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DICTAMEN 03/2022 sobre l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic 
de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 
de desembre, 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, la Comissió Executiva per delegació del Ple del Consell 
de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 21 de febrer 
de 2022, aprova el següent 

DICTAMEN 

I. ANTECEDENTS 

En data 28 de gener de 2022 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller del Departament 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava 
l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, de 
l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de 
modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya. 

L’Avantprojecte de llei es va acompanyar d’una memòria general, d’una 
memòria d’avaluació d’impacte, d’un annex sobre la quantificació de les 
càrregues administratives 2017-2021, d’un annex sobre les càrregues 
informatives a càrrec de les persones físiques prevista en el Programa anual 
d’actuació d’estadística per a l’any 2021 i d’un annex sobre la càrrega 
informativa a càrrec de les persones jurídiques prevista en el Programa anual 
d’actuació estadística per a l’any 2021. 

La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el 
dia 15 de febrer i va elaborar la Proposta de dictamen. 

II. CONTINGUT 

L’Avantprojecte de llei consta d’una exposició de motius, quaranta articles que 
es distribueixen en dos títols, dues disposicions derogatòries, una disposició 
final i un annex. 

En l’exposició de motius es descriu el marc competencial i normatiu en què 
s’emmarca l’Avantprojecte de llei. També es posen de manifest les prioritats 
i els objectius del Pla estadístic i es fa un resum del contingut de la norma. 

El títol 1 s’anomena “Pla estadístic de Catalunya 2023-2028” i conté quatre 
capítols.  

El capítol 1 engloba els articles de l’1 al 3 i estableix les disposicions generals, 
com ara el període d’aplicació i els principis generals del Pla. 

El capítol 2, que engloba els articles del 4 al 21, regula els quatre objectius 
generals d’aquest Pla estadístic: millorar la col·laboració i la coordinació del 
Sistema estadístic de Catalunya; millorar la qualitat i l’abast de la informació 
estadística generada pel Sistema estadístic de Catalunya; aprofitar 
eficientment la informació susceptible d’ús estadístic disponible a les 
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administracions públiques de Catalunya i, finalment, promocionar l’ús 
d’informació estadística amb finalitats de recerca i en matèria d’avaluació de 
polítiques públiques. 

El capítol 3 engloba els articles del 22 al 24 i determina el marc de la 
col·laboració institucional en l’execució del Pla estadístic. 

El capítol 4, que engloba els articles del 25 al 29, regula l’execució del Pla 
estadístic. 

El títol 2, que engloba els articles del 30 al 40, modifica la Llei 23/1998, de 30 
de desembre, d’estadística de Catalunya. Entre les modificacions es pot 
destacar l’ampliació del termini de vigència del pla i l’obertura a tot el Sistema 
estadístic de Catalunya, l’accés a dades administratives i estadístiques amb  
finalitats estadístiques.  

La disposició derogatòria primera deroga expressament la Llei 5/2016 del Pla 
estadístic 2017-2020 i la disposició derogatòria segona deroga dos articles 
de la Llei 23/1998 d’estadística de Catalunya. 

La disposició final determina l’entrada en vigor de la norma l’1 de gener de 
2023. 

En l’annex es descriuen els àmbits d’activitat estadística del Pla, en l’apartat 
a) es relacionen els àmbits i subàmbits i en l’apartat b) es determinen els 
objectius dels diferents àmbits. 

III. OBSERVACIONS GENERALS 

Primera. 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 en el marc 
del Pilar Social Europeu o els Objectius de Desenvolupament Sostenible es 
puguin desenvolupar durant el període de vigència del Pla estadístic de 
Catalunya 2023-2028. 

Segona. 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. 

Tercera. El CTESC recomana que el Pla estadístic incorpori més dades 
vinculades a l’economia social. 

Quarta. El CTESC 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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IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 

1. El CTESC recomana substituir en el cinquè paràgraf de l’exposició de 
motius la frase “[...] accés a les dades de què es disposa per a la recerca, 
i avaluació de les polítiques públiques” per “[...] accés a les dades de què 
es disposa per a la recerca, el disseny, el seguiment i l’avaluació de les 
polítiques públiques”.  

2. El CTESC constata que en el títol dels capítols es fa referència de  
manera diferent al pla, per la qual cosa recomana que s’unifiquin les 
denominacions. 

3. Pel que fa a l’article 4 b), el CTESC recomana substituir la redacció: 
“Ampliar i millorar la qualitat i l’abast de la informació estadística 
generada pel Sistema estadístic de Catalunya a partir de [...]” per 
“Ampliar i millorar la qualitat, l’abast i l’accessibilitat de la informació 
estadística [...]”  

4. El CTESC recomana una revisió de l’article 6 pel que fa a les definicions 
de les institucions i òrgans implicats. El CTESC considera que s’hauria 
de definir “organisme titular” i que la referència feta en l’apartat 2 a 
l’Institut d’Estadística de Catalunya mereixeria un apartat específic.  

5. El CTESC recomana que, per fer més àgil la lectura i per a una 
comprensió més fàcil de la norma, en l’article 7 se substitueixi “directrius 
esmentades en l’apartat 1” per “directrius tècniques”. 

6. El CTESC recomana afegir al darrer guió de l’article 7.5 la paraula 
“accessibilitat” de manera que la redacció del paràgraf sigui: “[...] formats 
per a la reutilització de dades, accessibilitat i descàrrega eficient 
d’informació estadística.” 

7. El CTESC recomana que, per fer més àgil la lectura i per a una 
comprensió més fàcil de la norma, en l’article 8 se substitueixi “directrius 
esmentades en l’article 7” per “directrius tècniques”.  

8. En l’article 12.2 c), el CTESC proposa substituir «contractació» per 
«col·laboració». L’enunciat quedaria com segueix: “Impulsar la 
col·laboració publicoprivada [...]”. 

9. En el títol de l’article 13, el CTESC recomana introduir la paraula 
“prioritàries” després de la paraula “temàtiques” per unificar-ho amb la 
redacció del que s’estableix a l’article 9.  

10. En l’article 18.2, el CTESC recomana que es reguli de forma específica  
l’accés gratuït a la informació estadística, quan la sol·licitud respongui a 
finalitats d’interès públic i sigui demanada per part dels agents socials,  
les entitats sense ànim de lucre i les universitats. 

11. En l’article 18.2. el CTESC proposa afegir una nova redacció entre 
«polítiques públiques» i «incloent la quantia». En concret, el text quedaria 
com segueix: «L’Institut d’Estadística de Catalunya regularà el 
procediment relatiu als requisits i garanties en l’atenció de sol·licituds 
d’informació estadística amb finalitats de recerca i en matèria d’avaluació 
de polítiques públiques i, si s’escau i atenent a l’interès públic de la 
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petició, incloent la quantia de les taxes que hauran d’abonar els usuaris 
per poder rebre el servei sol·licitat.”  

12. Tenint en compte les recomanacions que es van fer en l’estudi sobre la 
transició cap a una mobilitat més intel·ligent i sostenible elaborat pel 
CTESC, es considera que en l’apartat b) de l’annex en la definició 
d’objectius de l’àmbit estadístic, en l’apartat 1 (Demografia i població) 
s’hauria d’avançar en la generació i gestió de dades de mobilitat que 
permetin impulsar la digitalització i automatització del transport. 

13. En l’apartat b) de l’annex en la definició d’objectius de l’àmbit estadístic, 
en l’apartat 2 (Mercat de treball i costos laborals), el CTESC considera 
que s’haurien de tenir en compte fonts estadístiques específicament 
dissenyades per estudiar la qualitat de l’ocupació a escala sectorial a 
Catalunya, ja que durant la realització de l’informe de la qualitat de 
l’ocupació de la indústria a Catalunya elaborat pel CTESC es va constatar 
aquesta manca de fonts estadístiques. 

14. En relació amb l’apartat b) de l’annex en la definició d’objectius de l’àmbit 
estadístic, en l’apartat 2 (Mercat de treball i costos laborals), el CTESC 
posa de manifest que en la Memòria socioeconòmica i laboral que 
elabora cada any remarca la manca de dades sobre els convenis 
col·lectius vigents a Catalunya que permetin fer una anàlisi acurada de la 
negociació col·lectiva. 

15. En l’apartat b) de l’annex en la definició d’objectius de l’àmbit estadístic, 
en l’apartat 3 (Economia) el CTESC proposa afegir una nova redacció 
que tingui en compte la desagregació de les macromagnituds per sectors 
institucionals. L’enunciat del primer punt i seguit quedaria: “Oferir 
estimacions detallades de les macromagnituds de l’economia catalana, 
amb l’objectiu d’ampliar les variables publicades, la seva desagregació 
territorial i per sectors institucionals, i la seva puntualitat.”  

16. En l’apartat b) de l’annex en la definició d’objectius de l’àmbit estadístic, 
en l’apartat 3 (Economia), el CTESC recomana incorporar dades 
desagregades per a l’economia social.  

