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___________________________________________
Decret
per a l'elaboració de l'índex de preus al consum (IPC)
per a Andorra
Exposició de motius
D'acord amb la disposició transitòria cinquena, apartat
1, de la Llei d'arrendaments de finques urbanes, aprovada
pel Consell General en data 3 de setembre de 1993, "El
Govern ha de prendre les disposicions necessàries per tal
que un institut o entitat pública o parapública determini
i publiqui periòdicament un índex general de preus al
consum del Principat d'Andorra".
L'elaboració de l'índex de preus al consum (IPC) per al
Principat d'Andorra necessita la determinació de la
composició de la "cistella de la compra" que sigui
representativa de la família que viu a Andorra
(naturalesa i quantitats dels béns i els serveis
consumits). Per determinar aquestes dades es necessita la
col.laboració dels ciutadans pel que fa a la realització
de l'enquesta de pressupostos familiars, que incorpora
les despeses fetes en concepte d'alimentació,
d'habitatge, d'oci, de transport, d'educació, etc., i
dels establiments comercials per tal d'obtenir els preus
dels diferents productes i serveis que compondran
l'esmentada cistella.
Les famílies a enquestar s'escolliran entre les persones
registrades al cens de població de cadascun dels set
comuns, de manera totalment aleatòria, mitjançant un
sistema estadístic. El Govern definirà, amb la
col.laboració de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis
d'Andorra, els establiments que subministraran
mensualment els preus dels articles seleccionats.
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 ésser 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 i els establiments
comercials que seran escollits per a la realització de
l'IPC, i que totes les dades obtingudes seran
considerades com a confidencials.
Article primer
Les enquestes de pressupostos familiars s'adreçaran a les
persones amb residència principal al Principat d'Andorra,

i estudiarà la família considerada com el grup de
persones, vinculades generalment per relació de parentiu
amb el cap de casa, que conviuen en el mateix habitatge i
que tenen un pressupost de despesa en comú.
Article segon
Les informacions recollides prop de les famílies seran
relatives a les despeses de consum de la llar (producte o
servei, quantitat, import) amb caràcter diari, setmanal,
mensual, trimestral i anyal i a altres característiques
de la mateixa llar.
Les informacions recollides prop dels establiments
comercials seran relatives als preus de venda de béns i
serveis.
Article tercer
El Govern organitzarà i supervisarà totes les operacions,
des de la preparació dels qüestionaris i la campanya
d'informació pública, fins a la recollida de dades i el
seu tractament.
Article quart
Els agents d'enquesta aniran proveïts d'una credencial
oficial.
Article cinquè
Les dades recollides a través de les enquestes de
pressupostos familiars i a través de les enquestes
realitzades prop dels establiments serviran exclusivament
per a l'elaboració de l'índex de preus al consum i
únicament podran publicar-se en forma numèrica, sense cap
referència individual.
Les informacions individuals que figuraran en els
qüestionaris de pressupostos familiars no podran
utilitzar-se per a cap altra finalitat que l'esmentada en
l'apartat anterior.
El Govern adoptarà totes les mesures necessàries per
garantir-ne la confidencialitat; en especial, disposarà
que el ministeri que en sigui dipositari no podrà
comunicar-les a cap altre organisme públic o privat i que
no podran ésser fusionades o relacionades de cap manera
en fitxers informatitzats.
Disposició final
El present Decret entrarà en vigor al cap de quinze dies
de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat
d'Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 6 de juny de 1996
Marc Forné Molné
Cap de Govern

