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Decret
del 16 de juliol del 2008 per elaborar l'enquesta de forces de treball (EFT) per a
Andorra
Exposició de motius
La gestió del mercat de treball és fonamental per a la cohesió social i fa que el
seguiment de les parts actives i inactives de la població sigui una de les peces
clau que en permeti conèixer l'evolució, i posicionar-lo a escala internacional.
Per això és primordial que la realització de l'EFT es faci d'acord amb les
definicions i les metodologies adoptades a escala internacional.
És, doncs, essencial desenvolupar l'estadística del mercat de treball i dels seus
components a Andorra, amb vista a obtenir-ne informació periòdica de
determinats aspectes sociolaborals, com les ocupacions desenvolupades, les
característiques de les activitats laborals, les carreres i les expectatives
professionals.
Per obtenir aquestes dades cal que la població col·labori en l'enquesta de
forces de treball per al Principat d'Andorra.
Les persones candidates s'escolliran entre els residents, de manera totalment
aleatòria, mitjançant un sistema estadístic. En aquest sentit, és necessari
d'especificar que, a l'efecte d'elaborar l'EFT, es considera persona física
resident al Principat d'Andorra la que reuneixi els requisits i els criteris que
s'estableixen a les normes de la institució internacional competent en la
coordinació de les EFT.
Atès que l'obtenció de dades a través de l'enquesta ha de garantir, sens dubte,
per una banda, l'article 14 de la Constitució, on s'especifica el dret a la intimitat,
a l'honor i el dret que té tothom a ser protegit per les lleis contra les
intromissions il·legítimes en la seva vida privada; i per altra banda, la Llei
qualificada 15/2003, del 18 desembre, de protecció de dades personals, que
regula el tractament que tant persones o entitats privades com l'administració
pública andorrana duen a terme sobre les dades corresponents a persones
físiques;
Es fa públic aquest Decret a fi de garantir l'anonimat de les persones físiques
que s'escolliran per respondre l'EFT, i que totes les dades obtingudes es
consideraran com a "confidencials".
Article primer
L'enquesta de forces de treball s'ha d'adreçar a les persones físiques
considerades com a "residents al Principat d'Andorra" segons les normes
establertes per la institució internacional competent en la coordinació de les

EFT.
Article segon
Les informacions que es recolliran han de ser relatives a les característiques
del mercat laboral andorrà i de les ocupacions que o bé hagin desenvolupat, o
bé desenvolupin o desitgin desenvolupar.
Article tercer
El Govern ha de determinar per mostreig aleatori les persones candidates,
també ha d'adequar els aspectes metodològics a les normes internacionals i ha
de preparar els qüestionaris i la campanya d'informació. L'execució de les
enquestes, la recollida de dades i el seu tractament posterior es poden
encarregar externament. En tot cas, el Govern ha de fer el seguiment acurat de
les operacions estadístiques i s'ha d'encarregar de difondre les dades.
Article quart
Les dades recollides mitjançant l'enquesta de forces de treball serveixen
exclusivament per conèixer el mercat laboral andorrà i només es poden
publicar en forma agregada, sense fer cap referència individual, ni que sigui
possible identificar cap enquestat. Tant les dades individuals com les dades
tractades són propietat del Govern d'Andorra, així com els qüestionaris de
l'enquesta de forces de treball omplerts.
Les informacions individuals que han de figurar en els qüestionaris de
l'enquesta de forces de treball no es poden utilitzar per a cap altra finalitat que
l'esmentada en l'apartat anterior.
Article cinquè
En aplicació de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de
dades personals, el Govern estableix totes les mesures tècniques i
d'organització necessàries per garantir la confidencialitat i la seguretat de les
dades personals objecte de l'enquesta de conjuntura laboral. Així mateix, el
Govern assegura que l'òrgan responsable del tractament i, en el seu cas, el
prestador de serveis de dades personals, no poden comunicar mai dades a
favor d'un tercer destinatari.
En aquest context, els empleats públics de l'òrgan responsable del tractament i,
en el seu cas, el personal adscrit del prestador de serveis de dades personals,
tenen l'obligació de guardar rigorosament el secret professional respecte a
totes les informacions que coneguin per raó o en ocasió del compliment de llurs
funcions, fins i tot després que hagin finalitzat les seves activitats professionals
o la seva vinculació amb aquestes dades.
Article sisè
La informació que se sol·liciti per elaborar l'EFT s'ha de satisfer de manera
completa i verídica, dins els terminis establerts, respectant els formats i les
indicacions que s'estableixin sobre el suport de la informació.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor al cap de quinze (15) dies de ser publicat al
Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 16 de juliol del 2008
Albert Pintat Santolària
Cap de Govern