17. En l’apartat b) de l’annex en la definició d’objectius de l’àmbit estadístic, 
en l’apartat 3 (Economia), el CTESC considera que s’hauria d’incloure 
una referència al treball autònom, per tal de disposar d’informació 
estadística sobre aquest col·lectiu, inclosa la de caràcter longitudinal que 
permeti avaluar la continuïtat i l’evolució a mitjà termini de l’activitat per 
compte propi. Així mateix, caldria disposar d’informació per poder 
determinar adequadament el col·lectiu d’autònoms amb característiques 
assimilables a les de la figura del TRADE, així com disposar de dades 
relatives al total de persones que han estat declarades treballadors i 
treballadores per compte d’altri a partir de les actuacions de la Inspecció 
de Treball amb els falsos autònoms.  

També caldria incorporar en el pla informació estadística relativa al treball 
autònom col·lectiu, de manera que es pugui fer el seguiment de l’evolució 
de cooperativistes, membres de societats col·lectives i altres.  

El CTESC posa de manifest aquesta falta de dades en l’informe que 
elabora anualment sobre la situació del treball autònom de Catalunya i 
en l’informe que va elaborar sobre el treball autònom col·lectiu. 
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18. En l’apartat b) de l’annex en la definició d’objectius de l’àmbit estadístic, 
en l’apartat 4 (Sectors econòmics), el CTESC considera que s’hauria 
d’incloure una referència al sector de la construcció per tal d’incorporar al 
Pla estadístic un conjunt d’indicadors que permeti copsar amb rigor 
l’evolució dels preus de l’habitatge i el nombre d’habitatges buits per tal 
de facilitar el disseny acurat de les polítiques públiques.  

19. En l’apartat b) de l’annex en la definició d’objectius de l’àmbit estadístic, 
en l’apartat 5 (Ciència, tecnologia i societat digital), el CTESC considera 
convenient que s’incloguin les dades sobre el foment públic de la inversió 
en R+D destinada a les TIC. La manca d’estadístiques sobre aquesta 
matèria és una de les conclusions de l’estudi realitzat pel CTESC sobre 
la gestió i l’impuls de les infraestructures de telecomunicacions.  

20. En l’apartat b) de l’annex en la definició d’objectius de l’àmbit estadístic 7 
(Condicions de vida i protecció social) el CTESC proposa afegir una nova 
redacció que reculli com a objectiu el coneixement de la distribució de la 
renda entre les llars i en el territori. L’enunciat del primer punt i seguit 
quedaria: “Conèixer les condicions socioeconòmiques de la població, tant 
en els aspectes de la qualitat de vida com en els materials i monetaris, 
considerant aspectes com les necessitats socials, el nivell d’autonomia 
personal, les situacions de risc de pobresa i d’exclusió social, la renda i 
la seva distribució entre les llars i en el territori, el patrimoni i el consum 
de les famílies. 

21. En l’apartat b) de l’annex en la definició d’objectius de l’àmbit estadístic, 
en l’apartat 9 (Educació), el CTESC recomana incloure l’aprenentatge no 
formal i l’informal. Tal com recull la Memòria socioeconòmica i laboral del 
CTESC, l’aprenentatge al llarg de la vida no només s’adquireix a través 
dels sistemes formals, sinó també dels no formals i els informals. En 
aquest sentit, la formació adquirida durant el temps de lleure, les activitats 
extraescolars i les pràctiques laborals esdevenen elements determinants 
per a la millora de l’educació de totes les persones.  

V. CONCLUSIONS 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat 
l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de 
modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya 
i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el 
present Dictamen. 

Barcelona, 21 de febrer de 2022 

El president La secretària executiva 

Toni Mora Núñez Carme García Jarque 



 

 

Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i de modificació de la Llei 
23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. 

L’article 135 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la 
competència exclusiva sobre estadística del seu interès. La Llei 23/1998, de 30 de 
desembre, d‘estadística de Catalunya, desplega la competència exclusiva de la 
Generalitat en l‘àmbit de l‘estadística i estableix que el Pla estadístic de Catalunya, 
instrument d‘ordenació i de planificació de l‘estadística d‘interès de la Generalitat, 
s‘aprova per llei del Parlament amb una periodicitat quadriennal. 

El Pla estadístic de Catalunya per al període comprès entre el 2023 i el 2028 és el setè 
que aprova el Parlament, després dels plans estadístics per als períodes del 1992 al 
1995, del 1997 al 2000, del 2001 al 2004, del 2006 al 2009, del 2011 al 2014 i del 2017 
al 2020, amb algunes pròrrogues de les seves vigències inicials quan les circumstàncies 
ho han aconsellat. 

Aquest Pla estadístic s‘inspira en les disposicions del Reglament (CE) 223/2009 del 
Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l‘estadística europea, modificat pel Reglament 
(UE) 2015/759 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d‘abril de 2015; en l’Estratègia 
europea de dades, recollida en la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al 
Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions (COM/2020/66 
final), i en els àmbits temàtics preferents integrats en el Programa estadístic europeu 
2021-2027, recollit en el Reglament (UE) 2021/690 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 28 d’abril de 2021, pel qual s’estableix un programa per al mercat interior, la 
competitivitat de les empreses, incloses les petites i mitjanes empreses, l’àmbit dels 
vegetals, animals, aliments i pinsos, i les estadístiques europees (Programa per al 
Mercat Únic), i es deroguen els reglaments (UE) 99/2013, (UE) 1287/2013, (UE) 
254/2014 i (UE) 652/2015. Al mateix temps, el Pla estadístic aprofundeix en els reptes 
suscitats pels principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, 
publicat en la recomanació de la Comissió de les Comunitats Europees del 25 de maig 
de 2005 relativa a la independència, la integritat i la responsabilitat de les autoritats 
estadístiques dels estats membres i de la Comunitat, revisat pel Comitè del Sistema 
estadístic europeu el 16 de novembre de 2017. 

D’acord amb la legislació estadística, el Pla estadístic ha de contenir els objectius 
generals, els objectius específics de les activitats estadístiques previstes, la 
col·laboració institucional en matèria estadística i els criteris i prioritats per a la seva 
execució. Amb aquesta finalitat, la llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 preveu 
potenciar el paper i la qualitat de l’estadística oficial, i convertir l’Institut d’Estadística de 
Catalunya en un node estratègic d’informació també al servei de la recerca científica i 
l’avaluació de les polítiques públiques a través de la integració i la reutilització eficient 
de les dades que el Sistema estadístic de Catalunya genera i de les quals disposa, en 
el marc de la interoperabilitat i la governança de la dada de l’administració digital de 
Catalunya. La necessitat d’adequar l’estadística oficial per satisfer la demanda 
d’informació social, econòmica, demogràfica i mediambiental es fa compatible amb la 
reducció de la càrrega de resposta de les unitats informants a través de l’ús intensiu de 
les dades que disposen les administracions públiques, la utilització de noves fonts 
d’informació de titularitat privada i l’aplicació d’innovacions metodològiques en el 
tractament de dades. 

Aquestes prioritats esdevenen l’eix central del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028, a 
partir del qual es despleguen un conjunt d’accions institucionals i operatives, amb els 
criteris i les normes que n’han d’afavorir el disseny i l’execució, a partir de l’assoliment 



  

dels objectius generals següents: la millora dels processos de col·laboració i coordinació 
del Sistema estadístic de Catalunya, l’augment de la qualitat i l’abast de la informació 
estadística generada, l’aprofitament eficient de la informació disponible en les 
administracions públiques per elaborar les estadístiques oficials i el foment de l’accés a 
les dades de què es disposa per a la recerca i l’avaluació de polítiques públiques. 

A fi de garantir la consecució dels objectius del Pla estadístic, la llei estableix noves 
funcions, atribucions i exigències a l’Institut d’Estadística de Catalunya i a la resta 
d’actors implicats en la producció i difusió d’estadístiques oficials. Entre d’altres, hi ha 
les funcions d’homogeneïtzació estadística de les dades en disposició de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en el marc de l’administració digital 
catalana, l’establiment dels requisits tècnics que cal observar en la tramitació 
d’expedients de creació, modificació o supressió de fitxers i registres administratius, així 
com l’ampliació i aprofundiment de directrius tècniques per a l’elaboració i la difusió 
d’estadístiques oficials, o bé l’elaboració d’estadístiques de caràcter experimental 
basades principalment en l’aprofitament de dades massives de titularitat pública o 
privada. 

D’altra banda, totes les institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya han 
d’adequar les seves actuacions estadístiques a les disposicions establertes a la Llei 
d’estadística de Catalunya, al Pla estadístic de Catalunya i als programes anuals que el 
desenvolupen, així com al Reglament UE 2016/679, general de protecció de dades i a 
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals i tota la legislació que es dicti sobre aquestes matèries. Al mateix 
temps, també han d’observar totes les directrius tècniques sobre l’elaboració de les 
estadístiques oficials que estableix progressivament l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

Finalment, en l’àmbit de la difusió, el Pla estadístic potencia les estadístiques en format 
de dades obertes, en forma de fitxers amb conjunt de dades, microdades i a través d’API 
per a desenvolupadors per millorar la difusió de les estadístiques oficials.  

Aquesta llei s’estructura en quaranta articles —distribuïts en dos títols—, dues 
disposicions derogatòries, una disposició final i un annex. 

El títol 1, que consta de vint-i-nou articles distribuïts en quatre capítols, conté les 
disposicions generals relatives al Pla estadístic de Catalunya 2023-2028. 

El capítol 1 defineix el Pla estadístic de Catalunya i estableix el període de vigència del 
Pla estadístic 2023-2028. 

