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1. Presentació, història i definicions
El Registre de fitxers estadístics és un registre públic adscrit a l’Idescat, destinat
a inventariar els fitxers amb finalitats exclusivament estadístiques, referits tant a
persones físiques com jurídiques, que les institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya (SEC) creïn o disposin exclusivament per elaborar estadístiques d’interès de la Generalitat de Catalunya.
Des de l’any 2012 fins a finals de l’any 2014 s’han inscrit al Registre 87 fitxers
estadístics, dels quals 47 per part de l’Idescat, 21 per part del Departament
d’Empresa i Ocupació, i 19 per part d’altres departaments de la Generalitat i altres agents del SEC.
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Només s’inscriuen els fitxers que s’han creat o disposat a partir de l’entrada en
vigor del Pla estadístic vigent (2011-2014).
1.1 Què és un registre administratiu?

Els registres públics o administratius, dels quals es parla a la Llei de règim jurídic
i procediment administratiu comú de les administracions públiques (art. 38.1 LRJPAC, 30/1992) són instruments de control dels documents que entren i surten
dels arxius en què s’emmagatzemen.
Els registres creats per disposicions solen referir-se a temes sensibles i que es
volen controlar expressament. En aquest cas, parlem dels fitxers que es generen
per a finalitats exclusivament estadístiques i per als quals s’ha demanat de forma
obligatòria dades de l’informant, a condició de mantenir el secret de les dades
declarades.
La norma que els crea pot ser un decret o una llei que ordeni una temàtica més
àmplia, en el si de la qual s’estableix que es desenvolupi el registre. El Registre
de fitxers estadístics es crea per la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic
de Catalunya 2006-2009:
Disposició addicional primera
Creació del Registre de fitxers estadístics
1. Es crea el Registre de fitxers estadístics i s’adscriu a l’Institut d’Estadística de Catalunya.
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 elaborar estadístiques d’interès
de la Generalitat de Catalunya.
3. Per decret del Govern, a proposta del conseller o consellera d’Economia i Finances, s’ha
de regular el Registre de fitxers estadístics i s’ha d’establir el procediment d’inscripció dels
fitxers corresponents i la informació que s’hi ha d’incorporar.

El Decret 143/2010, de 19 d’octubre, del Registre de fitxers estadístics i de les
cessions de dades sotmeses a secret estadístic (http://goo.gl/I98POQ) té aquest
objecte, és a dir, regular el Registre de fitxers estadístics tot establint el procediment d’inscripció dels fitxers corresponents, la informació que s’hi ha d’incorporar,
així com les cessions que es facin dels fitxers formats per dades sotmeses a secret estadístic.
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1.2 Què és un fitxer estadístic i què és el secret estadístic?
En relació amb el Registre, s’entén per fitxer estadístic qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal de persones físiques o de dades identificatives
de persones jurídiques format a conseqüència d’una actuació estadística reconeguda en els programes anuals d’actuació estadística i sotmès a secret estadístic.
La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya es refereix al
secret estadístic en el capítol IV de la Llei, que està vinculat a l’obligatorietat de
subministrar dades, aspecte que es regula al capítol V.
Capítol IV
El secret estadístic
Article 24
1. Totes les persones, els òrgans i les institucions que intervenen en les operacions regulades per aquesta Llei tenen l’obligació de mantenir el secret estadístic sobre la informació
estadística.
2. El deure de guardar el secret estadístic s’ha de mantenir fins i tot després que les persones
obligades a preservar-lo hagin finalitzat llurs activitats professionals o llur vinculació amb els
òrgans que fan o tenen estadístiques.
Article 25
1. El secret estadístic empara totes les dades individualitzades de caràcter privat personal,
familiar, econòmic o financer utilitzades per elaborar l’estadística, obtingudes tant directament de la persona informant com de fonts administratives, llevat de les dades que s’han
fet públiques mitjançant registres públics o publicacions no declarades il·legals o contra les
quals no hi ha obert cap procediment judicial.
