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S’ha aprovat la modificació de la Llei d’estadística de les Illes Balears
El Parlament de les Illes Balears, en la sessió d’11 de maig de 2010, ha aprovat, per
assentiment de tots els grups polítics, la modificació de la Llei d’estadística que era vigent des
de l’any 2002.
Aquesta reforma té com a finalitat agilitar els tràmits que han de fer possible determinar les
estadístiques d’interès de la comunitat autònoma, els òrgans que les han de dur a terme, com
també establir l’oficialitat de les dades obtingudes. L’objectiu és poder oferir a la societat tota
una sèrie d’estadístiques que presentin un valor afegit respecte de les dades que es
disposaven fins ara, sia per oferir variables específiques per a la comunitat balear, sia per tenir
més desagregació territorial (insular o municipal).
D’aquesta manera, la nova Llei fixa com a obligatòria la desagregació territorial en l’àmbit
insular quan les fonts primàries siguin originades pel sistema estadístic de les Illes Balears
(Sestib), és a dir, per les unitats estadístiques de les distintes administracions autonòmiques,
insulars o municipals.
Pel que fa als procediments, aquesta reforma pretén eliminar els entrebancs tècnics que fins
ara havien dificultat l’aprovació dels plans quadriennals d’estadística i dels programes anuals
d’estadística, que són els instruments legals que fixen les estadístiques que han de dur a terme
tant l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), com les conselleries o els consells
insulars. D’entre aquests canvis, cal esmentar el fet que els plans, que abans s’havien
d’aprovar per llei, ara ho seran mitjançant un decret del Govern; encara que el Parlament
continuarà fent el seguiment a través de la comissió parlamentària pertinent. També s’agilita
l’aprovació dels programes anuals, que ara s’adoptaran per acord de Consell de Govern en lloc
de decret.
Això ha de permetre aprovar amb més facilitat el pla quadriennal d’estadística que es preveu
per al període 2010-2013 i el programa anual 2010, que pràcticament ja estan ultimats pel
Govern de les Illes Balears.
Finalment, s’ha aprofitat aquesta reforma per resoldre algunes qüestions tècniques. Així, cal
ressenyar la posada en marxa de la Comissió Interdepartamental d’Estadística, que estarà
adscrita a l’IBESTAT i tendrà un caràcter eminentment tècnic. La seva finalitat serà resoldre les
qüestions metodològiques que puguin sorgir entre les distintes unitats productores
d’estadístiques del Govern, com també dels consells insulars.