El capítol 2 determina els quatre objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2023-
2028, orientats a les millores en la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, en 
la qualitat de la informació estadística, en l’aprofitament de la informació disponible i en 
l’accés i reutilització de les dades. En aquest mateix capítol, també s’estableixen els 
àmbits i subàmbits d’activitat estadística en matèria de producció d’estadístiques oficials 
a càrrec del Sistema estadístic de Catalunya, i en cada àmbit concreta els objectius 
específics corresponents. 

El capítol 3 estableix els principals termes del marc de col·laboració institucional en 
l’execució del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028, abastant les relacions entre 
institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya i també les relacions amb altres 
entitats i organismes, per tal de desenvolupar objectius del Pla estadístic. 



  

El capítol 4 regula l’execució del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 i les actuacions 
estadístiques encomanades pels programes anuals d’actuació estadística vigents en 
cada moment durant el període de vigència del Pla. 

El títol 2, que consta d’onze articles, modifica la Llei d’estadística de Catalunya aprovada 
l’any 1998, amb l’objectiu d’introduir aquelles previsions que possibilitin el compliment 
dels objectius definits al nou Pla estadístic i amb una vocació de permanència en el 
temps que no s’aconseguiria si s’introduís únicament en la Llei del Pla estadístic de 
Catalunya 2023-2028 per raó de la seva limitada vigència temporal. Alhora, 
s’introdueixen alguns canvis que milloren l’aplicació de la norma i superen certes 
disfuncions observades en el transcurs de la seva vigència, i s’actualitzen algunes 
referències normatives i la quantia de les sancions per la comissió d’infraccions en 
matèria estadística. 

Per aquest motiu, es modifiquen tretze articles de la Llei d’estadística de Catalunya, 
concretament els articles 1, 9, 10 bis, 17, 18, 20, 21, 22 bis, 23, 41, 43, 60, 61 i part de 
la seva disposició final. De totes les modificacions introduïdes, cal destacar-ne dues, 
com és el cas de l’ampliació del termini de vigència del Pla a un període de sis anys, 
d’acord amb l’horitzó temporal del programa estadístic de la Unió Europea i del Marc 
financer plurianual 2021-2027 i de la majoria dels plans estratègics dels sistemes 
estadístics de referència, adequada al període de maduració que requereix la naturalesa 
d’alguns objectius estratègics que incorpora el Pla, i tenint presents els costos 
organitzatius i burocràtics que suposa la seva proposta i tramitació. I en segon lloc, per 
agilitar les relacions de col·laboració entre les institucions i òrgans del Sistema estadístic 
de Catalunya i millorar els temps d’elaboració de l’estadística oficial, s’obre a tot el 
sistema l’accés a dades administratives i estadístiques amb finalitats estadístiques. 

La disposició derogatòria primera deroga expressament la Llei 5/2016, del 23 de 
desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, 
de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, i la segona disposició derogatòria 
s’aplica als articles 19 i 22 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya. 

La disposició final estableix la data d’entrada en vigor de la norma, fent-la coincidir amb 
l’inici de l’any 2023 atenent al període de vigència del Pla estadístic, basat en l’agregació 
d’anys naturals, i a la periodicitat de la programació i execució de les estadístiques 
oficials.  

Finalment, l’annex conté una descripció ordenada d’àmbits, subàmbits i objectius 
d’activitat estadística en matèria de producció d’estadístiques oficials del Pla estadístic. 

Títol 1. Pla estadístic de Catalunya 2023-2028  

Capítol 1. Disposicions generals  

Article 1 

Ordenació i planificació de l’estadística d’interès de la Generalitat 

El Pla estadístic de Catalunya és l’instrument d’ordenació i de planificació de l’estadística 
d’interès de la Generalitat, d’acord amb el que estableix l’article 40 de la Llei 23/1998, 
de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. 



  

Article 2 

Període d’aplicació del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 

Aquesta llei regula el Pla estadístic de Catalunya i n’estableix els objectius per al període 
comprès entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2028. 

Article 3 

Principis generals del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 

Els principis generals del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 són els que fixa el Codi 
de bones pràctiques de les estadístiques europees, que comprenen l’entorn 
institucional, els processos estadístics, la producció estadística i la conformitat amb el 
secret estadístic, així com els principis de l’Estratègia Europea de Dades i les directrius 
comunitàries que hi estan relacionades. 

Capítol 2. Objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028  

Article 4 

Objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 

El Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 té els objectius generals següents: 

a) Consolidar i millorar els processos de col·laboració i coordinació de les institucions i 
els òrgans que constitueixen el Sistema estadístic de Catalunya per garantir la qualitat 
de la producció i la difusió de l’estadística oficial de Catalunya, d’acord amb els principis 
del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, i amb el que es preveu des 
de l’article 5 fins a l’article 8. 

b) Ampliar i millorar la qualitat i l’abast de la informació estadística generada pel Sistema 
estadístic de Catalunya a partir de la consideració del programa de les estadístiques 
europees 2021-2027, la utilització de noves fonts d’informació, la creació de nous 
productes estadístics i l’aplicació d’innovacions metodològiques, d’acord amb el que es 
preveu des de l’article 9 fins a l’article 14. 

c) Establir el marc institucional i operatiu per a l’aprofitament eficient de tota la informació 
disponible a l’Administració de la Generalitat i a la resta d’administracions públiques de 
Catalunya per a l’elaboració de les estadístiques oficials a càrrec del Sistema estadístic 
de Catalunya, d’acord amb el que es preveu des de l’article 15 fins a l’article 17. 

d) Facilitar l’accés i la utilització de les dades de què disposa el Sistema estadístic de 
Catalunya amb finalitats de recerca i en matèria d’avaluació de polítiques públiques, i 
establir acords amb altres administracions públiques amb aquesta finalitat, d’acord amb 
el que es preveu des de l’article 18 fins a l’article 21. 

Article 5  

Millorar la col·laboració i la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya 



  

L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 a què fa referència l’article 
4.a es desplega en el decurs del Pla estadístic mitjançant les accions següents, que es 
concreten en els articles 6, 7 i 8. 

a) Definir la naturalesa de les institucions i els òrgans que intervenen en l’execució de 
les activitats estadístiques oficials. 

b) Elaborar directrius tècniques que permetin la implantació d’estàndards metodològics 
i de bones pràctiques en totes les actuacions de l’estadística oficial de Catalunya per 
garantir la qualitat i la comparabilitat dels seus processos de producció i difusió. 

c) Constituir sistemes de seguiment i avaluació que permetin valorar el grau 
d’implantació i compliment de les directrius tècniques i analitzar la seva contribució a la 
millora de la qualitat de la informació estadística elaborada pel Sistema estadístic de 
Catalunya. 

Article 6 

Naturalesa dels òrgans i organismes que duen a terme activitats estadístiques d’interès 
de la Generalitat  

A l’efecte de precisar la naturalesa i les atribucions de les institucions i els òrgans que 
intervenen en l’execució d’activitats de l’estadística oficial de Catalunya i ajustar les 
seves responsabilitats dins del Sistema estadístic de Catalunya, es defineixen els 
diferents tipus d’institucions i òrgans implicats. 

1. Òrgan estadístic: unitat administrativa o orgànica amb atribucions estadístiques que 
està encarregada de les actuacions estadístiques que li encomana el Pla estadístic i els 
programes anuals d’actuació estadística que el despleguen i que forma part del Sistema 
estadístic de Catalunya. Quan el seu organisme titular actua en qualitat d’organisme 
responsable, l’òrgan estadístic es responsabilitza de l’aplicació adequada de les normes 
i directrius que regeixen en el Sistema estadístic de Catalunya per al disseny i l’execució 
íntegres de l’actuació estadística encomanada. La seva actuació està subjecta al deure 
de secret estadístic en els termes establerts per la Llei d’estadística de Catalunya i les 
normes que la despleguen i a les exigències de la legislació sobre protecció de dades 
personals. 

En l’execució de les actuacions incloses en els programes anuals d’actuació estadística, 
es distingeixen dues categories d’implicació: 

2. Organisme responsable: organisme titular d’aquells òrgans estadístics definits en el 
punt anterior que es fan càrrec d’executar i difondre l’actuació estadística encomanada. 
Cada organisme responsable nomena un únic interlocutor tècnic en matèria estadística 
amb l’Institut d’Estadística de Catalunya, que és l’òrgan estadístic responsable de la 
coordinació i la gestió del Sistema estadístic de Catalunya. 

3. Organisme participant: organisme públic o privat que subministra a l’òrgan estadístic 
que duu a terme l’actuació estadística dades a les quals no té accés o aporta recursos 
econòmics o personals per fer l’actuació estadística al llarg de tota la seva execució o 
en alguna de les seves fases.  

  



  

Article 7 

Directrius tècniques per a l’elaboració d’estadística oficial  

1. En el decurs de la vigència d’aquest Pla estadístic, s’han de completar i actualitzar 
les normes i els requisits tècnics aplicables a l’estadística oficial de Catalunya mitjançant 
l’elaboració d’un conjunt de directrius tècniques per implantar estàndards metodològics 
i de bones pràctiques en totes les operacions de l’estadística oficial de Catalunya, de 
manera que es garanteixi la qualitat i la comparabilitat dels seus processos de producció 
i difusió. 

