això, a proposta de la consellera de Turisme i Treball i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 8 d’octubre de 2010,

DECRET

Article únic

S’aprova el text refós dels Estatuts del Consorci Escola d’Hoteleria de les
Illes Balears, que s’insereix com a annex.

Disposició derogatòria única

Queden derogats el Decret 139/2000; el Decret 75/2006, i totes les dispo-
sicions de rang igual o inferior que contradiguin el que disposa aquest Decret. 

Disposició final

Aquest Decret i el text refós dels Estatuts que aprova comencen a vigir
l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 8 d’octubre de 2010

El president
Francesc Antich Oliver

La consellera de Turisme i Treball 
Joana M. Barceló Martí

ANNEX
Text refós dels Estatuts del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes

Balears

Capítol I
Denominació, objectius i domicili

Article 1

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes
Balears constitueixen, amb caràcter permanent, el Consorci Escola d’Hoteleria
de les Illes Balears, el qual s’ha de regir per aquests Estatuts i, pel que fa al que
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