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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

Núm. 10145
Llei 3/2002 de 17 de maig, d’Estadística de les Illes Balears.

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El propòsit de l’estadística és trobar la regularitat dels fenòmens de massa
amb finalitats descriptives o de predicció.

Les tècniques estadístiques, pel caràcter quantificador i alhora sintetitzador
que tenen, constitueixen l’instrument idoni per aproximar-se al coneixement de
la realitat, requisit necessari per a la presa de decisions.

La Unió Europea, en el Reglament del Consell CE núm. 322.197, sobre
estadística comunitària, considera que per a la formulació, l’aplicació i l’evolució
de les polítiques previstes en el Tractat, la Comunitat ha de poder fonamentar les
seves decisions en estadístiques actualitzades, fidedignes, pertinents i compara-
bles entre si.

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, a l’article 10.28, en establir
les matèries en les quals la comunitat autònoma té competència exclusiva,
assenyala com a tal les estadístiques d’interès de la comunitat autònoma.

El Govern és conscient que l’estadística constitueix una eina fonamental
per a l’adopció de decisions de manera eficient per part dels agents socials i, en
particular, per al Govern de les Illes Balears.

Així mateix, la informació estadística, com també la recopilació i
l’anàlisi, és imprescindible per comparar adequadament els distints àmbits que
integren la nostra realitat territorial.

La Llei que ara es presenta s’estructura en quatre títols i cinquanta
articles. Amb aquesta Llei es pretén establir un marc jurídic senzill, que conjugui
el maneig eficaç de l’estadística, amb les garanties que s’han d’oferir als
ciutadans en relació amb la seva col·laboració i amb la seguretat en el maneig
d’aquesta informació.

Al llarg de l’articulat es desgranen els principis i les garanties de
l’activitat estadística, amb especial rellevància del secret estadístic; la planificació
de l’estadística, prevista en plans estadístics de vigència quadriennal, el
desenvolupament dels quals s’efectua sobre plans anuals; l’estructuració del
Sistema Estadístic de les Illes Balears, que integra i dóna cabuda a la participació
de la totalitat de les administracions territorials de les Illes, al capdavant del qual
se situa l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, i, per acabar, el règim
sancionador, la màxima virtualitat del qual és la de constituir una garantia de
l’observança i del compliment de les disposicions d’aquesta Llei.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

1. L’objecte d’aquesta Llei és la regulació de l’activitat estadística d’interès
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per activitat estadística:
a) La recopilació, l’obtenció, el tractament i la conservació de dades

qualitatives i quantitatives per elaborar estadístiques, com també la publicació i
difusió d’aquestes dades.

b) Les activitats instrumentals prèvies o complementàries a les que
especifica la lletra anterior que són legalment exigibles, o tècnicament necessàries,
per poder complir els requisits que estableix la legislació sobre estadística, com
són les d’investigació i de desenvolupament tècnic, metodològic i normatiu en
el camp estadístic.

3. La regulació que conté aquesta Llei és aplicable a l’activitat estadística
que desenvolupen:

a) L’Administració de la comunitat autònoma i els organismes, els ens i
les empreses que en depenen.

b) La resta d’ens que integren el Sistema Estadístic de les Illes Balears.

c) Les persones físiques o jurídiques o els instituts o centres d’investigació
universitaris, mitjançant conveni o contracte subscrit amb algun dels ens
especificats a les lletres anteriors.

Article 2
Activitat estadística d’interès autonòmic

1. Es considera activitat estadística d’interès per a la comunitat autònoma
de les Illes Balears la que proporciona o pot proporcionar informació sobre la
seva realitat territorial, mediambiental, demogràfica, social, cultural, política i
econòmica, realitzada per alguna de les entitats que integren el Sistema Estadístic
de les Illes Balears.

2. Així mateix, es pot considerar activitat estadística d’interès de la
comunitat autònoma de les Illes Balears l’elaborada d’acord amb les dades que
s’han d’obtenir en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears o hi fan
referència, independentment de qui les confeccioni, quan es disposi així en el
marc del que estableix aquesta Llei.

3. L’activitat estadística d’interès per a la comunitat autònoma s’ha de dur
a terme mitjançant el corresponent pla d’estadística de les Illes Balears i els seus
programes, sense perjudici del que estableix l’article 19 d’aquesta Llei.

TÍTOL I
PRINCIPIS I GARANTIES DE L’ACTIVITAT ESTADÍSTICA

Capítol I
Principis rectors

Article 3
Principis generals

L’activitat estadística de la comunitat autònoma de les Illes Balears s’ha
de regir i s’ha d’adequar especialment als principis següents:

a) Objectivitat i correcció tècnica.
b) Transparència.
c) Proporcionalitat.

Article 4
Objectivitat i correcció tècnica

1. L’activitat estadística que regula aquesta Llei s’ha de dur a terme amb
criteris i partint d’una metodologia que respecti l’objectivitat necessària, d’acord
amb bases científiques que n’assegurin la correcció tècnica.