2. L’Idescat es responsabilitza del disseny i la implementació del conjunt de directrius 
tècniques en les activitats de producció i difusió a càrrec del Sistema estadístic de 
Catalunya, amb la consulta prèvia a la Comissió Tècnica Estadística i amb 
l’assessorament del Consell Català d’Estadística.  

3. Les directrius esmentades en l’apartat 1 que siguin de compliment obligat per part de 
tots els organismes i institucions integrats en el Sistema estadístic de Catalunya en 
l’exercici de les activitats estadístiques encomanades són objecte de regulació 
normativa. Per tal d’assegurar-ne al màxim l’eficàcia, també cal observar íntegrament 
els mecanismes de seguiment i control que s’estableixen en l’article 8. 

4. Les directrius tècniques es publiquen a través de l’extranet del sistema estadístic de 
Catalunya. 

5. L’abast i el contingut de les directrius esmentades en l’apartat 1 tenen com a objectiu 
potenciar i impulsar de manera prioritària els àmbits següents: 

- Ús de les classificacions estadístiques, nomenclatures estadístiques i variables 
estandarditzades. 

- Ús dels codis territorials normalitzats als efectes estadístics i la seva implementació en 
mapes. 

- Implementació i ús de les metadades de procés, metadades de referència i metadades 
estructurals aplicables a totes les actuacions estadístiques. 

- Adopció dels principals estàndards metodològics en la producció de les actuacions 
estadístiques. 

- Adopció dels principals estàndards sobre difusió de resultats estadístics: calendaris de 
difusió, apartat específic per a l’estadística oficial en el mapa web, formats per a la 
reutilització de dades i descàrrega eficient d’informació estadística. 

Article 8 

Seguiment i avaluació del compliment de les directrius tècniques  

1. Correspon a l’Idescat fer el seguiment i l’avaluació periòdica del compliment del 
conjunt de directrius esmentades en l’article 7, amb l’objectiu d’assegurar la qualitat en 
l’execució de les estadístiques. 



  

2. Els òrgans estadístics que integren el Sistema estadístic de Catalunya han de 
proporcionar la informació que els és requerida per l’Idescat per tal que aquest elabori 
els informes de compliment dels programes anuals d’actuació estadística. 

3. Aquests informes inclouen un apartat sobre la qualitat de cada actuació estadística a 
càrrec del Sistema estadístic de Catalunya, amb els continguts mínims següents: 

- El grau d’execució del pla estadístic vigent i dels programes anuals d’actuació 
estadística corresponents. 

- L’estat actualitzat de la documentació tècnica del procés de producció estadística. 

- L’adequació de l’àmbit territorial de desagregació de la informació generada i el 
respecte al principi d’igualtat de gènere. 

- Una anàlisi de la demanda de la informació estadística i del seu grau de satisfacció. 

- Les propostes de millora de la qualitat que es considerin necessàries. 

- Una anàlisi de les mesures de qualitat aplicades. 

4. L’Idescat ha de retre comptes anualment dels resultats del sistema de seguiment i 
avaluació de les directrius tècniques als òrgans col·legiats pertinents. 

Article 9  

Millorar la qualitat i l’abast de la informació estadística generada pel Sistema estadístic 
de Catalunya 

L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 a què fa referència l’article 
4.b es desplega en el decurs del Pla estadístic mitjançant les accions següents, que es 
concreten en els articles 10, 11, 12, 13 i 14. 

a) Desplegar estadístiques experimentals públiques de caràcter innovador i a càrrec del 
Sistema estadístic de Catalunya. 

b) Elaborar i difondre totes les estadístiques oficials amb la màxima desagregació 
conceptual i territorial possible. 

c) Incorporar informació provinent de les bases de dades massives de titularitat pública 
i privada per elaborar les estadístiques oficials. 

d) Incorporar de forma preferent les línies temàtiques prioritàries de l’estadística 
europea. 

e) Actualitzar l’estructura i la composició del conjunt d’àmbits i subàmbits d’activitat 
estadística relacionats amb la producció d’estadístiques oficials que recullen les 
actuacions estadístiques a càrrec del Sistema estadístic de Catalunya en el decurs 
d’aquest Pla estadístic.  

  



  

Article 10 

Incorporació de les estadístiques experimentals públiques  

1. A l‘efecte de millorar la rellevància, l’oportunitat i l’eficiència de l’estadística oficial de 
Catalunya, s’impulsa l’experimentació en mètodes de la ciència de les dades aplicada a 
la recollida, el processament i la difusió de les dades i resultats estadístics. Les 
actuacions estadístiques que en resulten reben la denominació d’estadístiques 
experimentals públiques i es defineixen com aquelles activitats que presenten 
característiques innovadores en la metodologia emprada, la diversitat de fonts 
d’informació utilitzades o la modalitat de la seva difusió. 

2. L’objectiu preferent de les estadístiques experimentals públiques se centra a explotar 
noves fonts de dades digitals, especialment en el cas de noves estadístiques, en temps 
quasi real i amb algorismes fiables, així com aprofitar el potencial de les dades massives 
disponibles per ampliar i millorar l’abast de la producció estadística oficial. 

3. Les estadístiques experimentals públiques han d’estar recollides en el programa anual 
d’actuacions estadístiques, amb l’especificació del seu objecte, les fonts d’informació 
que es fan servir i el tipus de resultats que es preveu obtenir. Mentre mantinguin la 
condició d’experimentalitat, a les estadístiques experimentals públiques no els són 
aplicables les normes o les directrius en matèria de difusió de resultats estadístics 
oficials. 

Article 11 

Màxima desagregació i granularitat de les estadístiques oficials 

Totes les estadístiques d’interès de la Generalitat han de procurar la màxima 
desagregació conceptual i territorial possible dels resultats, respectant els límits de la 
fiabilitat tècnica i la confidencialitat de les dades individuals. Les accions previstes en el 
Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 en aquesta matèria s’orienten mitjançant els 
principis i les pautes següents:  

1. En relació amb la desagregació territorial de les dades, s’han d’observar les directrius 
i les recomanacions següents: 

a) Qualsevol directori o conjunt de dades integrat ha de tenir la màxima granularitat 
espacial possible, incorporant les adreces de les microdades i les coordenades del 
fenomen. 

b) Es requereix que les estadístiques aportin informació sobre els micropobles, el món 
rural o els àmbits de muntanya sempre que sigui possible tècnicament. Es recomana 
que la informació territorial que s’incorpori a les estadístiques inclogui sistemàticament 
variables de classificació relatives al grau de poblament del territori, com ara la dimensió 
del municipi o el grau d’urbanització d’acord amb les directrius tècniques que estableixi 
l’Idescat. 

c) S’ha de produir informació estadística inframunicipal per tal d’estudiar els fenòmens 
de segregació espacial i les dinàmiques urbanes a l’interior dels municipis i dels territoris 
metropolitans. Es recomana potenciar la informació estadística inframunicipal, i la 
definició i el càlcul d’indicadors territorials inframunicipals. 



  

d) La producció d’estadístiques territorials ha d’anar acompanyada de la seva difusió 
mitjançant mapes i eines cartogràfiques interactives. Per visualitzar i analitzar les dades 
estadístiques espacials s’han d’utilitzar els codis territorials estandarditzats i les 
geometries associades. 

e) En la difusió de dades estadístiques amb informació geogràfica associada és 
especialment rellevant la preservació del secret estadístic, per a la qual cosa es 
recomana l’aplicació prioritària de mètodes d’agregació espacial en la difusió de dades 
geocodificades.  

f) El Registre estadístic de territori és la base estadística territorial que integra les 
adreces de totes les unitats estadístiques i tots els elements per a l’elaboració de les 
estadístiques geoespacials en un sistema de dades georeferenciades. Aquest registre 
estadístic modelitza les adreces horitzontals i verticals, les divisions administratives i 
altres entitats del territori, i es constitueix com el node central del Sistema estadístic de 
Catalunya a l’efecte de la integració de les unitats estadístiques georeferenciades que 
tractin els seus òrgans estadístics. 

2. A fi de proporcionar informació nova sobre el grau d’igualtat en la societat catalana i 
aportar les dades necessàries per abordar les principals polítiques socials i d’igualtat, 
s’observen les directrius i recomanacions següents sobre la transversalitat de gènere i 
la perspectiva interseccional: 

a) Les estadístiques oficials han d’incloure la perspectiva de gènere, la qual es defineix 
per la suma de les característiques següents: i) les dades es recopilen i es presenten 
per sexe com a classificació principal i general; ii) les dades reflecteixen problemes de 
gènere; iii) les dades es basen en conceptes i definicions que reflecteixen 
adequadament la diversitat de dones i homes i capturen tots els aspectes de la seva 
vida; iv) els mètodes de recollida de dades tenen en compte els estereotips i els aspectes 
socials i culturals, factors que poden induir un biaix de gènere en les dades. 

b) Les estadístiques oficials han de tenir en compte la perspectiva intergeneracional, 
recopilant i presentant la informació estadística per edats, amb el màxim nivell de 
desagregació tècnicament possible, per tal de visualitzar l’experiència de les diferents 
generacions en la societat. 

c) Sempre que sigui tècnicament possible, i tenint en compte la normativa sobre 
protecció de dades personals i el risc de revelació del secret estadístic, les estadístiques 
oficials han d’incorporar l’enfocament interseccional de la realitat de les persones, amb 
la inclusió de variables com el nivell formatiu, la situació de pobresa, el tipus de llar, la 
discapacitat, el país de naixement, la nacionalitat i el lloc de residència, a més de les 
variables sobre sexe i edat, per tal d’incloure les experiències de persones de grups de 
població que poden presentar vulnerabilitats específiques. 

