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_____________________________________________________
Decret
per a l'elaboració de l'Enquesta de Conjuntura Laboral (ECL) per a Andorra
Exposició de motius
La importància del treball com a factor de producció fa que el seguiment del
mercat laboral sigui una de les peces clau que permeten conèixer l'evolució
d'una economia i fer-ne l'estudi.
És, doncs, essencial abordar l'estadística del mercat de treball a Andorra, amb
vista a obtenir informació periòdica de determinats aspectes del mercat de
treball, com els relatius a efectius laborals i la seva composició, a mobilitat
laboral, a absències al treball i les seves motivacions, a determinats aspectes
de les relacions laborals i a les opinions dels empresaris respecte a l'evolució
de les plantilles.
L'obtenció d'aquestes dades necessita la col·laboració de les empreses
d'Andorra pel que fa a la realització de l'enquesta de conjuntura laboral per al
Principat d'Andorra.
Les empreses a enquestar s'escolliran entre les empreses registrades al
Registre de Comerç i Indústria del Ministeri de la Presidència i Economia del
Govern d'Andorra, de manera totalment aleatòria, mitjançant un sistema
estadístic.
Atès que l'obtenció de dades a través de l'enquesta ha de garantir, sense cap
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, l'article 12
de la Constitució on s'especifica la regulació del secret professional.
Així doncs, es fa públic el present Decret a fi de garantir l'anonimat de les
persones físiques o jurídiques que seran escollides per a la realització de l'ECL,
i que totes les dades obtingudes seran considerades com a confidencials.
Article primer
L'enquesta de conjuntura laboral s'ha d'adreçar a les persones físiques o
jurídiques inscrites al Registre de Comerç i Indústria del Ministeri de la
Presidència i Economia.
Article segon
Les informacions recollides prop de les empreses han de ser relatives a les
característiques del mercat laboral andorrà.
Article tercer
El Govern ha de determinar per mostreig aleatori les empreses a enquestar,
així com tots els aspectes metodològics 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 seran encarregats externament. En tot cas, el Govern
ha de fer el seguiment acurat de les operacions estadístiques i s'ha
d'encarregar de la difusió de les dades.
Article quart
Les dades recollides mitjançant l'enquesta de conjuntura laboral serveixen
exclusivament per al coneixement del mercat laboral andorrà i únicament
poden publicar-se en forma agregada, sense 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 conjuntura laboral omplerts.
Les informacions individuals que han de figurar en els qüestionaris de
l'enquesta de conjuntura laboral no poden utilitzar-se per a cap altra finalitat
que l'esmentada en l'apartat anterior.
Article cinquè
El Govern ha d'adoptar totes les mesures necessàries per garantir la
confidencialitat de les dades individuals obtingudes de l'enquesta de conjuntura
laboral; en especial, ha de disposar que el ministeri que en sigui dipositari no
pot comunicar-les a cap altre organisme públic o privat.
Tots els empleats públics i el personal adscrit a les institucions, o les entitats, o
les empreses que estiguin relacionades amb l'elaboració de l'ECL i tenen accés
per raó del seu càrrec o ocupació a informacions confidencials tenen l'obligació
de preservar el secret estadístic, fins i tot després que hagin finalitzat les seves
activitats professionals o la seva vinculació amb aquests organismes o
empreses.
La vulneració del deure de secret estadístic dóna lloc a responsabilitat
administrativa, sense perjudici de les responsabilitats civils i penals que són
exigibles davant la jurisdicció ordinària.
Article sisè
La informació que se sol·liciti per elaborar l'ECL 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
El present Decret entrarà en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al
Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 20 de desembre del 2000
Marc Forné Molné
Cap de Govern