2. S’entén per correcció tècnica el compliment conjunt dels requisits
següents:

a) Disposar d’un projecte tècnic que compleixi els requisits d’aquesta
Llei, de la Llei del Pla estadístic i de les normes tècniques vigents.

b) Aplicar un sistema normalitzat de conceptes, definicions, classificacions
i codis, i també una metodologia que  permeti la comparació de resultats amb
altres estadístiques similars.

c) Garantir-ne una actualització periòdica i que no es dupliquin amb
altres estadístiques vigents.

Article 5
Transparència

1. Els subjectes que subministren dades amb finalitats estadístiques tenen
dret a obtenir informació suficient sobre la protecció que correspon a aquestes
dades, la finalitat a la qual es destinen i el caràcter obligatori o no de la resposta.

2. En tots els qüestionaris o formularis de cada operació estadística que
regula aquesta Llei s’ha de fer constar la informació següent:

a) Les característiques de l’activitat estadística que es du a terme.
b) La finalitat principal a la qual es destinen les dades.
c) L’obligatorietat, si n’és el cas, de col·laborar-hi.
d) La protecció que dispensa el secret estadístic.

3. Les unitats que duen a terme activitat estadística tenen l’obligació de
proporcionar aquesta informació i, si n’és el cas, han d’adoptar les mesures
oportunes perquè els subjectes subministradors de dades puguin exercir aquest
dret.

Article 6
Proporcionalitat

Qualsevol unitat encarregada de dur a terme una activitat estadística de
les regulades per aquesta Llei té l’obligació d’aplicar el principi de proporcionalitat,
que suposa sempre la correspondència i la mesura degudes entre els resultats que
es pretenen obtenir i la naturalesa i el volum de la informació que se sol·licita.
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Capítol II
Del secret estadístic

Article 7
Contingut i àmbit del secret estadístic

1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per secret estadístic el coneixement
que una persona posseeix com a conseqüència de l’activitat estadística i que té
l’obligació de no divulgar, ni comunicar, ni actuar sobre la base d’aquest
coneixement.

2. El secret estadístic empara totes les dades individualitzades de caràcter
privat, personal, familiar, econòmic o financer, utilitzades per elaborar l’estadística,
obtengudes directament de la persona informant o de fonts administratives.
També empara aquelles dades que condueixen, per l’estructura, el contingut o el
grau de desagregació a la identificació de persones físiques o jurídiques.

Article 8
Comunicació de dades

1. En virtut del que disposa l’article anterior, les dades individuals de
comunicació obligatòria no es poden fer públiques ni es poden comunicar a cap
persona o entitat, ni tan sols a les administracions públiques, llevat d’aquelles
institucions o entitats que també estiguin vinculades per l’obligació del secret
estadístic i exclusivament amb la finalitat d’usar-les per a operacions estadístiques.

2. Els arxius informatitzats o els manuals que contenen aquestes dades
s’han d’emmagatzemar de manera segura i només han de ser accessibles al
personal sotmès a secret estadístic.

Article 9
Dades protegides

1. La informació emparada pel secret estadístic a què fa referència l’apartat
segon de l’article 7 d’aquesta Llei, no es pot consultar públicament si no hi ha
consentiment exprés de les persones afectades o fins que hagi transcorregut un
termini de vint-i-cinc anys des de la seva mort si la data és coneguda o, en altre
cas, de cinquanta anys a partir de la data en què s’obtengué.

2. Excepcionalment i sempre que hagin transcorregut com a mínim vint-
i-cinc anys des que les unitats estadístiques corresponents reberen la informació,
es poden facilitar dades protegides pel secret estadístic a qui, en el marc del
procediment que es determini reglamentàriament, acrediti un interès legítim.

3. En el cas de dades relatives a persones jurídiques, les normes
reglamentàries, ateses les peculiaritats de cada enquesta, poden disposar períodes
menors de durada del secret, els quals no poden ser inferiors a quinze anys.

Article 10
Utilització i accés a les dades protegides

1. Queda prohibida la utilització de les dades emparades pel secret
estadístic per a finalitats distintes de les pròpies de l’activitat estadística, sense
altres excepcions que les previstes legalment.

2. Les persones interessades tenen dret d’accés, sempre que en sigui
possible la identificació, a les seves pròpies dades personals i a obtenir, si n’és
el cas, la rectificació de les errades que contenguin.

3. Qualsevol unitat administrativa pot accedir a les dades que ella mateixa
ha proporcionat prèviament.

4. Excepcionalment, es pot permetre als instituts d’investigació científica
i als investigadors accedir a les dades emparades pel secret estadístic, sempre que
aquestes dades no permetin una identificació directa de les persones físiques o
jurídiques, i que aquestes institucions o persones compleixin les condicions
adequades amb l’objecte de garantir la protecció física i informàtica de les dades
emparades i evitar qualsevol tipus de divulgació il·lícita.