Article 12 

Disponibilitat de dades massives de titularitat privada 

1. Amb l’objectiu d’ampliar la diversitat i l’eficiència de les fonts d’informació aptes per 
elaborar estadístiques oficials, s’impulsa l’accés a informació i el tractament d’aquesta 
informació provinent de les bases de dades massives de què disposen les entitats 
privades. 



  

2. El disseny dels mecanismes de la col·laboració pública-privada que ha de facilitar 
l’accés a dades privades amb finalitats estadístiques atén les disposicions i les accions 
següents: 

a) Facultar l’accés a dades privades i el tractament d’aquestes dades a tots els òrgans 
estadístics del Sistema estadístic de Catalunya que ho requereixin per portar a terme 
les activitats estadístiques que tinguin encomanades. 

b) Regular els aspectes relatius a l’obligatorietat de subministrar dades privades, les 
fórmules de compensacions eventuals, la preservació de la confidencialitat i els termes 
de la interoperabilitat de les dades d’acord amb les disposicions dins l’àmbit europeu 
sobre aquests aspectes, la preservació del secret estadístic i la protecció de dades 
personals. 

c) Impulsar la contractació publicoprivada orientada a l’accés a dades massives i el 
tractament d’aquestes dades amb finalitats estadístiques, de manera que s’incrementi 
l’explotació de noves fonts de dades digitals, especialment en el cas de noves 
estadístiques, en temps quasi real i amb algorismes fiables, i se n’afavoreixi la utilització 
mitjançant mètodes de computació segura. 

Article 13 

Atenció preferent a les línies temàtiques de l’estadística europea 

1. En la provisió d’estadístiques durant la vigència del Pla estadístic de Catalunya 2023-
2028 s’han d’observar les línies de desenvolupament estratègic del Sistema estadístic 
europeu. El Reglament (UE) 2021/690 del Parlament Europeu i del Consell de 28 d’abril 
de 2021, pel qual s’estableix un programa per al mercat interior, la competitivitat de les 
empreses, incloses les petites i mitjanes empreses, l’àmbit dels vegetals, animals, 
aliments i pinsos, i les estadístiques europees (Programa per al Mercat Únic), té com a 
objectiu proporcionar el marc general per al desenvolupament, l’elaboració i la difusió 
de les estadístiques europees durant el període 2021-2027. 

2. Són objecte d’atenció preferent d’aquest Pla estadístic els objectius en matèria 
estadística que figuren en l’annex 2 del Reglament esmentat en l’apartat 1 i que 
prioritzen els elements estratègics o emergents següents: 

- Unió econòmica i monetària, globalització i comerç. 

- Mercat interior, innovació i transformació digital. 

- Dimensió social. 

- Desenvolupament sostenible, recursos naturals i medi ambient. 

- Cohesió territorial, social i econòmica. 

Article 14 

Àmbits i subàmbits d’activitat estadística 



  

1. Els objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 en matèria de 
producció d’informació estadística es despleguen en un conjunt organitzat d’àmbits 
d’activitat estadística, entesos com els camps temàtics que recullen les diferents 
actuacions estadístiques que produeix el Sistema estadístic de Catalunya, que 
concreten els objectius específics del Pla. 

2. Per tal d’atendre les prioritats i les novetats que planteja el Pla estadístic de Catalunya 
2023-2028, s’actualitza l’estructura i la composició del conjunt d’àmbits i subàmbits 
d’activitat estadística que recullen les actuacions estadístiques a càrrec del Sistema 
estadístic de Catalunya que constaven en el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, 
procurant la màxima alineació amb el desenvolupament de la producció estadística 
europea. 

3. La descripció ordenada dels àmbits d’activitat estadística del Pla estadístic 
relacionada amb la producció d’estadístiques oficials, els objectius específics de cada 
un i els subàmbits corresponents s’especifiquen en l’annex d’aquesta Llei. 

Article 15  

Aprofitament eficient d’informació susceptible d’ús estadístic disponible a les 
administracions públiques de Catalunya 

L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 a què fa referència l’article 
4.c es desplega en el decurs del Pla estadístic mitjançant les accions següents, que es 
concreten en els articles 16 i 17. 

a) S’atribueix a l’Institut d’Estadística de Catalunya les funcions d’homogeneïtzació 
estadística dels actius digitals a disposició de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic. 

b) En la creació, la modificació i la supressió de fitxers i registres administratius de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic que es faci en els termes i els àmbits 
previstos a l’apartat 3 de l’article 10bis de la Llei d’estadística de Catalunya, s’estableix 
com a tràmit preceptiu l’informe previ de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Aquest 
informe recull els requisits sobre estàndards estadístics que els fitxers i registres 
administratius han de complir perquè se’n garanteixi l’aprofitament estadístic posterior, 
que són de compliment obligat i es farà prèvia consulta, si escau, a l’òrgan competent 
en matèria d’administració digital. 

c) En la creació, la modificació i la supressió de fitxers i registres administratius de la 
resta d’administracions públiques de Catalunya susceptibles d’ús estadístic, 
s’estableixen mecanismes de cooperació per tal d’adequar les metadades a les 
necessitats estadístiques. 

Article 16 

Accés del Sistema estadístic de Catalunya a la informació de les administracions 
públiques amb finalitats estadístiques  

1. Els òrgans estadístics del Sistema estadístic de Catalunya poden accedir de manera 
gratuïta a la informació de les administracions públiques de Catalunya a l’efecte de 
generalitzar l’eficàcia i l’eficiència en l’elaboració de les estadístiques recollides en els 
programes anuals d’actuació estadística.  



  

2. Els òrgans i ens de l’Administració General de l’Estat i del seu sector públic 
institucional faciliten l’accés a les dades administratives sol·licitades pels òrgans 
estadístics del Sistema estadístic de Catalunya per elaborar les estadístiques recollides 
en els programes anuals d’actuació estadística que tinguin encomanades.  

Article 17 

Unicitat dels resultats estadístics i reutilització de la informació generada pel Sistema 
estadístic de Catalunya 

1. A fi d’assegurar que la producció d’informació estadística es fa de forma coordinada i 
no redundant, les dades estadístiques es produeixen una sola vegada i són mantingudes 
pels òrgans estadístics per garantir-ne l’actualització d’acord amb els estàndards de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

2. La integració de la informació d’origen administratiu de base poblacional, empresarial 
i d’habitatges la duu a terme l’Institut d’Estadística de Catalunya a fi de mantenir els 
registres estadístics de població, empresa i territori, i a aquest efecte es constitueix en 
un centre segur de tractament de dades amb la competència per establir claus 
identificatives individuals que permetin la fusió i la generació de conjunts de dades útils 
per a la difusió i la reutilització en coordinació amb els departaments responsables.  

Article 18 

Promoció de l’ús d’informació estadística amb finalitats de recerca i en matèria 
d’avaluació de polítiques públiques 

L'objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 a què fa referència l'article 
4.d es desplega en el decurs del Pla estadístic mitjançant les accions següents i les que 
s’estableixen en els articles 19, 20 i 21. 

1. El Sistema estadístic de Catalunya ha d’impulsar l’ús de la informació estadística amb 
finalitats de recerca i en matèria d’avaluació de polítiques públiques. Amb aquest 
objectiu, l’Institut d’Estadística de Catalunya ha de promoure i coordinar els mecanismes 
que facilitin la reutilització de la informació estadística que disposen els òrgans i 
institucions del Sistema estadístic de Catalunya. 

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya regularà el procediment relatiu als requisits i 
garanties en l’atenció de sol·licituds d’informació estadística amb finalitats de recerca i 
en matèria d’avaluació de polítiques públiques, incloent la quantia de les taxes que 
hauran d’abonar els usuaris per poder rebre el servei sol·licitat. 

3. Es promourà la difusió en obert i en format accessible de fitxers segurs de microdades 
procedents d'actuacions d'estadística oficial dutes a terme pel Sistema estadístic de 
Catalunya, per facilitar-ne el seu ús. 

  



  

Article 19  

Creació d’un sistema col·laboratiu d’accés a dades 

1. Per facilitar l’accés a la informació i la reutilització de les dades administratives i 
estadístiques, ambdues amb finalitat d'estadística oficial, es crea un sistema 
col·laboratiu entre els membres del Sistema estadístic de Catalunya per afavorir la 
recerca i en matèria d’avaluació de polítiques públiques. 

