
 

 
 
 
 
 

 
Informe de retorn 
en relació amb la consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei del  
Pla estadístic de Catalunya per al període 2023-2028 

 
 

1. El 7 de setembre del 2021 es va publicar al portal de la Generalitat de Catalunya, 
“Participa gencat.cat”, la documentació relativa a la consulta pública prèvia a 
l'elaboració de l'Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya per al període 
2023-2028, que va finalitzar el 7 d’octubre de 2021. 
 
La consulta pública que s’ha portat a terme té per finalitat identificar i conèixer l’opinió de 
la ciutadania i de les institucions a les quals s’adreça per tal que la nova Llei reculli 
aportacions que contribueixin a millor definir el nou Pla estadístic de Catalunya per al 
període 2023-2028. 
 

2. La iniciativa legislativa pretén adaptar aquest instrument de planificació i programació de 
l’estadística d’interès de la Generalitat de Catalunya als següents reptes: 

 
• 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 polítiques públiques a través de la integració i 
reutilització de les dades del Sistema estadístic de Catalunya. 

• Adequar l’estadística oficial per satisfer la demanda d’informació social, 
econòmica, demogràfica i mediambiental. 

• Potenciar un ús intensiu de les dades que disposen les administracions públiques, 
de noves fonts d’informació de titularitat privada i l’aplicació d’innovacions 
metodològiques en el tractament de dades. 

 
3. Per tal de fer possible la consecució d’aquestes reptes, l’Avantprojecte de llei preveu un 

conjunt d’accions a partir de l’assoliment dels objectius generals següents: 
 

• Consolidar i millorar els processos de col·laboració i coordinació de les 
institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya. 

• Ampliar i millorar la qualitat i l’abast de la informació estadística. 
• Establir el marc per a l’aprofitament de la informació disponible a les 

Administracions Públiques de Catalunya per a l’elaboració d’estadístiques oficials. 
• Facilitar la utilització de dades del SEC amb finalitats de recerca i en matèria 

d’avaluació de polítiques públiques. 
 

4. Sens perjudici que els destinataris també puguin fer les aportacions que estimin 
oportunes sobre la regulació interna del Sistema estadístic de Catalunya o el futur 
sistema col·laboratiu de dades administratives i estadístiques de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya i la resta d'administracions catalanes, es proposen 
les qüestions següents en relació amb la producció, la difusió i l'accessibilitat de 
la informació estadística:  



 

 
 
 
 
 
 

• Considera que s'han plantejat els objectius més adequats per al proper Pla 
estadístic? S'haurien de preveure altres objectius diferents? 

• Hi ha aspectes que no s'han tingut en compte i que haurien de ser valorats 
per l'Administració de la Generalitat? 

• Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu que es 
proposa? 

 
 
 
Valoració quantitativa de la participació 

 
A efectes de la participació ciutadana i consulta pública prèvia, l’Institut d’Estadística de 
Catalunya ha fet difusió de la consulta sobre l'elaboració de l'Avantprojecte de llei del Pla 
estadístic de Catalunya per al període 2023-2028, mitjançant el portal 
“Participa.gencat.cat”. 

 
Des del punt de vista quantitatiu, no s’ha rebut cap proposta en aquesta consulta prèvia. 

 
Sense perjudici de l’anterior, es preveu iniciar l’elaboració de l'Avantprojecte del Pla 
estadístic de Catalunya per al període 2023-2028, per tal d’assolir els objectius indicats 
prèviament. 

 

 
 
 

 
 

Xavier Cuadras Morató 
Director 
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