Article 11
Dades no emparades per l’aplicació del secret estadístic

No queden emparades pel secret estadístic les dades següents:
a) Les que són de coneixement públic i no afecten la intimitat de les

persones.
b) Les dades que s’han fet públiques mitjançant registres públics o

publicacions no declarades il·legals o contra les quals no s’ha obert cap
procediment judicial.

c) Les dades d’origen administratiu que els administrats no hagin aportat
com a informació estadística. No obstant això, aquestes dades gaudeixen de la
confidencialitat i dels criteris de difusió que els corresponen d’acord amb la
normativa específica que els és aplicable. Aquesta excepció només la poden
exercir les unitats autoritzades legalment i, en conseqüència, les dades aportades
a altres unitats per a l’elaboració d’estadístiques queden emparades automàticament

pel secret estadístic.
d) Els directoris d’establiments, empreses, explotacions i entitats de

qualsevol tipus que no contenen més dades que la denominació, l’emplaçament,
l’activitat i l’interval al qual pertanyen.

e) Els directoris d’edificis i habitatges que no contenen més dades que
l’emplaçament, els indicadors d’activitat, la grandària, el tipus d’unitat i d’altres
característiques generals que s’inclouen habitualment en els registres o
publicacions de distribució general.

f) Les dades protegides, quan la persona interessada manifesta per escrit la
renúncia a la protecció del secret estadístic.

g) Les dades protegides de persones físiques mortes fa més de vint-i-cinc
anys

h) Les dades protegides de persones jurídiques rebudes a les unitats
estadístiques fa més de quinze anys.

i) Les dades protegides de persones físiques rebudes a les unitats estadístiques
fa més de cinquanta anys.

Article 12
Obligació de mantenir el secret estadístic

1. Tenen l’obligació de mantenir el secret estadístic totes les persones,
organismes i institucions de qualsevol naturalesa que intervenen en el procés
estadístic.

2. L’obligació de guardar el secret estadístic s’inicia des del moment en què
s’obté la informació que empara i s’ha de mantenir fins i tot després d’haver-ne
conclòs la vinculació als serveis estadístics.

Article 13
Incompliment del secret estadístic

1. El secret estadístic és vulnerat per la comunicació no autoritzada de
dades i per la comunicació de dades de les quals es pot deduir raonablement una
informació individual.

2. La vulneració del deure de secret estadístic dóna lloc a responsabilitat
administrativa, d’acord amb el que disposa aquesta Llei, sense perjudici de la
responsabilitat civil o penal que es pot exigir d’acord amb l’ordenament jurídic.

Capítol III
De l’obligatorietat del subministrament d’informació

Article 14
Estadístiques de resposta obligatòria

Són estadístiques de resposta obligatòria, per part dels subjectes requerits,
aquelles que es determinin així en el Pla d’estadística de les Illes Balears, en els
programes anuals de desenvolupament, i també aquelles que, en virtut del que
disposa l’article 19 d’aquesta Llei, s’incloguin amb aquest caràcter en el
programa anual corresponent.

Article 15
Persones obligades a subministrar informació

1. Les persones o entitats que es determinen d’acord amb el que disposen
els apartats següents tenen l’obligació de subministrar la informació a què fa
referència l’article anterior que se’ls requereixi. En el supòsit que aquesta
informació estigui constituïda per dades individualitzades emparades per la
normativa vigent en cada moment sobre el dret a l’honor i a la intimitat personal
i familiar, subministrar-la és voluntari, i s’ha de fer constar aquesta circumstància
en les peticions d’informació que es facin, de manera expressa, en un lloc ben
visible, i amb un tipus de lletra no inferior al de la petició esmentada.

2. La regulació de cada estadística ha de determinar les persones o entitats
obligades a subministrar la informació, amb independència de la naturalesa física
o jurídica, pública o privada, i de la nacionalitat d’aquestes, sempre que tenguin
el domicili, la residència o estiguin establertes dins l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

3. Els òrgans i ens de l’Administració general o institucional de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars, com també la
resta d’òrgans i ens públics compresos en l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma i les associacions i la resta de corporacions de defensa d’interessos
col·lectius que hi radiquin, tenen l’obligació de subministrar, a l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears, la informació que es determini reglamentàriament.

Així mateix, s’ha de sol·licitar als òrgans i ens de l’Administració general
o institucional de l’Estat la informació que es determini reglamentàriament.

Article 16
Manera de subministrar informació
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1. Tota persona física o jurídica, pública o privada, que subministri
informació en l’àmbit de les activitats que regula aquesta Llei, ha de contestar de
manera veraç, exacta i completa, s’ha d’ajustar al termini de resposta i ha de
respectar la resta de circumstàncies que figuren a les normes reguladores de
l’estadística de què es tracti.

2. Quan per dur a terme l’activitat estadística es requereixen dades que
obren en poder de qualssevol administracions públiques, els òrgans, les autoritats
i els funcionaris responsables, en cada cas, han de prestar la col·laboració més àgil
i ràpida als serveis estadístics.

3. Les normes reguladores de cada activitat estadística poden establir, si
pertoca, modalitats de compensació per les despeses que es deriven del
subministrament de la informació.

TÍTOL II
REGULACIÓ DE L’ACTIVITAT ESTADÍSTICA

Capítol I
Planificació de l’activitat estadística

Article 17
El Pla d’estadística de les Illes Balears

1. El Pla d’estadística de les Illes Balears és l’instrument de promoció,
d’ordenació i de planificació de l’activitat estadística d’interès per a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. El Pla d’estadística de les Illes Balears s’ha d’aprovar per llei i la vigència
serà, si no s’estableix expressament, de quatre anys. Així mateix, el Pla d’estadística
ha de quedar prorrogat fins a l’entrada en vigor del següent, en els casos en què
no s’hagi aprovat el nou pla al venciment del vigent.