2. El sistema col·laboratiu d’accés a dades esmentat a l’apartat 1 ha de comptar, entre 
d’altres, amb els elements funcionals següents: 

a) El disseny i l’actualització contínua d’un inventari de registres i arxius d’origen 
administratiu que possibiliti el seu aprofitament estadístic i també el seu ús amb finalitats 
de recerca i d’avaluació de polítiques públiques, en especial dels actius digitals que 
tinguin vocació de permanència i que son objecte d’una actualització contínua, que 
abastin tot el territori de Catalunya i que continguin dades o característiques sobre 
persones físiques o jurídiques. 

b) La implementació de mecanismes d’accés segur a les dades o combinacions 
d’aquestes que contenen un risc d’identificació significatiu, de tal manera que es faci 
compatible el seu ús efectiu amb les garanties legals indicades a l’article 21. 

c) L’establiment de procediments de col·laboració per a l’intercanvi i tractament de dades 
entre membres del Sistema estadístic de Catalunya al servei de la recerca i avaluació 
de polítiques públiques, així com dels requisits tècnics que han d’observar els 
sol·licitants per a l’accés efectiu a les dades.  

d) La formalització d’acords entre les entitats participants del sistema col·laboratiu 
d’accés a dades, amb l’expressió de les obligacions, els requisits i els dispositius 
tecnològics necessaris. Els acords s’han de formalitzar per mitjà de conveni o contracte. 

e) La promoció d’acords amb altres administracions públiques que permetin la 
incorporació de les seves dades estadístiques i administratives al sistema col·laboratiu 
establert a l’apartat 1. Els acords s’han de formalitzar per mitjà de conveni o contracte. 

Article 20 

Coordinació del sistema col·laboratiu d’accés a dades  

1. S’atribueix a l’Institut d’Estadística de Catalunya la coordinació del sistema 
col·laboratiu d’accés a dades.  

2. Atès el paper que li atorga la legislació en l’ús i la gestió de dades administratives 
amb finalitats estadístiques, l’Institut d’Estadística de Catalunya es responsabilitza de 
les funcions següents: 

- La gestió i el manteniment de l’inventari de registres i arxius d’origen estadístic i 
administratiu susceptibles d’aprofitament estadístic o amb finalitats de recerca i 
d’avaluació de polítiques públiques, d’acord amb les directrius i els dispositius establerts 
pel departament competent en matèria d’Administració digital de Catalunya, i que 



  

complementa l’inventari de fitxers amb informació d’origen estadístic que ja gestiona el 
Registre de fitxers estadístics a càrrec de l’Idescat. 

- Impulsar la implementació de mecanismes d’accés segur a les dades de manera 
remota o presencial en els organismes que s’integrin en el sistema col·laboratiu d’accés 
a dades. 

- Incorporar els estàndards i altres elements d’homogeneïtzació necessaris per a la 
governança de les dades accessibles a través del sistema col·laboratiu en el conjunt de 
les directrius tècniques d’aplicació a l’estadística oficial de Catalunya establertes a 
l’article 7. 

- Prestar assistència tècnica a la resta de membres del Sistema estadístic de Catalunya 
i altres organismes que s’integrin en el sistema col·laboratiu en matèria 
d’estandardització, integració, tractament de dades i mètodes de control de la revelació 
estadística. 

- Fomentar i impulsar els acords adients per als procediments de col·laboració entre 
membres del Sistema estadístic de Catalunya i altres organismes participants del 
sistema col·laboratiu, per tal de facilitar al màxim l’accés a dades disponibles per a la 
recerca i avaluació de polítiques públiques. 

Article 21 

Garanties de l’accés a les dades  

1. El sistema col·laboratiu garantirà la seguretat en l’accés i l’explotació de les dades 
que requereixin les demandes de recerca i en matèria d’avaluació de polítiques 
públiques amb finalitats científiques que siguin d’interès públic, i el respecte a les 
previsions legals a què fa referència l’apartat 3. 

2. En la tramitació de les demandes de recerca i en matèria d’avaluació de polítiques 
públiques que requereixin la integració de dades procedents d’organismes estadístics 
diferents, l’Institut d’Estadística de Catalunya serà l’encarregat de portar a terme la 
integració i els tractaments estadístics necessaris per garantir les previsions legals a 
què fa referència l’apartat 3. 

3. Els usuaris de les dades hauran de respectar les previsions del secret estadístic i de 
la protecció de dades personals en totes les fases de l’accés i tractament de les dades, 
així com de la publicació dels resultats de la seva explotació. 

Capítol 3. Marc de la col·laboració institucional en l’execució del Pla estadístic 

Article 22 

Formes de col·laboració institucional en l’execució del Pla estadístic  

1. La col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya 
que tingui per objecte el desenvolupament d’objectius del Pla estadístic s’ha de 
formalitzar per mitjà de convenis i contractes, d’acord amb la normativa vigent. 



  

2. Quan aquesta col·laboració es limiti a l’accés a registres i fitxers digitals per elaborar 
estadístiques recollides en els programes anuals d’actuació estadística entre 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, organismes públics i 
entitats de dret públic vinculats o dependents de l’Administració de la Generalitat o 
consorcis adscrits a l’Administració de la Generalitat, s’ha de fer efectiva la transmissió 
de les dades en els termes i amb les condicions i garanties derivades del marc de 
ciberseguretat, interoperabilitat i del model de governança de la dada de l’administració 
digital de Catalunya. 

3. L'accés i intercanvi d’actius digitals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat amb 
finalitats estadístiques es fa mitjançant la coordinació de l’Idescat amb el departament 
competent en matèria d’administració digital. 

Article 23 

Comunicacions a l’Idescat  

1. Les institucions i els organismes titulars dels òrgans estadístics del Sistema estadístic 
de Catalunya han de comunicar anualment a l’Institut d’Estadística de Catalunya la 
relació dels òrgans amb atribucions estadístiques i la persona que ha d’assumir la 
interlocució tècnica en nom d’aquests. Els canvis que eventualment es puguin produir 
en aquesta relació d’òrgans o dels interlocutors tècnics han de ser comunicats a l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, en el termini de 30 dies naturals posteriors al moment en 
què es produeix el canvi o la designació d’un nou interlocutor. 

2. Aquestes institucions i organismes han de comunicar a l’Institut d’Estadística de 
Catalunya els convenis, els contractes, els protocols d’actuació i els documents de 
compromís que hagin formalitzat i que siguin necessaris per a la provisió de les 
actuacions estadístiques en execució d’aquest Pla i els programes anuals que el 
desenvolupen mitjançant la tramesa d’una còpia autèntica del document subscrit en el 
termini màxim de 30 dies naturals següents de la data de la seva signatura. 

Article 24 

Col·laboració de les institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya amb altres 
entitats  

1. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de potenciar la col·laboració dels òrgans i 
institucions del Sistema estadístic de Catalunya amb altres entitats i organismes, tant 
autonòmics com estatals, europeus i internacionals, per desenvolupar objectius del Pla 
estadístic. Els termes d’aquestes actuacions conjuntes s’han d’articular per mitjà de 
convenis i contractes, d’acord amb la normativa vigent.  

2. Els convenis s’han d’incloure en l’informe anual que l’Institut d’Estadística de 
Catalunya presenti al Parlament de Catalunya. 

Capítol 4. Execució del Pla estadístic de Catalunya 

Article 25  

Programes anuals d’actuació estadística 



  

1. El Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 s’executa per mitjà dels programes anuals 
d’actuació estadística. 

2. Els programes anuals d’actuació estadística estableixen la descripció tècnica de les 
actuacions estadístiques que s’han de dur a terme, en compliment dels objectius i 
preceptes d’aquesta llei, durant l’any que abasten. Totes les actuacions estadístiques 
incloses en els programes anuals d’actuació estadística han de respectar el secret 
estadístic i les obligacions derivades de la normativa de protecció de dades personals, 
amb independència de les fonts d’informació a les quals accedeixen per a la seva 
elaboració.  

3. En les fitxes descriptives de les actuacions estadístiques s’han de fixar els organismes 
responsables i participants de l’actuació, una ressenya descriptiva de l’actuació, les 
variables principals sobre les quals cal obtenir resultats, els fitxers i registres 
administratius i estadístics als quals cal accedir per a la producció de l’estadística i un 
calendari precís de difusió de resultats. 

Article 26  

Tipus d’actuacions estadístiques 

Les actuacions estadístiques que s’han de dur a terme durant el període de vigència del 
Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 són del tipus següent: 

a) Actuacions estadístiques consolidades. Són les actuacions que en el desplegament 
de plans estadístics anteriors i en realitzacions successives han mostrat ser vàlides i 
útils per al coneixement de la realitat i que subministren una informació periòdica. Totes 
aquestes actuacions s’han de mantenir en el Pla estadístic de Catalunya 2023-2028. En 
el cas que se’n suprimeixi alguna, l’Institut d’Estadística de Catalunya ho ha de 
comunicar al Parlament per mitjà de l’informe preceptiu d’acompliment del Pla. 

b) Actuacions estadístiques noves. Són les actuacions que, per l’interès que tenen i per 
la seva adequació als objectius del Pla, s’han d’iniciar durant el període de vigència 
d’aquest o bé les actuacions que ja s’han dut a terme en el desplegament de plans 
estadístics anteriors, però que, atès el seu estadi inicial o les seves característiques, 
encara no es poden considerar actuacions estadístiques consolidades. 

Article 27  

Requisits d’inclusió d’actuacions estadístiques en els programes anuals d’actuació 
estadística 

1. Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya han de trametre a 
l’Institut d’Estadística de Catalunya les propostes d’actuacions estadístiques que s’han 
d’incloure en el Programa anual d’actuació estadística abans del 30 de setembre de 
l’any precedent. 

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya, amb la consulta prèvia de les institucions i els 
òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, ha de preparar cada any la proposta de 
Programa anual d’actuació estadística, que s’ha d’aprovar abans del 15 de novembre. 



