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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
4614

Reial decret 265/2015, de 10 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret
1658/2012, de 7 de desembre, pel qual s’aprova el Pla estadístic nacional
2013-2016.

La Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública, estableix a l’article 8
que el Pla estadístic nacional és el principal instrument ordenador de l’activitat estadística
de l’Administració General de l’Estat i té una vigència de quatre anys. I a l’article 8.2, la
Llei disposa que el Govern ha d’aprovar per reial decret el programa anual amb les
actuacions que s’hagin de dur a terme en execució del Pla estadístic nacional, així com
les previsions que a aquest efecte s’hagin d’incorporar als pressupostos generals de
l’Estat. Per la seva banda, a l’article 9 la Llei determina que, als efectes del que preveu
l’article 149.1.31a de la Constitució espanyola, tenen la consideració d’estadístiques per a
fins estatals totes les estadístiques incloses en el Pla estadístic nacional.
Al seu torn, el Reial decret 1085/2014, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el
Programa anual 2015 del Pla estadístic nacional 2013-2016, estableix a la disposició
addicional primera que les operacions estadístiques 6562 Estadística de moviments turístics
dels espanyols (FAMILITUR), 6563 Estadística de moviments turístics en fronteres
(FRONTUR) i 6564 Enquesta de despesa turística (EGATUR), actualment competència de
l’Institut de Turisme d’Espanya, han de passar a ser competència de l’Institut Nacional
d’Estadística al llarg de 2015. Per la seva banda, la disposició final primera del Reial decret
esmentat determina que als efectes del que disposa la disposició addicional primera s’ha de
portar a terme amb caràcter previ la modificació del Reial decret 1658/2012, de 7 de
desembre, pel qual s’aprova el Pla estadístic nacional 2013-2016.
En conseqüència, aquest Reial decret incorpora al Pla estadístic nacional 2013-2016
el canvi de competència per dur a terme les operacions 6562 Estadística de moviments
turístics dels espanyols (FAMILITUR), 6563 Estadística de moviments turístics en
fronteres (FRONTUR) i 6564 Enquesta de despesa turística (EGATUR) de l’Institut de
Turisme d’Espanya a l’Institut Nacional d’Estadística que s’ha d’efectuar al llarg de 2015.
Aquest Reial decret l’ha dictaminat el Consell Superior d’Estadística, segons el que
estableix l’article 3.b) del Reial decret 1037/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen la
composició, l’organització i el funcionament del Consell Superior d’Estadística. També ha
rebut l’informe de la Comissió Interministerial d’Estadística, en compliment del que
disposa l’article 3.1 del Reial decret 1036/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen la
naturalesa, les funcions, la composició, l’organització i el funcionament de la Comissió
Interministerial d’Estadística, i del Comitè Interterritorial d’Estadística, d’acord amb el que
estipula l’article 43.a) de la Llei 12/1989, de 9 de maig.
En virtut d’això, a proposta del ministre d’Economia i Competitivitat, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 10
d’abril de 2015,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 1658/2012, de 7 de desembre, pel qual
s’aprova el Pla estadístic nacional 2013-2016.
El Reial decret 1658/2012, de 7 de desembre, pel qual s’aprova el Pla estadístic
nacional 2013-2016, queda modificat de la manera següent:
U. En la relació d’operacions estadístiques del sector Hostaleria i turisme de
l’annex II, es modifica el nom de l’operació estadística 6562 Estadística de moviments
turístics dels espanyols (FAMILITUR), de la manera següent:
«6562

Enquesta de turisme de residents (ETR/FAMILITUR)».
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Dos. El nom i l’apartat «Organismes que hi intervenen» de la fitxa de l’operació
estadística 6562 Estadística de moviments turístics dels espanyols (FAMILITUR), del
sector Hostaleria i turisme de l’annex II, queden modificats de la manera següent:
«6562 Enquesta de turisme de residents (ETR/FAMILITUR).
Organismes que hi intervenen: INE.»
Tres. L’apartat «Organismes que hi intervenen» de la fitxa de l’operació estadística
6563 Estadística de moviments turístics en fronteres (FRONTUR), del sector Hostaleria i
turisme de l’annex II, queda modificat de la manera següent:
«Organismes que hi intervenen: INE, D. G. de Trànsit (MINT), AENA, Renfe,
Ports de l’Estat (MFOM) i AECFA (Associació Espanyola per a la Coordinació i
Facilitació de Franges Horàries).»
Quatre. L’apartat «Organismes que hi intervenen» de la fitxa de l’operació estadística
6564 Enquesta de despesa turística (EGATUR), en el sector Hostaleria i turisme de
l’annex II, queda modificat de la manera següent:
«Organismes que hi intervenen: INE, Banc d’Espanya.»
Cinc. Es deroga l’apartat corresponent a la Secretaria d’Estat de Turisme, Institut de
Turisme d’Espanya, que conté l’annex III, segons, pel que fa a l’entrada en vigor, la
disposició final única.
Sis. Es modifica l’apartat corresponent a la Subdirecció General d’Estadístiques
d’Empreses de l’Institut Nacional d’Estadística, que conté l’annex III, amb la inclusió del
text següent abans de l’operació estadística relativa als Indicadors de rendibilitat del
sector hoteler, segons, pel que fa a l’entrada en vigor, la disposició final única:
«6562 16023 Enquesta de turisme de residents (ETR/FAMILITUR)
6563 16028 Estadística de moviments turístics en fronteres (FRONTUR)
6564 16029 Enquesta de despesa turística (EGATUR)»
Disposició final única. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de maig de 2015.
Tenen efecte a partir del dia 1 de maig de 2015 les previsions següents: apartats u i
dos de l’article únic; supressió de l’Estadística de moviments turístics dels espanyols
(FAMILITUR) a l’apartat corresponent de la Secretaria d’Estat de Turisme, Institut de
Turisme d’Espanya, que conté l’annex III del Pla (apartat cinc de l’article únic); i inclusió
de l’Enquesta de turisme de residents (ETR/FAMILITUR) a l’apartat corresponent de la
Subdirecció General d’Estadístiques d’Empreses de l’Institut Nacional d’Estadística, que
conté l’annex III del Pla (apartat sis de l’article únic).
Tenen efecte a partir del dia 1 d’octubre de 2015 les previsions següents: apartats tres
i quatre de l’article únic; supressió de l’apartat complet corresponent de la Secretaria
d’Estat de Turisme, Institut de Turisme d’Espanya, que conté l’annex III del Pla (apartat
cinc de l’article únic); i inclusió de l’Estadística de moviments turístics en fronteres
(FRONTUR) i de l’Enquesta de despesa turística (EGATUR) a l’apartat corresponent de la
Subdirecció General d’Estadístiques d’Empreses de l’Institut Nacional d’Estadística, que
conté l’annex III del Pla (apartat sis de l’article únic).
Madrid, 10 d’abril de 2015.
FELIPE R.
El ministre d’Economia i Competitivitat,
LUIS DE GUINDOS JURADO
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