3. El Pla d’estadística ha de contenir, com a mínim:
a) L’especificació de les estadístiques que s’han d’elaborar en el quadrienni

i el programa d’inversions que això implica.
b) Els aspectes essencials de cada una de les estadístiques, com són els

organismes que han d’intervenir en l’elaboració, les finalitats i la descripció
general del contingut, el col·lectiu de persones i l’àmbit territorial de referència,
com també l’estimació dels crèdits per finançar-lo.

c) La col·laboració institucional que s’ha de mantenir per a l’execució del
Pla d’estadística durant el període de vigència i els criteris i les prioritats per a
l’execució del Pla.

Article 18
Els programes anuals d’estadística

1. El Pla d’estadística de les Illes Balears s’ha de desenvolupar mitjançant
programes anuals d’estadística que ha d’aprovar, per decret, el Consell de
Govern, a proposta de la conselleria a la qual estigui adscrit l’Institut d’Estadística
de les Illes Balears.

2. Els programes anuals d’estadística han de contenir, com a mínim, les
especificacions següents:

a) La constància expressa que són adequats al Pla d’estadística de les Illes
Balears.

b) La relació de les operacions estadístiques en curs i de les de nova
implantació que s’han de dur a terme en el seu període de vigència, amb indicació
de:

- El contingut i la finalitat, les característiques tècniques i els criteris de
difusió.

- La unitat o el servei que les ha de dur a terme.
- El cost estimat de les operacions.
- L’obligatorietat, si n’és el cas, de prestar col·laboració.
- La compensació econòmica, si pertoca, a les persones o entitats

obligades a subministrar informació, per les despeses que es deriven d’aquesta
activitat.

c) S’hi han de fer constar, si n’és el cas, les operacions derivades de
convenis o d’acords de col·laboració entre la comunitat autònoma de les Illes
Balears i altres administracions o entitats.

Article 19
Altres estadístiques

1. Durant el període de vigència del programa anual, el Govern de les Illes
Balears pot autoritzar, per decret, la inclusió d’altres estadístiques d’interès de la
comunitat autònoma.

2. El decret que autoritzi les estadístiques a què fa referència l’apartat
anterior ha de contenir les mateixes especificacions que les que recull el punt
segon de l’article anterior per a les estadístiques previstes en el programa anual,
i l’acreditació de l’existència d’assignació pressupostària.

Capítol II
De l’obtenció de dades

Article 20
L’obtenció de dades

1. Les estadístiques d’interès de la comunitat autònoma de les Illes Balears
han de tenir com a font prioritària d’informació els arxius i els registres
administratius i estadístics disponibles, amb la finalitat de reduir les molèsties als
ciutadans i millorar l’eficiència de la despesa pública.

2. S’exceptuen del que estableix l’apartat anterior aquells relatius a les
matèries de la seguretat de l’Estat i/o defensa nacional.

3. Totes les persones físiques i jurídiques que subministren dades, tant si
la seva col·laboració és obligatòria com voluntària, han de contestar amb ple
respecte els requisits mínims que estableix l’article 5 d’aquesta Llei i han
d’atendre les indicacions formals que facin les unitats o els serveis estadístics.

4. Quant a les dades de naturalesa tributària, s’ha d’estar al que disposa la
normativa específica reguladora de la matèria.

Capítol III
Metodologia, normalització i desagregació

Article 21
Metodologia i normalització

1. Tota activitat estadística regulada per aquesta Llei s’ha de dur a terme
mitjançant una metodologia que en garanteixi l’objectivitat i la correcció tècnica,
i s’ha de procurar una actualització periòdica dels conceptes, de les nomenclatures
i classificacions, d’acord amb la normativa dels organismes estadístics
internacionals.

2. L’Institut d’Estadística de les Illes Balears ha d’elaborar i proposar les
normes tècniques per les quals s’han de regir les estadístiques d’interès de la
comunitat autònoma. Aquestes normes les ha d’aprovar per decret el Consell de
Govern, a proposta del conseller competent per raó de la matèria.

Article 22
Desagregació territorial

1. En el desenvolupament de l’activitat estadística s’ha de considerar
especialment l’estructura insular i l’organització territorial adequada per a
l’obtenció de dades i la presentació dels resultats.

2. En tot cas, en el desenvolupament de l’activitat estadística, que s’ha de
dur a terme amb la major desagregació territorial possible, s’ha de procurar un
equilibri entre el cost i els objectius que es pretenen i una proporcionalitat amb
els recursos humans i materials disponibles.

Capítol IV
Dels resultats, la seva difusió i conservació

Article 23
Els resultats

1. L’aprovació dels resultats de les estadístiques d’interès de la comunitat
autònoma correspon a l’Institut d’Estadística de les Illes Balears.

2. Les estadístiques d’interès de la comunitat autònoma produeixen els tres
tipus de resultats següents:

a) Resultats sintètics, que resumeixen de manera breu els resultats
globals obtenguts per conceptes temàtics i agregats territorialment.

b) Resultats bàsics, que s’obtenen mitjançant una explotació estàndard
dels resultats globals, amb l’objectiu d’obtenir un conjunt de taules creuades amb
les desagregacions conceptuals, territorials i temporals previstes en els progra-
mes anuals d’actuació estadística.

c) Resultats específics, que consisteixen en l’obtenció d’explotacions no
estandarditzades o accessos específics a la informació estadística, observant el
secret estadístic.

