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Dictamen 21/2013 sobre el Projecte de decret d’organització i funcionament de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya. 

 

 
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 18 de novembre del 2013. 
 
El Projecte de decret té per objecte impulsar un nou model de producció estadística basat en 

l’aprofitament de la informació administrativa i el reaprofitament de la informació estadística 

disponible, amb absolut respecte a la legislació sobre protecció de dades personals, situant al centre de la 

producció estadística un sistema de registres estadístics basat en els registres bàsics de Població (REP), 

Territori (RET) i Empreses i Establiments (REE), amb el doble objectiu d’optimitzar la despesa en 

l’obtenció de dades estadístiques i de minimitzar la càrrega estadística a les unitats informants. 

 

Així mateix, el Projecte de decret vol reforçar la vessant de difusió estadística mitjançant la implantació 

del Portal de l’Estadística Pública de Catalunya com a plataforma digital única que inclogui l’estadística 

oficial produïda per la totalitat dels òrgans i institucions que constitueixen el Sistema estadístic de 

Catalunya 

 

Així, es manté l’estructura organitzativa interna de l’Idescat al voltant de tres subdireccions generals,  si 

bé es redefineixen les funcions de les àrees en què s’estructuren aquestes subdireccions i es crea el 

Servei d’Organització i Recursos Humans, adscrit a la Subdirecció General d’Administració i Serveis 

Generals, amb funcions de comandament.  

 

A més, s’introdueixen canvis en la composició i en el sistema de nomenament d’alguns dels membres 

del Consell Rector del sistema Estadístic de Catalunya i del Consell Català d’Estadística, que volen 

superar algunes disfuncions observades en el transcurs dels darrers temps i, pel que fa al segon dels 

òrgans esmentats, ampliar la seva composició per fer-la més representativa, amb la participació de 

l’Institut d’Estudis Catalans. 

 


