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DICTAMEN 5/2009 sobre el Projecte de decret 
d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya 
 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 6 d’abril del 2009, aprova el següent 
 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 13 de març del 2009 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del 
dictamen de caràcter preceptiu, previ a la tramitació, del Projecte de decret 
d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya (en 
endavant Idescat). 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria justificativa i d’un 
estudi econòmic. 
 
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el 
dia 31 de març i va elaborar la Proposta de dictamen.  
 
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, de vint-i-vuit articles englobats 
en vuit capítols, de dues disposicions transitòries, d’una disposició 
derogatòria i d’una disposició final. 
 
En el preàmbul es posa de manifest que la Llei 23/1998, de 30 de 
desembre, d’estadística de Catalunya atorga a l’Idescat la gestió i la 
coordinació del Sistema estadístic de Catalunya. La Llei 2/2006, de 6 de 
març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 planteja nous reptes en els 
àmbits de la producció i la difusió estadística i en l’àmbit de l’estadística 
instrumental i també atorga una nova competència a l’Idescat en crear i 
adscriure-li el Registre de Fitxers Estadístics. La Llei 1/2006, de 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular, també incrementa les 
competències de l’Idescat en atorgar-li la responsabilitat d’acreditar que les 
persones signants estan inscrites en el padró municipal d’habitants o en el 
cens electoral. També es posa de manifest la necessitat d’adaptar-se al 
Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees que va adoptar el 
Comitè del programa estadístic comunitari el 24 de febrer del 2005. Es posa 
de relleu que, atenent aquests nous reptes i competències, es fa necessària 
una reestructuració i actualització de l’organització de l’Idescat. 
 
El capítol I s’anomena naturalesa i funcions i engloba els articles 1 i 2. En 
l’article 1 s’estableix que l’Idescat és l’òrgan estadístic de la Generalitat de 
Catalunya i que és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit 
al Departament d’Economia i Finances. En l’article 2 es fa una relació de les 
seves funcions. 
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El capítol II s’anomena òrgans de govern i administració de l’Idescat i 
engloba els articles del 3 al 7. En aquest capítol s’estableix que els òrgans 
de govern i d’administració de l’Idescat són la Junta de Govern, i el director 
o directora. Es regulen els membres i les funcions de la Junta de Govern, 
s’estableixen les funcions del president o presidenta i també s’estableixen 
les funcions de la direcció. 
 
El capítol III engloba els articles 8 i 9 i regula el Consell Rector del Sistema 
estadístic de Catalunya. S’estableix que aquest Consell és l’òrgan de 
representació i participació dels organismes i institucions que integren el 
Sistema estadístic de Catalunya, se’n regula la composició i les funcions. 
 
El capítol IV engloba els articles 10 i 11 i regula el Consell Català 
d’Estadística. S’estableix que aquest és un òrgan de caràcter consultiu i 
d’assessorament de l’Idescat, se’n regula la composició i les funcions. 
 
El capítol V s’anomena règim de funcionament. Conté quatre seccions i 
engloba els articles del 12 al 22. En la secció primera es regula el règim de 
funcionament de la Junta de Govern de l’Idescat. La secció segona regula el 
règim de funcionament del Consell Rector del Sistema Estadístic de 
Catalunya. La secció tercera regula el règim de funcionament del Consell 
Català d’Estadística. I en la secció quarta es regula l’organització de 
l’Idescat, que sota la dependència del director o directora, s’estructura en 
tres subdireccions generals i aquestes s’organitzen en àrees funcionals. 
 
El capítol VI engloba els articles del 23 al 25 i regula el règim econòmic i 
pressupostari de l’Idescat. 
 
El capítol VII, que engloba els articles 26 i 27, regula la contractació 
administrativa i el règim de personal. 
 
El capítol VIII engloba l’article 28 i estableix el règim dels recursos contra els 
actes administratius dels òrgans de l’Idescat. 
 