  

3. Per tal que s’inclogui una actuació estadística en un Programa anual d’actuació 
estadística, cal que el projecte tècnic corresponent hagi estat homologat prèviament per 
l’Institut d’Estadística de Catalunya. 

4. El projecte tècnic d’una actuació estadística ha de contenir, com a mínim, la 
informació següent: 

a) La indicació de l’àmbit i subàmbit d’activitat estadística al qual va associada. 

b) El nom dels organismes responsables d'executar i difondre l’actuació, i també dels 
participants. 

c) La descripció de les característiques tècniques i la justificació de les fonts i dels 
mètodes utilitzats en l’obtenció de dades de l’actuació, si escau. 

d) La indicació de les variables o els grups de variables principals que es pretén mesurar, 
incloent-hi sistemàticament les variables de sexe i edat. 

e) L’establiment dels terminis en què s’obtindran els resultats estadístics i el sistema 
amb què es difondran. 

f) La determinació del nivell màxim de desagregació territorial en què es difondran les 
dades. 

g) Una aproximació del cost directe estimat anual de l’actuació. 

h) Els arxius i registres administratius que es preveuen utilitzar. 

5. En totes les actuacions estadístiques que comportin l’enquesta directa a persones 
físiques o jurídiques, l’Institut d’Estadística de Catalunya pot demanar a l’organisme 
responsable la documentació tècnica que consideri necessària per poder homologar el 
projecte tècnic corresponent. 

6. Si com a resultat de l’anàlisi del projecte tècnic per fer una actuació estadística i de la 
revisió de la documentació complementària a què fa referència l’apartat 4 se’n deriva la 
realització d’algun dels estudis d’opinió esmentats per l’article 2.b) de la Llei 6/2007, de 
17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió, l’Institut d’Estadística de Catalunya l’ha de 
retornar a l’organisme promotor i, alhora, informar-ne el Centre d’Estudis d’Opinió 
perquè la proposta de l’estudi d’opinió es tramiti, d’acord amb l’article 19 de la Llei 
6/2007. 

Article 28 

Aprovació dels programes anuals d’actuació estadística 

1. El Govern, a proposta del conseller competent en matèria de gestió i coordinació del 
Sistema estadístic de Catalunya, abans del 31 de desembre de cada any ha d’aprovar 
per decret el Programa anual d’actuació estadística per a l’any següent. 

2. El Govern ha de donar compte al Parlament del decret d’aprovació del Programa 
anual d’actuació estadística i trametre-li tota la documentació descriptiva del Programa. 



  

3. El Govern ha de donar compte al Parlament de la finalització de l’execució de cada 
Programa anual d’actuació estadística per mitjà de la presentació d’un informe que 
especifiqui el grau de compliment dels objectius i, si escau, les causes d’incompliment. 

Article 29 

Informe d’execució del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028 

1. El Govern ha de presentar al Parlament un informe d’execució del Pla estadístic de 
Catalunya 2023-2028 en el termini de sis mesos des de la finalització de la vigència del 
Pla. 

2. L’Institut d’Estadística de Catalunya és el responsable d’elaborar l’informe d’execució 
a què fa referència l’apartat 1. 

Títol 2. Modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya 

Article 30  

Modificació de l’article 1  

Es modifica l’article 1 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda redactat de la 
manera següent: 

«Article 1 

Aquesta Llei té per objecte regular l’estadística d’interès de la Generalitat, en exercici de 
la competència exclusiva de la Generalitat que estableix l’article 135 de l’Estatut 
d’autonomia, i també les activitats necessàries per dur-la a terme.» 

Article 31  

Modificació de l’article 10 bis  

Es modifiquen els apartats 4 i 5 de l’article 10 bis de la Llei d’estadística de Catalunya, 
que queden redactats de la manera següent: 

«Article 10 bis 

4. L’Institut d’Estadística de Catalunya emetrà un informe tècnic preceptiu i de 
compliment obligatori dels projectes a què fa referència l’apartat 3, especialment amb 
relació a nomenclatures, classificacions, codis i altres aspectes d’homogeneïtzació 
estadística, per tal de possibilitar-ne l’aprofitament estadístic i evitar la càrrega a les 
unitats informants, d’acord amb els principis d’adequació dels procediments estadístics 
de càrrega no excessiva per a les persones enquestades i de relació cost-eficàcia del 
Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees. 

5. Els òrgans estadístics del Sistema estadístic de Catalunya, a fi de reduir la càrrega 
de resposta de les unitats informants, podran accedir als arxius i registres administratius 
i estadístics disponibles de les administracions públiques de Catalunya, amb la màxima 
eficiència i eficàcia, garantint la interoperabilitat dels sistemes d’informació i l’ús adequat 



  

de la informació amb finalitats estadístiques d’acord amb els principis d’independència 
professional de les autoritats estadístiques i de la confidencialitat estadística. Aquest 
accés ha de ser exclusivament per fer-ne ús amb finalitats estadístiques i la informació 
s’ha d’integrar en les estadístiques en la mesura necessària per al desplegament, 
l’elaboració i la difusió de les estadístiques d’interès de la Generalitat.» 

Article 32  

Modificació de l’article 17 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 17 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda 
redactat de la manera següent: 

«Article 17 

3. Els òrgans estadístics del Sistema estadístic de Catalunya poden accedir, amb la 
màxima eficiència i eficàcia, als arxius i registres administratius, inclosos els tributaris, 
que estiguin en poder de les administracions públiques de Catalunya, per tal de fer-ne 
ús amb finalitats exclusivament estadístiques i integrar-ne la informació en les 
estadístiques en la mesura necessària per al desplegament, l’elaboració i la difusió de 
les estadístiques d’interès de la Generalitat.» 

Article 33  

Modificació de l’article 18 

Es modifica l’article 18 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda redactat de la 
manera següent: 

«Article 18 

L’Institut d’Estadística de Catalunya ha d’elaborar i proposar les directrius tècniques per 
les quals s’han de regir les estadístiques d’interès de la Generalitat. Les directrius que 
siguin de compliment obligatori seran objecte de regulació normativa.» 

Article 34  

Modificació de l’article 20 

Es modifica l’article 20 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda redactat de la 
manera següent: 

« Article 20 

Tenen caràcter oficial els resultats de qualsevol estadística d’interès de la Generalitat 
des del moment que es facin públics mitjançant els canals de difusió establerts a l’article 
22 bis.» 

  



  

Article 35  

Modificació de l’article 21  

Es modifica l’article 21 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda redactat de la 
manera següent: 

« Article 21 

La difusió dels resultats de les estadístiques d’interès de la Generalitat és obligatòria i 
d’accés gratuït a totes les persones i institucions, amb les excepcions previstes a l’article 
23.» 

Article 36 

Modificació de l’article 22 bis 

Es modifica l’apartat 3 de l’article 22 bis de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda 
redactat de la manera següent: 

« Article 22 bis 

3. El web de l’Institut d’Estadística de Catalunya és el Portal de l’estadística oficial de 
Catalunya, concebut com un espai de referència des del qual s’ha de poder accedir a la 
informació produïda pel Sistema estadístic de Catalunya de manera homogènia, 
accessible i estructurada per facilitar que els usuaris de l’estadística la puguin reutilitzar. 
El Portal ha d’enllaçar amb els apartats d’estadística oficial dels webs de la resta 
d’institucions i òrgans que integren el Sistema estadístic de Catalunya.» 

Article 37 

Modificació de l’article 23 

Es modifica l’article 23 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda redactat de la 
manera següent: 

« Article 23 

1. Les estadístiques d’interès de la Generalitat són susceptibles de produir resultats 
específics. Els resultats específics consisteixen en l’obtenció d’explotacions no 
estandarditzades o accessos específics que han de garantir, en tot cas, el secret 
estadístic. 

2. Els resultats específics de les estadístiques d’interès de la Generalitat són accessibles 
per a les persones interessades de manera limitada, segons la disponibilitat de recursos 
de l’òrgan que gestioni els resultats, que ha de ponderar la satisfacció de les demandes 
en funció de l’interès públic de la finalitat a què es destinin, amb el pagament previ, si 
escau, d’una taxa proporcional al seu cost, d’acord amb la Llei de taxes i preus públics.» 

  



  

Article 38  

Modificació de l’article 41 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 41 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda 
redactat de la manera següent: 

« Article 41 

2. El Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya ha de ser presentat al Parlament 
cada sis anys pel Govern. En el cas que el Parlament no aprovi el Projecte, la Llei del 
Pla estadístic vigent es prorroga automàticament.» 

Article 39  

Modificació de l’article 60 

Es modifiquen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 60 de la Llei d’estadística de Catalunya, 
que queden redactats de la manera següent: 

« Article 60 

1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 60 fins a 300 euros. 

2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 301 fins a 3.000 euros. 

3. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 3.001 fins a 30.000 euros.» 

Article 40  

Modificació dels articles 9, 43, 61 i de la Disposició final 

Es modifiquen els articles 9, 43, 61 i la Disposició final de la Llei d’estadística de 
Catalunya, en què les expressions “Departament d’Economia i Finances” o “conseller o 
consellera d’Economia i Finances” se substitueixen respectivament per les expressions 
“Departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de 
Catalunya” o “conseller o consellera competent en matèria de gestió i coordinació del 
Sistema estadístic de Catalunya”. 

Disposicions derogatòries 

Primera 

Es deroga la Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 
i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. 