Article 24
Caràcter oficial

Tenen caràcter oficial els resultats de qualsevol estadística d’interès de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, des del moment en què se’n fan
públics els resultats sintètics, mitjançant la difusió autoritzada en publicacions
o en altres vehicles d’ampli abast de suport d’informació.

Article 25
Difusió de resultats sintètics
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La difusió dels resultats sintètics de les estadístiques d’interès de la
comunitat autònoma de les Illes Balears és obligatòria i d’accés gratuït a totes les
persones i institucions.

Article 26
Publicitat dels resultats bàsics

Els resultats bàsics de les estadístiques d’interès de la comunitat autònoma
de les Illes Balears s’han de fer públics mitjançant publicacions o altres vehicles
d’ampli abast de suport d’informació, i han de ser accessibles per a totes les
persones interessades, havent-ne pagat prèviament un preu adequat al seu cost,
d’acord amb la normativa reguladora de taxes i preus públics.

Article 27
Consulta dels resultats específics

Els resultats específics de les estadístiques d’interès de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i les possibles explotacions específiques d’aquests
resultats són accessibles per a les persones interessades de manera limitada,
segons la disponibilitat de recursos de l’òrgan que gestiona els resultats, que ha
de ponderar la satisfacció de les demandes en funció de l’interès públic de la
finalitat a què es destinen, amb el pagament previ, si pertoca, d’un preu
proporcional al seu cost, d’acord amb la normativa de taxes i preus públics.

Article 28
Conservació i custòdia de la informació estadística

1. Les unitats del sistema estadístic han de conservar i custodiar la
informació obtenguda per a la realització d’estadístiques, i han d’adoptar totes
les mesures de seguretat que siguin necessàries per complir els principis d’aquesta
Llei.

2. La conservació de la informació no implica necessàriament la dels
suports originals d’aquesta, sempre que el contingut s’hagi traslladat a suports
informàtics o d’altra naturalesa.

3. Quan les unitats del Sistema Estadístic apreciïn que la conservació
d’algun tipus de documentació és evidentment innecessària, poden acordar-ne la
destrucció una vegada complerts els tràmits que es determinin reglamentàriament.

TÍTOL III
EL SISTEMA ESTADÍSTIC DE LES ILLES BALEARS

Capítol I
Disposicions generals

Article 29
El Sistema Estadístic de les Illes Balears

1. El Sistema Estadístic de les Illes Balears és el conjunt ordenat dels ens
i òrgans que duen a terme activitats estadístiques que s’han declarat d’interès de
la comunitat autònoma.

2. Integren el Sistema Estadístic de les Illes Balears:
a) L’Institut d’Estadística de les Illes Balears.
b) Les unitats de les conselleries, dels organismes, ens i/o de les empreses

que en depenen que tenen atribuïdes competències estadístiques.
c) Les unitats dels consells insulars i els organismes, dels ens i/o de les

empreses que en depenen, únicament en el supòsit que tenguin constituït en el seu
si el corresponent òrgan estadístic específic i assumeixin l’execució en el territori
respectiu d’estadístiques contingudes en el Pla d’estadística de les Illes Balears,
en els termes que s’hi fixin o en els programes anuals d’estadística que el
desenvolupin.

d) Els ajuntaments i les mancomunitats de municipis, agrupats o a títol
individual, com també els organismes, els ens i les empreses que en depenen,
únicament en el supòsit que tenguin constituït en el seu si el corresponent òrgan
estadístic específic i tenguin assignades competències en relació amb l’estadística
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

e) La Comissió Assessora d’Estadística.
3. Les unitats del Sistema Estadístic de la comunitat autònoma poden

desenvolupar l’activitat estadística de manera directa o subscrivint acords,
convenis o contractes amb altres administracions públiques o amb entitats
privades, les quals queden sotmeses a la normativa d’aquesta Llei, especialment
en allò que fa referència al secret estadístic.

4. Les funcions de planificació, normalització i coordinació tècnica del
Sistema Estadístic de la comunitat autònoma les assumeix l’Institut d’Estadística,
i les funcions de producció i difusió es poden distribuir entre la resta d’unitats,
d’acord amb el que estableix aquesta Llei.

Article 30

La Comissió Assessora d’Estadística

1. La Comissió Assessora d’Estadística és l’òrgan consultiu i de participació
de l’activitat estadística de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Són competències de la Comissió:
a) Informar sobre els plans estadístics i els programes anuals.
b) Formular recomanacions sobre les relacions entre unitats del sistema

estadístic i d’aquestes amb els informants i usuaris, en especial sobre l’aplicació
pràctica del secret estadístic.

c) Emetre informes sobre qualsevol qüestió estadística que sol·liciti el
Govern de les Illes Balears o qualsevol altre dels membres que integren el consell
rector, pels procediments que s’estableixin reglamentàriament.