2. En virtut de l’obligació a què fa referència l’apartat 1, les dades individuals de comunicació
obligatòria no poden ésser fetes públiques ni comunicades a cap persona o entitat, ni tan
sols a les administracions públiques, llevat de les institucions o les entitats que també estan
vinculades per l’obligació del secret estadístic i exclusivament amb la finalitat d’ésser usades per a operacions estadístiques.
3. Els arxius informatitzats o manuals que contenen aquestes dades han d’ésser emmagatzemats de forma segura i només accessible al personal sotmès a secret estadístic.
Article 26
El secret estadístic és vulnerat per la comunicació de dades no autoritzada i per la comunicació de dades de les quals es pugui deduir raonablement una informació individual.
Article 27
Les dades que serveixin per a la identificació immediata de les persones informants han
d’ésser destruïdes quan ja no calgui conservar-les per al desenvolupament de les estadístiques programades. En tot cas, aquestes dades han d’ésser guardades sota clau, precinte o
disposició especial.
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Article 28
No queden emparats pel secret estadístic els casos següents:
a) Qualsevol dada que sigui de coneixement públic i que no afecti la intimitat de les persones.
b) Qualsevol dada obtinguda dels registres administratius, sens perjudici de la confidencialitat
i els criteris de difusió que determini la legislació específica que li sigui aplicable.
c) Els directoris que només contenen com a dades les simples relacions d’establiments, empreses, explotacions o organismes de qualsevol tipus, amb llurs denominacions, emplaçaments, indicadors d’activitat, grandàries i altres característiques generals incloses habitualment en els registres o els directoris de difusió general.
d) Els directoris d’edificis i d’habitatges que només contenen com a dades els identificadors,
l’emplaçament, el tipus d’unitat i altres característiques generals que s’inclouen habitualment en els registres o els directoris de distribució general.
e) Les dades protegides quan la persona interessada manifesti expressament i per escrit la
seva renúncia a la protecció del secret estadístic.
Article 29
Les persones interessades tenen dret a accedir a llurs dades personals que figuren en els
directoris estadístics i a obtenir la rectificació dels errors que continguin.
Article 30
Es pot permetre als instituts d’investigació científica i als investigadors accedir a les dades
emparades pel secret estadístic, sempre que aquestes dades no permetin una identificació
directa de les persones i que aquestes institucions o persones compleixin les condicions adequades amb l’objecte de garantir la protecció física i informàtica de les dades emparades i
evitar qualsevol risc de divulgació il·lícita.
Article 31
Tots els empleats públics i el personal adscrit a les institucions, o les entitats, o les empreses
que fan activitats en el marc d’estadístiques d’interès de la Generalitat i tenen accés per raó
de llur càrrec o ocupació a informacions protegides pel secret estadístic tenen l’obligació de
preservar el secret estadístic i han de signar una declaració solemne que són coneixedors de
la normativa reguladora del secret estadístic i es comprometen a complir-la.
Article 32
Pel que fa a la informació individualitzada derivada de l’activitat administrativa, el secret estadístic, respecte a la informació desagregada, té el mateix abast que el que fixen les normes
administratives per a la publicitat de l’expedient.
Article 33
La vulneració del deure de secret estadístic dóna lloc a responsabilitat administrativa, sens
perjudici de les responsabilitats civils i penals que són exigibles davant la jurisdicció ordinària.
Una altra manera de definir fitxer estadístic seria, doncs, la següent: aquell fitxer que s’origina
per la petició de dades a persones físiques o jurídiques de forma obligatòria i, per tant, sotmesa a secret, la qual es produeix com a conseqüència d’una actuació estadística oficial catalana
o d’altres sistemes estadístics que preveuen aquesta petició.
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1.3 Què és una cessió d’un fitxer estadístic?
En relació amb el Registre, s’entén per cessió d’un fitxer estadístic qualsevol revelació de dades, parcial o total, efectuada per l’organisme responsable del fitxer
estadístic a una altra administració pública, així com a un institut d’investigació o
a un investigador.
Les cessions de dades originals són les cessions de dades de fitxers estadístics
inscrits al Registre dutes a terme per l’organisme responsable del fitxer a una
altra administració pública, amb finalitats exclusivament estadístiques, és a dir,
entre òrgans de sistemes estadístics i amb una finalitat estadística d’interès públic (per dur a terme estadístiques oficials).
