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Aprovat el Dictamen sobre el Pla estadístic de 

Catalunya 2023-2028 

 

El CTESC recomana facilitar el seguiment en relació amb 

les polítiques de recuperació i també per donar resposta a 

actuacions estadístiques que es puguin desenvolupar en el 

marc del Pilar Social Europeu o els ODS  

Barcelona, 21/02/2022.- En el seu Dictamen sobre l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic 

de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei d'estadística de Catalunya, el CTESC 

considera que cal reforçar les competències i la periodicitat de reunions del Consell Català 

d’Estadística, per tal de facilitar les seves funcions de seguiment i avaluació, 

especialment en relació amb les polítiques de recuperació i resiliència i el seu 

impacte sobre el canvi de model productiu, i per donar resposta a les actuacions 

estadístiques que es puguin desenvolupar en el marc del Pilar Social Europeu o els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible durant el període de vigència d’aquest nou pla.  

El CTESC recomana incorporar en el text normatiu una garantia d’accés gratuït a la 

informació i al sistema col·laboratiu d’accés a dades per part dels agents socials, les 

entitats sense ànim de lucre i de les universitats, quan respongui a finalitats d’interès 

públic.  

Així mateix, el CTESC recomana que el Pla estadístic incorpori més dades vinculades a 

l’economia social. 

En les observacions a l’articulat recomana que es tingui en compte l’accessibilitat de la 

informació per a persones amb discapacitats. 

El CTESC també considera que s’hauria de potenciar l'Observatori creat en el Pacte 

nacional per a la indústria perquè reculli, en coordinació amb el Consell de Relacions 

Laborals, les dades disponibles referents a ocupació i condicions laborals en la indústria. 
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https://www.instagram.com/ctesc_cat/
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Pel que fa a la descripció d’àmbits d’activitat estadística del pla, el CTESC recomana 

avançar en la generació i gestió de determinades dades en àmbits que detalla. Entre 

d’altres, mobilitat, convenis col·lectius vigents; fonts estadístiques dissenyades per 

estudiar la qualitat de l’ocupació a escala sectorial; treball autònom; cooperatives; 

habitatge; R+D+i i educació. 

Enllaç al text del dictamen 

Paraules clau 

Estadística, Consell Català d'Estadística, Accessibilitat de la informació, Pilar Social 

Europeu, ODS 
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