Article 31
Composició i organització de la Comissió Assessora d’Estadística

1. El nombre de membres de la Comissió Assessora d’Estadística no ha
d’excedir de vint, d’entre els quals, la Presidència ha de recaure en el titular de
la conselleria d’adscripció de l’Institut d’Estadística.

2. Entre els membres de la Comissió Assessora d’Estadística hi ha d’haver
representants dels consells insulars, dels ajuntaments de les Illes, de les associacions
empresarials i de les organitzacions sindicals, i d’altres organitzacions i institucions
socials i acadèmiques, i persones de reconegut prestigi.

3. El secretari de la Comissió Assessora d’Estadística, el qual no té la
condició de membre d’aquesta, ha de ser un funcionari de carrera designat pel
president de la Comissió.

4. L’organització, la composició i el funcionament de la Comissió s’han de
desplegar reglamentàriament.

Capítol II
L’Institut d’Estadística de les Illes Balears

Article 32
Naturalesa i adscripció

1. Es crea l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, que tendrà la
naturalesa d’entitat autònoma de caràcter administratiu amb personalitat jurídica
pròpia, autonomia financera i capacitat plena d’obrar per al compliment de les
seves finalitats.

2. L’Institut d’Estadística s’adscriu a la conselleria competent en matèria
d’economia. El Consell de Govern, per decret, pot modificar-ne l’adscripció.

Article 33
Finalitats

L’Institut d’Estadística té com a finalitats bàsiques el desenvolupament
i l’exercici de les competències reconegudes a l’article 10.28 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, i ha d’assumir la planificació, la normalització,
la coordinació i la gestió del Sistema Estadístic de les Illes Balears.

Article 34
Funcions

Són funcions de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears:
a) Promoure, dirigir i coordinar l’activitat estadística pública d’interès per

a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) Elaborar l’avantprojecte del Pla d’estadística amb la col·laboració de la

resta d’unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears.
c) Proposar la normalització de conceptes, definicions, classificacions,

nomenclatures i codis per a la classificació de les dades i la presentació dels
resultats, impulsar-ne la utilització en l’activitat estadística de les Illes Balears
i promoure, en el marc de les seves competències, la coordinació metodològica
amb les estadístiques dels ajuntaments, d’altres comunitats autònomes, de
l’Administració general de l’Estat, de la Unió Europea i d’organismes
internacionals.

d) Dur a terme les activitats estadístiques que se li encomanin en els
programes anuals d’estadística.

e) Elaborar sistemes integrats d’estadístiques demogràfiques, econòmiques
i socials.

f) Dur a terme els treballs censals necessaris per crear i mantenir actualitzats
els marcs i paràmetres bàsics d’informació sobre la població, els habitatges i les
activitats econòmiques.

g) Promoure la investigació estadística i la formació i el perfeccionament
professional del personal estadístic.

h) Representar, quan això no correspongui a altres òrgans, la comunitat
autònoma de les Illes Balears en les relacions amb unitats i organismes municipals,
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autonòmics, estatals i internacionals especialitzats en matèria estadística, i
promoure-hi la coordinació i la col·laboració en l’activitat estadística.

i) Vetllar, amb la col·laboració de les unitats del Sistema Estadístic, per
l’aplicació i el respecte del secret estadístic.

j) Promoure la difusió de les estadístiques relatives a la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

k) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de conveni que
subscrigui la comunitat autònoma, quan tengui entre els seus objectius la
realització d’estadístiques.

l) Dur a terme investigacions per contrastar l’eficàcia dels qüestionaris i
mètodes que utilitzen les unitats que realitzen activitat estadística regulada per
aquesta Llei en l’elaboració de les estadístiques.

m) Qualssevol altres funcions estadístiques que el Govern li assigni
reglamentàriament.

Article 35
Òrgans de l’Institut

Són òrgans de l’Institut d’Estadística:
a) El Consell Rector.

b) El director.

Article 36
El Consell Rector

1. El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de govern i de direcció de
l’Institut.

2. El Consell Rector ha d’actuar en ple i en comissió. La composició, les
funcions i el règim de funcionament s’han de determinar reglamentàriament.

Article 37
El director de l’Institut

1. El director de l’Institut ha d’assumir la gestió i direcció de l’entitat amb
subjecció a les directrius i als acords que emanen del Consell Rector i de la
presidència.

2. El nomenament del director de l’Institut s’ha d’efectuar per decret del
Consell de Govern, a proposta del titular de la conselleria on sigui adscrit
l’Institut, i tendrà la consideració d’alt càrrec.

Capítol III
Unitats estadístiques de les conselleries i d’altres administracions

públiques

Article 38
Unitats estadístiques de les conselleries

1. Les conselleries del Govern de les Illes Balears, com també els organismes,
els ens i/o les empreses que en depenen, poden designar una unitat com a òrgan
estadístic propi. Si no es designa cap unitat, ha de ser la secretaria general tècnica
de cada conselleria l’òrgan encarregat d’oferir el suport i la col·laboració
necessaris a l’Institut d’Estadística de les Illes Balears.