Les cessions de dades confidencials són les cessions de dades de fitxers estadístics inscrits al Registre realitzades per l’organisme responsable del fitxer a
un institut d’investigació científica o a un investigador, amb finalitats científiques,
sempre que s’acrediti interès legítim.
La no revelació o confidencialitat de dades no queda garantida completament
per l’anonimització d’un fitxer, és a dir, per la supressió d’elements directes
d’identificació, sinó que requereix que tampoc no sigui identificable cap persona
física o jurídica mitjançant de forma indirecta per les característiques difoses dels
elements – variables i valors– del fitxer.
1.4 Quins fitxers estadístics concrets s’han de registrar?
Els fitxers estadístics creats per institucions i òrgans del SEC, responsables
d’elaborar estadístiques d’interès de la Generalitat de Catalunya en el marc del
Programa anual d’actuació estadística, els fitxers estadístics creats o que disposin d’informació estadística provinent d’un organisme del sistema estadístic de
l’Estat i els fitxers estadístics, rebuts o cedits, d’una altra administració pública
que s’hagin generat en el marc d’una actuació estadística d’aquesta administració pública.

2. Per què és important disposar d’un registre de fitxers estadístics?
Disposar d’un registre oficial per als fitxers estadístics és important com a garantia del secret estadístic de les dades facilitades de forma obligatòria per a
la realització d’estadístiques oficials, especialment amb motiu de les cessions
de dades d’aquests fitxers, però també és important com a inventari dels fitxers
estadístics i per normalitzar i homogeneïtzar les seves descripcions (metadades)
i contribuir d’aquesta manera tant a una producció més ràpida, de més bona
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qualitat i més barata com a la difusió més comprensible i documentada de la
informació que se n’obté.

3. Quina és la normativa de posada en marxa del Registre de fitxers
estadístics?
La legislació bàsica de posada en marxa del Registre de fitxers estadístics és,
com ja s’ha dit, la que regula el Registre de fitxers estadístics i de les cessions
de dades:
Decret 143/2010, de 19 d’octubre, del Registre de fitxers estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic
I també la resolució del director de l’Idescat de fitxers estadístics i de les cessions
de dades:
Resolució ECO/1135/2012, de 4 de juny, d’aprovació de formularis d’inscripció
o baixa de fitxers estadístics i de cessions de fitxers estadístics al Registre de
fitxers estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic
En la qual s’indiquen els mitjans (programari) per efectuar inscripcions de fitxers
i cessions de fitxers.

4. Qui ha de declarar els fitxers estadístics i les cessions?
Els organismes del SEC que intervenen en l’elaboració de l’estadística oficial
estan obligats a inscriure els fitxers estadístics que es creen –fitxers propis del
SEC– o es disposen –fitxers aliens, procedents d’altres administracions estadístiques, normalment de l’INE. Tots els organismes responsables de les actuacions
del Programa anual d’actuació estadística on es creïn o es disposin els fitxers,
a través del seus òrgans estadístics, han de constar com a posseïdors del fitxer
en el Registre. Amb motiu d’aquesta participació es qualifiquen com els responsables dels fitxers.
Les cessions les ha de declarar l’organisme responsable del fitxer que el cedeix.
Aquesta inscripció s’ha de fer amb posterioritat a la cessió.
Els fitxers que són aliens però que són disponibles i per als quals es té capacitat
de cessió reben la mateixa consideració que els fitxers propis. S’ha de conèixer
la seva ubicació en els organismes responsables i les seves cessions.
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5. Com es tramiten les sol·licituds d’inscripció al Registre de fitxers
estadístics?
L’article 14 del Decret 143/2010, de 19 d’octubre, del Registre de fitxers estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic, que té per títol: Inscripció de fitxers i publicitat, diu que l’Idescat ha de posar a disposició
dels organismes del Sistema estadístic de Catalunya els mecanismes per a
l’enregistrament de fitxers estadístics i de les cessions de dades de fitxers en el
Registre, i també per realitzar la consulta de les inscripcions efectuades.