Segona 

Es deroguen els articles 19 i 22 de la Llei 23/1998 de 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya. 



  

Disposició final 

Entrada en vigor 

La present llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2023. 

  



  

Annex 

Descripció ordenada d’àmbits d’activitat estadística del Pla 

a) Àmbits i subàmbits d’activitat estadística 

1.   Demografia i població. 

1.1 Evolució i estructura de la població. 

1.2 Llars i famílies. 

1.3 Naixements i defuncions. 

1.4 Migracions i població estrangera. 

1.5 Mobilitat i població estacional. 

1.6 Projeccions de població. 

2.   Mercat de treball i costos laborals 

2.1 Relació amb l’activitat. 

2.2 Cost laboral i salaris. 

2.3 Condicions laborals. 

3.   Economia 

3.1 Macromagnituds. 

3.2 Comptes satèl·lits. 

3.3 Empresa. 

3.4 Comerç exterior. 

3.5 Inversió. 

4.   Sectors econòmics 

4.1 Sector agrari. 

4.2 Energia. 

4.3 Indústria. 



  

4.4 Construcció i habitatge. 

4.5 Comerç. 

4.6 Serveis. 

4.7 Transport. 

4.8 Turisme. 

4.9 Finances i assegurances. 

4.10 Administració pública. 

5.   Ciència, tecnologia i societat digital 

5.1 Recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I). 

5.2 Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 

6.   Societat 

6.1 Cultura i llengües.  

6.2 Eleccions i participació ciutadana. 

6.3 Justícia i seguretat. 

6.4 Esports. 

6.5 Ús del temps. 

7.   Condicions de vida i protecció social 

7.1 Ingressos i condicions de vida de les llars. 

7.2 Serveis socials i protecció social. 

7.3 Condicions de vida de col·lectius específics. 

8.   Salut 

8.1 Indicadors de salut i malaltia. 

8.2 Serveis sanitaris. 

9.   Educació 



  

9.1 Activitat i indicadors. 

9.2 Finançament i personal del sistema educatiu. 

10.   Medi ambient i sostenibilitat 

10.1 Entorn físic, canvi climàtic i sostenibilitat. 

10.2 Medi ambient. 

10.3 Usos del sòl i planificació. 

11.   Sistemes d’indicadors i altres estadístiques no desglossables 

11.1 Sistemes d’indicadors estadístics. 

11.2 Estadístiques no desglossables per sector o tema. 

12.   Georeferenciació i estadística de base territorial 

13.  Metodologia i normalització estadística 

13.1 Mètodes i procediments estadístics. 

13.2 Marcs conceptuals estandarditzats, classificacions i metadades. 

b) Objectius dels àmbits d’activitat estadística 

1. Demografia i població 

Conèixer la distribució geogràfica de la població i les seves característiques 
demogràfiques i socioeconòmiques més rellevants; estimar les xifres futures de la 
població. Aprofundir en el coneixement de la trajectòria demogràfica de la població des 
de la perspectiva dels canvis en l’estructura demogràfica i familiar i en esdeveniments 
del moviment natural, amb una atenció especial al fenomen migratori. Conèixer les 
característiques bàsiques de la mobilitat de la població. Conèixer les fluctuacions 
estacionals de població que suporten els diferents municipis de Catalunya, amb 
l’objectiu de potenciar un sistema integrat d’informació estadística sociodemogràfica. 
Consolidar el Registre estadístic de població per elaborar mostres i marcs de llista, i 
també diversos recomptes sobre les unitats estadístiques referides a població. 

2. Mercat de treball i costos laborals 

Consolidar i ampliar la informació estadística en l’àmbit del treball. Analitzar la força de 
treball des de la perspectiva de l’oferta i la demanda i aprofundir en les seves 
característiques i en les condicions laborals dels diferents llocs de treball, tot fent èmfasi 
en temes d’interès com l’organització i durada de la jornada laboral, la segregació 
vertical i horitzontal en el mercat de treball, els accidents de treball i altres problemes de 



  

salut relacionats amb l’ocupació, les situacions de discriminació i assetjament o la 
situació dels immigrants en el mercat de treball, entre altres. Alhora estudiar el nivell, la 
composició i l’estructura dels salaris de la població, els costos laborals i les relacions 
laborals en general. 

3. Economia 

Oferir estimacions detallades de les macromagnituds de l’economia catalana, amb 
l’objectiu d’ampliar les variables publicades, la seva desagregació territorial i puntualitat. 
Impulsar l’elaboració del Marc Input-Output per fomentar l’estudi d’impactes econòmics 
i el desenvolupament de comptes satèl·lit. Conèixer l’activitat, ubicació i altres 
característiques de les empreses catalanes mitjançant l’elaboració de directoris i 
registres. Potenciar les estadístiques sobre expectatives i clima empresarial. Ampliar la 
informació del comerç exterior i de la posició competitiva internacional. Aprofundir en el 
coneixement de la inversió de l’economia catalana. 

4. Sectors econòmics 

Conèixer l’activitat productiva, tant des de la perspectiva estructural com conjuntural de 
les diferents branques de l’economia catalana. Recollir informació detallada sobre les 
empreses, els establiments, el nombre d’ocupats, els ingressos, les despeses, els preus, 
els costos salarials i la inversió, entre altres variables. Obtenir dades pressupostàries i 
del detall de la despesa de les administracions públiques. En el subàmbit del turisme es 
recull informació tant des del punt de vista de l’oferta com de la demanda. 

5. Ciència, tecnologia i societat digital 

Conèixer els recursos econòmics i humans en recerca i desenvolupament que diferents 
sectors destinen a aquestes activitats. Proporcionar informació sobre el procés 
d’innovació a les empreses amb l’objectiu de conèixer diversos aspectes, com ara 
l’impacte econòmic, les diferents activitats innovadores o els costos d’innovar, entre 
altres. Disposar d’informació estadística de la utilització i l’impacte de les noves 
tecnologies i de la digitalització relacionades amb la societat de la informació a les llars 
i les empreses. 

6. Societat 

Aprofundir en el coneixement de l’activitat cultural (incloses les pràctiques religioses) i 
de la realitat lingüística. Disposar d’informació estadística sobre l’activitat i els recursos 
de l’Administració de justícia, la seguretat pública i els processos electorals, inclosos els 
processos de la participació ciutadana. Obtenir informació estadística sobre la pràctica 
de l’esport a Catalunya. Mesurar el temps que la població dedica a les activitats diàries. 

7. Condicions de vida i protecció social 

Conèixer les condicions socioeconòmiques de la població, tant en els aspectes de la 
qualitat de vida com en els materials i monetaris, considerant aspectes com les 
necessitats socials, el nivell d’autonomia personal, les situacions de risc de pobresa i 
d’exclusió social, la renda, el patrimoni i el consum de les famílies. Conèixer els recursos 
econòmics destinats a la cobertura de la població en protecció social i les activitats de 
les entitats de serveis socials. Obtenir informació estadística sobre les condicions de 
vida dels joves i la seva transició a la vida adulta. 



  

8. Salut 

Conèixer l’estat de salut de la població a partir d’un sistema d’indicadors que incorporin 
la perspectiva de gènere i altres eixos de desigualtat i que tinguin en compte els 
determinants socials. Obtenir informació sobre la incidència i la prevalença de diverses 
malalties i estat de salut, així com de la utilització dels serveis sanitaris, especialment 
els del sistema de salut públic. 

9. Educació 

Conèixer en detall la situació i evolució de l’educació en totes les seves fases: llars 
d’infants, ensenyament infantil, primari i/o secundari, formació professional i 
universitària. Elaborar un conjunt d’indicadors que ofereixin una visió global del sistema 
educatiu quant a l’escolarització i els recursos humans i econòmics, entre altres àmbits. 

10. Medi ambient i sostenibilitat 

Disposar de la informació estadística i els indicadors de l’entorn natural o medi físic. 
Impulsar i millorar la informació estadística sobre el medi ambient, els residus, la qualitat 
de l’aire, la qualitat de l’aigua i el canvi climàtic i la sostenibilitat. Incorporar estadístiques 
que mesurin el grau d’implantació de l’economia circular i el reciclatge. Recollir 
informació sobre la planificació urbanística i els usos del sòl. 

11. Sistemes d’indicadors i altres estadístiques no desglossables 

Elaborar, mantenir i actualitzar diferents sistemes d’indicadors estadístics comparables 
amb altres sistemes estadístics estatals, europeus i internacionals, posant un èmfasi 
especial en els indicadors de gènere i els de desenvolupament sostenible de l’Agenda 
2030. 

12. Georeferenciació i estadística de base territorial 

Perfeccionar els instruments de base, sistematitzar el tractament de la informació 
primària i desenvolupar els mecanismes tecnològics adients per a l’articulació de 
sistemes de georeferenciació de la informació estadística. Col·laborar amb les 
institucions competents, per tal de potenciar la disponibilitat per internet d’informació 
estadística amb la màxima desagregació territorial possible i avançar en l’elaboració del 
Registre estadístic de territori.  

13. Metodologia i normalització estadística 

Elaborar eines metodològiques i computacionals, actualitzar i millorar el sistema 
normalitzat de classificacions estadístiques. Mantenir i aprofundir en la definició de 
marcs conceptuals estandarditzats que detallin els procediments estadístics utilitzats. 

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.  
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