2. Són funcions d’aquestes unitats:
a) Participar en el procediment d’elaboració del Pla d’estadística i dels

programes anuals que el despleguin, formulant totes les propostes que considerin
adequades i necessàries.

b) Dur a terme les estadístiques que figurin en els programes anuals o les
que necessitin per a les seves pròpies finalitats.

c) Col·laborar amb l’Institut d’Estadística de les Illes Balears en la
normalització de definicions, classificacions, nomenclatures, codis i normes de
caràcter general.

d) Dissenyar els sistemes de recollida d’informació estadística, derivats
de l’actuació administrativa del departament al qual pertanyen, quan aquests
constitueixin fonts d’informació estadística.

Article 39
Unitats estadístiques d’altres administracions públiques

1. Com a unitats integrants del sistema estadístic, els consells insulars, els
ajuntaments i les mancomunitats de municipis formen part del Sistema Estadístic
de les Illes Balears i han de participar, dins l’àmbit de les seves respectives
competències i mitjançant les unitats que tenguin assignades aquestes funcions
estadístiques, en l’execució i la difusió de les estadístiques d’interès de la
comunitat autònoma.

2. Així mateix, poden sol·licitar la inclusió d’estadístiques d’interès seu en
el procediment d’elaboració del Pla d’estadística i en els programes anuals que

el desenvolupen. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la memòria d’interès
públic d’aquesta estadística, de les característiques tècniques, de la memòria
econòmica i de la proposta de finançament.

3. En qualsevol dels casos, les unitats encarregades de dur-les a terme han
de complir els requisits que estableix el capítol II del títol I d’aquesta Llei, en
relació amb el secret estadístic.

Capítol IV
Recursos de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears

Article 40
Recursos de l’Institut

L’Institut ha de comptar, per al seu funcionament, amb els recursos
tècnics, de personal i econòmics necessaris per assolir les finalitats que té
atribuïdes.

En especial, ha de comptar amb els recursos econòmics següents:
a) Les assignacions procedents del pressupost de la comunitat autònoma.
b) Les assignacions procedents dels pressuposts d’altres entitats públiques.
c) Les aportacions de qualsevol altre organisme o entitat pública o privada.
d) Els ingressos procedents de la difusió de les seves activitats, dels serveis

prestats, de la venda dels seus treballs i publicacions o d’altres activitats de
naturalesa similar.

e) Qualsevol altre recurs que li pugui correspondre o se li pugui atribuir.

Capítol V
El control parlamentari de l’activitat estadística

Article 41
Control parlamentari

1. Correspon al Parlament de les Illes Balears, mitjançant la comissió
parlamentària corresponent, el control de l’actuació del Sistema Estadístic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Anualment, en el termini de sis mesos des de l’acabament del programa
anual corresponent, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears ha de remetre al
Parlament de les Illes Balears una memòria explicativa de l’activitat.

TÍTOL IV
RÈGIM SANCIONADOR

Article 42
Infraccions

1. L’incompliment de les disposicions que conté aquesta Llei i de les
normes que la completin i la despleguin constitueix una infracció en matèria
estadística.

2. Es consideren responsables de les infraccions les persones físiques o
jurídiques a les quals se’ls imputi l’acció o l’omissió constitutives de la infracció.
Les persones jurídiques seran responsables del pagament de les sancions imposades
com a conseqüència de les infraccions que cometin els seus òrgans, empleats o
agents.

Article 43
Classificació de les infraccions pel subjecte

Les infraccions previstes en aquest títol es classifiquen, en funció de la
persona que les ha comès, en les següents:

a) Infraccions comeses per persones físiques o jurídiques alienes al Sistema
Estadístic de les Illes Balears.

b) Infraccions comeses per personal al servei d’alguna de les unitats
integrants del Sistema Estadístic de les Illes Balears.

Article 44
Tipificació de les infraccions comeses per persones alienes al Sistema

Estadístic de les Illes Balears

1. Les possibles infraccions comeses per les persones físiques o jurídiques
alienes al Sistema Estadístic es classifiquen en infraccions lleus, greus i molt
greus.

2. Són infraccions lleus:
a) No proporcionar la informació obligatòria requerida, o fer-ho amb

dades incompletes o inexactes o de manera distinta a l’establerta, sempre que
això no  doni lloc a un perjudici greu.

b) Subministrar la informació obligatòria a efectes estadístics fora del
termini establert, si hi ha requeriment formal previ de l’òrgan estadístic, sempre
que això no doni lloc a un perjudici greu.
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3. Són infraccions greus:
a) La reincidència en infraccions lleus.
b) Les establertes a les lletres a) i b) de l’apartat anterior, quan es causi

un perjudici greu, sempre que hi hagi requeriment formal previ de l’òrgan
estadístic i hi hagi obligació de facilitar les dades.

 4. Són infraccions molt greus:
a) La reincidència en la comissió d’infraccions greus.
b) La sol·licitud o l’obtenció d’informació estadística mitjançant la

suplantació de la personalitat de qualssevol de les unitats o del personal estadístic
emparats per aquesta Llei, o al·legar que és agent estadístic per reclamar
informació.

Article 45
Tipificació de les infraccions comeses pel personal al servei del Sistema

Estadístic de les Illes Balears

1. Les infraccions imputables al Sistema Estadístic de las Illes Balears, al
seu personal o les comeses per persones físiques o jurídiques que col·laboren amb
aquests en virtut d’acords, de convenis o de contractes, es classifiquen en lleus,
greus i molt greus.