Per tal de donar compliment a aquest article, les sol·licituds d’inscripció d’un nou
fitxer estadístic (alta) o la seva anul·lació (baixa) o la revelació del seu contingut
(cessió de dades) s’efectuen exclusivament a través del sistema electrònic que
gestiona l’Idescat mitjançant la pàgina web http://www.idescat.cat/cat/idescat/sistemaestadistic/rfe.html
Els responsables dels fitxers estadístics han d’emplenar els formularis de
sol·licitud d’inscripció al Registre fent ús de les claus d’accés (usuari i contrasenya) facilitades per l’Idescat.
A l’article 17 i als annexos 1, 2 i 3 del Decret esmentat es detalla la informació
que cal omplir i les dades bàsiques que s’han de recollir en aquestes sol·licituds
d’inscripció de fitxers.
Les dades bàsiques que s’han de recollir per a la sol·licitud d’inscripció o baixa
han de ser: codi del fitxer, nom del fitxer, data de la inscripció, estat de la inscripció, data de la baixa, motiu de la baixa, responsable del fitxer, ubicació del
fitxer, origen del fitxer, nom del fitxer origen, Pla estadístic de Catalunya (PEC),
Programa anual d’actuació estadística (PAAE), finalitat del fitxer, periodicitat de
renovació de les dades, característiques del fitxer, univers objecte d’estudi, àmbit
territorial, referència temporal, procediment de recollida d’informació, nombre de
registres del fitxer i descripció del registre, les quals estan definides en el sistema
de recollida d’aquesta informació. S’adjunten a tall d’exemple algunes pantalles
del sistema.
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Pel que fa a les inscripcions de les cessions a investigadors i organismes
d’investigació científica, les dades bàsiques que s’han de recollir han de ser:
codi del fitxer, nom del fitxer, organisme cedent, organisme sol·licitant, nom de
l’investigador responsable, document de la sol·licitud, objectius de la recerca i
mesures adoptades. S’adjunten a tall d’exemple algunes pantalles del sistema
de recollida d’aquesta informació.
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6. Quins fitxers estadístics hi ha registrats al Registre de fitxers
estadístics i com es pot consultar-ne el contingut?
La relació de fitxers inscrits en el Registre es pot consultar a la pàgina web http://
www.idescat.cat/cat/idescat/sistemaestadistic/rfe i per consultar el contingut del
fitxer només cal fer un clic sobre el seu nom.

7. Com s’integra el Registre de fitxers estadístics en la gestió del
Sistema estadístic català
El Registre de fitxers estadístics és un instrument per a la gestió del Sistema
estadístic català. Amb aquest fi en la descripció de les actuacions que es troben
en el Programa anual d’actuació estadística, a l’apartat “Origen de la informació”
es fa constar el nom del fitxer (o fitxers) estadístic a partir del qual es produeixen
els resultats estadístics. La descripció de cada fitxer és accessible des del programari de gestió del Programa anual d’actuació estadística.
El Registre permet també que qualsevol persona física o jurídica a la qual s’ha
demanat informació pugui conèixer l’abast de les dades sol·licitades per a cada
fitxer, ja que hi consta la seva descripció.
L’homogeneïtzació de les descripcions de les dades disponibles ha de permetre
millorar la qualitat de la informació produïda i la facilitat del seu tractament, amb
un resultat més eficient, barat i documentat.
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Glossari
Les definicions recollides en aquest glossari són les que figuren en el Decret
143/2010, de 19 d’octubre, del Registre de fitxers estadístics i de les cessions
de dades sotmeses a secret estadístic i en el Reglament (CE) número 223/2009
del Parlament i del Consell, d’11 de març de 2009, relatiu a l’estadística europea
i també en el Reglament (CE) número 831/2002 de la Comissió, de 17 de maig
de 2002, pel qual s’aplica el Reglament (CE) número 322/97 del Consell sobre
l’estadística comunitària pel que fa a l’accés a dades confidencials amb finalitats
científiques.
Cessió de fitxer estadístic: qualsevol revelació de dades, parcial o total, efectuada per l’organisme responsable del fitxer estadístic o per l’organisme col·laborador
a una altra administració pública, així com també a un institut d’investigació científica o a un investigador.