La disposició transitòria primera estableix que el personal de l’Idescat 
afectat per les modificacions orgàniques continuarà percebent la totalitat de 
les retribucions amb càrrec als crèdits als quals s’estaven imputant fins que 
s’adoptin les disposicions de desenvolupament, es facin les adaptacions 
pressupostàries i es proveeixin reglamentàriament els llocs de treball. 
 
La disposició transitòria segona estableix que la reestructuració orgànica 
s’haurà de fer efectiva en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de 
la publicació del Decret. 
 
La disposició derogatòria deroga el Decret 34/2003, de 21 de gener, 
d’organització i funcionament de l’Idescat. 
 
La disposició final faculta el conseller competent en aquesta matèria per 
dictar les normes de desenvolupament del Decret.  
 
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. El CTESC considera positiva la creació del Consell Rector del 
Sistema estadístic de Catalunya com a òrgan de representació i participació 
dels productors del conjunt del Sistema. Tanmateix, creu que en el 
preàmbul de la norma caldria exposar més clarament la necessitat de 
creació d’aquest òrgan.  
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Segona. El CTESC considera que la referència concreta que es fa en el 
Projecte de decret al Departament d’Economia i Finances s’hauria de 
substituir per una citació més genèrica, com ara, “Departament competent 
en matèria d’economia”. 
 
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC considera que en l’article 4.2 s’hauria de precisar que s’està 

referint al secretari o secretària sectorial, si s’escau, competent en 
l’àmbit d’economia. 
 

2. El CTESC considera que per fer més operatiu el Consell Català 
d’Estadística i proporcionat el conjunt de representants, s’hauria 
d’establir que el Consell Interuniversitari designés dues persones en 
representació del conjunt de les universitats de Catalunya.  
 

3. El CTESC considera que tant els dos representants de les associacions 
municipals més representatives a Catalunya com els representants de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i el 
representant de la resta de cambres oficials de comerç, designat pel 
Consell de Cambres de Catalunya, haurien de formar part del Consell 
Rector del Sistema estadístic de Catalunya, i no del Consell Català 
d’Estadística, atès que són organismes productors d’estadística oficial i 
entitats de dret públic.  

 
4. El CTESC considera que en l’article 11.2 e), després de “...Govern de la 

Generalitat”, s’hauria d’afegir el text següent: “o per iniciativa pròpia”. 
 

5. A l’article 17.1,  on es diu “El Consell Català d’Estadística es reunirà en 
sessió ordinària almenys un cop l’any...”, el CTESC considera que cal 
fixar dos cops l’any, tal com està establert actualment en l’article 15.1 
del vigent Decret 34/2003, de 21 de gener, que diu “El Consell Català 
d’Estadística es reunirà en sessió ordinària almenys dos cops l’any...”. 
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions 
formulades en el present Dictamen. 
 
 
Barcelona, 6 d’abril del 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
El president     La secretària executiva 
Josep Maria Rañé i Blasco   Teresita Itoiz i Cruells 
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VOT PARTICULAR que formula la Unió de Pagesos de 
Catalunya,  integrant del Grup Tercer del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, en relació amb el dictamen 
5/2009 sobre el Projecte de decret d’organització i 
funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 
 

 
 
Unió de Pagesos de Catalunya discrepa de l’opinió majoritària del CTESC 
perquè la  lletra b) de l’article 10.2 del projecte de decret no ha de recollir la 
presència d’un representant de les organitzacions professionals agràries 
més representatives a Catalunya. 
 
Per Unió de Pagesos de Catalunya la tasca de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya és rellevant per a qualsevol sector econòmic i social, i els dels 
professionals agraris també, i atès que el Consell Català d’Estadística és un 
òrgan consultiu ha de comptar amb la representació dels professionals 
agraris, ja que són l’únic col·lectiu exclòs de la consulta, entre altres, del Pla 
estadístic de Catalunya i del programa anual d’actuació estadística, quan 
d’acord amb l’apartat 7 de l’article 45 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol), aquestes organitzacions han de ser 
consultades en les polítiques publiques que les afectin. 
 
 
Barcelona, 1 d’abril del 2009 
 
 
Maria Rovira Duran 
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