2. Es consideren faltes lleus:
a) El descuit o la negligència en el compliment de les seves funcions.
b) La manca de comunicació o la comunicació incompleta als administrats

de les normes que han d’observar en emplenar els qüestionaris, o els documents
de naturalesa similar, i de les sancions que se’ls poden imposar per incomplir-les.

3. Es consideren faltes greus:
a) La reincidència en la comissió de faltes lleus.
b) La greu incorrecció amb les persones subjectes a l’obligació d’informar.
c) L’incompliment de les normes tècniques aprovades en matèria estadís-

tica.
d) La negació a exhibir el document acreditatiu d’agent estadístic a

l’informant que ho sol·liciti.
4. Es consideren faltes molt greus:

a) La reincidència en la comissió de faltes greus.
b) La difusió o la comunicació a persones no autoritzades de dades

individualitzades emparades pel secret estadístic.
c) L’exigència d’informació per a l’elaboració d’estadístiques sense

l’existència de les normes corresponents que emparin aquesta exigència.
d) La utilització per a finalitats distintes de les pròpiament estadístiques

de dades personals obtengudes amb finalitat estadística.

Article 46
Reincidència

Als efectes d’aquesta llei, s’entén per reincidència la comissió d’una
infracció anàloga a la que motivà la sanció en el termini dels dos anys següents
a la notificació d’aquesta. En aquest supòsit, es requereix que la primera resolució
sancionadora hagués adquirit fermesa en via administrativa.

Article  47
Sancions

1. La sanció de les infraccions a què fa referència l’article 45 d’aquesta Llei
consisteix en una multa que s’ha d’imposar en les quanties següents:

a) Les infraccions lleus s’han de sancionar amb multa de 60 a 300 EUR.
b) Les infraccions greus s’han de sancionar amb multa de 301 a 3.000

EUR.
c) Les infraccions molt greus s’han de sancionar amb multa de 3.001 a

30.000 EUR.
2. Les infraccions en les quals l’infractor hagi obtengut un benefici

econòmic superior al límit màxim indicat per a les multes a l’apartat anterior,
s’han de sancionar amb multa de fins al doble del benefici obtengut, d’acord amb
el que es determini reglamentàriament.

3. En tot cas, per a la graduació de les sancions aplicables s’han de tenir en
compte la transcendència de la infracció, la naturalesa dels danys i els perjudicis
causats a tercers i als serveis estadístics.

4. A les infraccions comeses per funcionaris o per personal laboral al servei
de les administracions públiques, sense perjudici del que estableix l’article 45
d’aquesta Llei, no els són aplicables les sancions previstes en aquest article, ja que
estan subjectes al règim sancionador establert per la seva legislació específica
que pertoca en cada cas.

Article 48
Aspectes procedimentals

1. Les infraccions a què fa referència l’article 45 d’aquesta Llei seran
objecte de sanció administrativa, amb la instrucció prèvia de l’expedient sancio-

nador corresponent, d’acord amb els principis que regeixen la potestat sanciona-
dora que conté la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, com tambéla
normativa autonòmica que hi és aplicable.

2. Així mateix, s’hi han d’aplicar les disposicions de règim disciplinari de
la funció pública de la comunitat autònoma quan es tracti de personal estadístic
funcionari d’aquesta Administració.

Article 49
Prescripció de les infraccions

1. Les infraccions lleus prescriuen en el termini d’un any, les greus en el
termini de dos anys i les molt greus, als tres anys.

2. El termini de prescripció comença a comptar-se des del dia en què la
infracció s’hagués comès.

Article 50
D’altres responsabilitats

El règim sancionador previst en aquest títol és independent de la
responsabilitat exigible davant la jurisdicció ordinària o la contenciosa adminis-
trativa.

Disposició addicional única

Es faculta el Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d’Economia,
Comerç i Indústria, per revisar anualment les quanties de les sancions previstes
en aquesta Llei, amb la finalitat d’adequar-les a les modificacions que experimenti
l’índex general de preus al consum.

Disposició transitòria primera

1. En un termini màxim de sis mesos, a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, s’ha de constituir l’Institut d’Estadística de les Illes Balears.

2. El Consell de Govern ha d’aprovar les normes reglamentàries necessàries
per a la seva  organització i funcionament.

Disposició transitòria segona

En un termini màxim d’un any, a partir de la constitució de l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears, el Consell de Govern ha d’aprovar el projecte
del primer pla d’estadística de la comunitat autònoma de les Illes Balears que,
d’acord amb el que disposa l’article 17, ha d’elevar al Parlament perquè l’aprovi.

Disposició derogatòria

Queden derogades la disposició addicional novena de la Llei 11/1993, de
22 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a 1994, com també totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que preveu aquesta Llei.

Disposició final primera

S’autoritza el Consell de Govern per dictar totes les normes reglamentàries
i les disposicions administratives que siguin necessàries per al desplegament i
l’aplicació d’aquesta Llei.

Disposició final segona

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, a desset de maig de dos mil dos.
EL PRESIDENT,

Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Economia,
   Comerç i Indústria,
   Pere Sampol i Mas

— o —-


