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MODIFICACIÓ DE LA LLEI 23/1998, DE 30 DE DESEMBRE, D'ESTADÍSTICA DE 
CATALUNYA. 

DIRECTOR DE L’IDESCAT 

1. S’afegeix els apartats 3, 4, 5 i 6 a l’article 9 de la Llei 23/1998, de 30 de 
desembre, d'estadística de Catalunya: 

“Article 9 
3. Els òrgans de govern de l’Idescat són: 
a) La Junta de Govern. 
b) El director o directora 
4. El director o la directora de l’Idescat, amb rang orgànic de director o directora 
general, el nomena el Govern de la Generalitat a proposta del conseller o la 
consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del 
Sistema estadístic de Catalunya, en base a criteris professionals i tècnics en 
l’àmbit de l’estadística, per un període determinat d’entre 2 i 5 anys. 
5. Són causes de cessament, a més de la renúncia o l'expiració del termini del 
mandat, la incompatibilitat sobrevinguda o la incapacitat permanent, 
l’incompliment greu de les seves funcions i la condemna ferma per delicte dolós.” 
6. El director o directora de l’Idescat té la responsabilitat de garantir que les 
estadístiques d’interès de la Generalitat es desenvolupen, elaboren i difonen 
respectant la independència científica i de forma objectiva, professional i 
transparent. 

CONSELL RECTOR DEL SISTEMA ESTADÍSTIC 

2. L’article 11 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya 
queda redactat de la següent manera: 

“Article 11 
1. L'Institut d'Estadística de Catalunya disposa del Consell Rector del Sistema 
estadístic de Catalunya com a òrgan de representació i participació dels 
organismes i institucions que integren el Sistema estadístic de Catalunya i del 
Consell Català d'Estadística com a òrgan de caràcter consultiu i 
d'assessorament. i, a més, pot disposar d'altres que siguin representatius i de 
participació. 
2. En el Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya estan representats 
els departaments de la Generalitat, els consells comarcals, les diputacions i els 
ajuntaments de Catalunya, les cambres oficials de comerç de Catalunya i les 
entitats de dret públic que participen en el Sistema estadístic de Catalunya. 
3. El Consell Rector aprova les propostes d’activitats estadístiques amb vista a 
l’elaboració del projecte de Pla estadístic de Catalunya i la proposta de 
Programa anual d’actuació estadística. És informat de les normes que han de 
regir i les característiques tècniques que han de tenir les estadístiques 
declarades d’interès de la Generalitat i fa propostes en relació amb les 
actuacions estadístiques que afecten l’àmbit territorial de Catalunya. 



4. En el Consell Català d'Estadística estan representades organitzacions 
sindicals i empresarials i altres organitzacions i institucions socials i 
acadèmiques.
5. El Consell Català d'Estadística elabora propostes i recomanacions”. 

ACCÉS A ARXIUS I REGISTRES ADMINISTRATIUS 

3. L’article 17 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya 
queda redactat de la següent manera: 

“Article 17 
1. Les estadístiques d'interès de la Generalitat han de tenir com a font prioritària 
d'informació els arxius i els registres administratius i estadístics disponibles, a fi 
de reduir la càrrega de resposta en els enquestats i millorar l'eficiència de la 
despesa pública.  
2. Per a facilitar el compliment del que estableix l'apartat 1, l'expedient de creació 
o de modificació dels arxius i dels registres susceptibles d'aquesta utilització ha 
de fer explícita aquesta finalitat estadística, juntament amb les que els siguin 
pròpies i específiques. 
3. Per fer-ne ús amb finalitats exclusivament estadístiques, l’Idescat podrà 
accedir als arxius i registres administratius, que estiguin en poder dels 
departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret 
públic i les empreses que en depenen, sense demora i gratuïtament, i integrar-ne 
la informació per nodrir el Sistema Integrat d’Informació Estadística (SIIE) previst 
a l’article 10 g) d’aquesta Llei, sempre que aquestes dades siguin necessàries 
per a l’elaboració de les activitats estadístiques encomanades. 
4. El projecte d'utilització de les dades existents en els arxius i en els registres 
administratius amb finalitats estadístiques s'ha de tramitar com un projecte 
estadístic”. 

ÚS DE LA INFORMACIÓ ESTADÍSTICA PER A LA RECERCA I L’AVALUACIÓ DE 
POLÍTIQUES PÚBLIQUES. 

4. L’article 30 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya 
queda redactat de la següent manera: 

“Article 30 
1. Es pot permetre als instituts d'investigació científica, als investigadors, als 
centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades a l’avaluació de 
polítiques públiques, accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques 
emparades pel secret estadístic, que no permetin una identificació directa de les 
persones, d’acord amb la regulació que desplegui un decret del Govern”. 



CREACIÓ DEL REGISTRE DE FITXERS ESTADÍSTICS 

5. S’afegeix un article 39bis a Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de 
Catalunya queda redactat de la següent manera: 

“Article 39bis 
Creació del Registre de Fitxers Estadístics 
1. Es crea el Registre de Fitxers Estadístics i s'adscriu a l'Institut d'Estadística 

de Catalunya com a mecanisme per a facilitar l’accessibilitat, la 
transparència, la qualitat i la reutilització de la informació estadística. 

2. El Registre de Fitxers Estadístics ha d'inventariar els fitxers amb finalitats 
exclusivament estadístiques, referits tant a persones físiques com jurídiques, 
que les institucions i òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya creïn 
exclusivament per a elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat de 
Catalunya”.

APROVACIÓ DEL PLA ESTADÍSTIC DE CATALUNYA PER DECRET DEL GOVERN 

6. L’article 41 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya 
queda redactat de la següent manera: 

“Article 41 
1. El Pla estadístic de Catalunya s'aprova per decret del Govern de la 
Generalitat.
2. En el cas que el Govern de la Generalitat no aprovi el Projecte de decret del 
Pla estadístic de Catalunya, el Pla estadístic vigent es prorrogarà 
automàticament”. 

Disposicions finals: 
7. Primera.- Entrada en vigor 
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC. 

8. Segona.- Derogació de la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de 
Catalunya 2011-2014. 
La Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 quedarà 
derogada el dia que entri en vigor el Decret d’aprovació del Pla estadístic de Catalunya 
2016-2019.