Dades d’origen administratiu: són aquelles dades recollides amb finalitat administrativa susceptibles de ser tractades estadísticament.
Dades d’origen estadístic basades en un acte administratiu: la informació provinent d’un qüestionari, amb finalitats estadístiques, que es distribueix a
l’informant, per al seu emplenament, amb motiu d’un tràmit de caràcter administratiu.
Dades d’origen estadístic: aquelles dades recollides, mitjançant una operació
de camp, per organismes diferents dels que tenen la responsabilitat de dur a
terme l’operació estadística.
Dades d’una operació de camp pròpia: aquelles dades obtingudes com a resultat d’una operació de recollida de dades específica per part de l’organisme
responsable amb una finalitat exclusivament estadística, per tal de dur a terme
una actuació estadística oficial sotmesa a secret estadístic.
Fitxer estadístic: qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal
de persones físiques o de dades identificatives de persones jurídiques format a
conseqüència d’una actuació estadística reconeguda en els programes anuals
d’actuació estadística i sotmès a secret estadístic.
Identificació directa: identificació d’una unitat estadística pel seu nom o cognoms, denominació, adreça o un número d’identificació públicament accessible.
Identificació indirecta: identificació d’una unitat estadística per altres mitjans
que els relatius a la identificació directa.
Microdades anònimes: són aquelles microdades originals que s’han modificat a fi de reduir al mínim, d’acord amb les millors pràctiques actuals, el risc
d’identificació de les unitats estadístiques a les quals fan referència.
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Microdades confidencials: són aquelles microdades originals que s’han modificat a fi d’eliminar els identificadors directes, de manera que només permeten una
identificació indirecta de les unitats estadístiques a les quals fan referència. Per
tal de determinar si una unitat estadística és identificable, s’hauran de tenir en
compte tots els mitjans adients que raonablement podria fer servir un tercer per
identificar una unitat estadística.
Microdades originals: són aquells registres estadístics individuals que contenen
informació confidencial obtinguts directament de l’execució d’actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat de Catalunya o de l’Estat, o que suposin la recollida d’informació individual d’unitats estadístiques a les quals fan referència de
manera que permeten una identificació directa d’aquestes unitats estadístiques.
Observació directa de fets i fenòmens: són aquelles dades que s’obtenen com
a resultat d’algun mesurament per mitjà d’instruments tècnics específics o mitjançant la constatació visual.
Òrgan estadístic: òrgans de les institucions i organismes legitimats per dur a terme estadístiques d’interès de la Generalitat que tenen atribuïdes competències
estadístiques i que estan subjectes al secret estadístic en els termes establerts
per la Llei d’estadística de Catalunya i la resta de la normativa estadística que li
sigui d’aplicació.
Organisme col·laborador: qualsevol persona jurídica integrant del Sistema estadístic de Catalunya que consti com a tal en les actuacions estadístiques integrades en els programes anuals d’actuació estadística.
Organisme informador: és l’organisme designat, a l’efecte de la interlocució
amb el Registre entre els organismes responsables i/o col·laboradors, en aquelles actuacions del Programa anual d’actuació estadística dutes a terme per més
d’un organisme.
Organisme responsable: qualsevol persona jurídica integrant del Sistema estadístic de Catalunya que ha format o creat el fitxer estadístic i que decideixi
sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament, i que consta com a organisme
responsable en els programes anuals d’actuació estadística.
Recopilació de dades: és una forma de sistematitzar la informació amb independència de l’origen d’aquesta informació.
Unitat estadística: unitat bàsica d’observació, és a dir, una persona física, una
llar, una empresa o altres tipus d’operadors als quals fan referència les dades.
Utilització de dades amb finalitats científiques: és aquella utilització que permet tractar dades per desenvolupar i elaborar recerques científiques, d’acord
amb la legislació aplicable en matèria d’estadística d’interès de la Generalitat.
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Utilització de dades amb finalitats exclusivament estadístiques: és aquella
utilització que permet, amb caràcter exclusiu, tractar dades per desenvolupar
i elaborar anàlisis i resultats estadístics, d’acord amb la legislació aplicable en
matèria d’estadística d’interès de la Generalitat.

