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CODI DE BONES PRÀCTIQUES DE LES ESTADÍSTIQUES EUROPEES

El Dept. d’Estadística adopta el codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, segons la
recomanació de la Comissió Europea del 25 de maig del 2005.
Aquests són els principis rectors, que han de dirigir l’activitat estadística, relatius a la independència
professional i la responsabilitat de l’autoritat estadística.

Principi 1. Independència professional: La independència professional de l’autoritat estadística respecte
d’altres departaments i organismes polítics, reguladors o administratius, així com operadors del sector
privat, garanteix la credibilitat de les estadístiques europees.
Principi 2. Mandat relatiu a la recollida de dades: L’autoritat estadística ha de tenir un mandat jurídic clar
per recollir informació destinada a l’elaboració d’estadístiques europees. A petició de les autoritats
estadístiques, les administracions, les empreses, les llars i el públic en general estan obligats a donar accés
o bé facilitar les dades de caràcter obligatori destinades a l’elaboració d’estadístiques.
Principi 3. Adequació dels recursos: Els recursos a disposició de l’autoritat estadística han de ser
suficients per acomplir els requisits de les estadístiques europees.
Principi 4. Compromís amb la qualitat: L’autoritat estadística es compromet a treballar i a cooperar
d’acord amb els principis establerts en els criteris sobre la qualitat del Sistema estadístic europeu.
Principi 5. Secret estadístic: Ha d’estar garantida absolutament la privacitat dels proveïdors de dades
(llars, empreses, administracions i altres enquestats), la confidencialitat de la informació que
proporcionen i el seu ús exclusiu a finalitats estadístiques.
Principi 6. Imparcialitat i objectivitat: L’autoritat estadística ha d’elaborar i difondre estadístiques
europees respectant la independència científica i fer-ho de manera objectiva, professional i transparent, de
forma que es tracti tots els usuaris de les estadístiques de la mateixa manera.
Principi 7. Metodologia sòlida: Unes estadístiques de qualitat s’han de sustentar en una metodologia
sòlida, cosa que exigeix instruments, procediments i coneixements especialitzats adequats.
Principi 8. Procediments estadístics apropiats: Unes estadístiques de qualitat s’han de sustentar en uns
procediments estadístics adequats que s’han d’aplicar des de la recollida fins a la validació de les dades.
Principi 9. Càrrega no excessiva dels enquestats: La càrrega de subministrar informació s’ha de
proporcionar a les necessitats dels usuaris i no ha de ser excessiva per als enquestats. L’autoritat
estadística controla la càrrega que suposa respondre a l’enquesta i fixa objectius per reduir-la
progressivament.
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Principi 10. Relació cost-eficàcia: Els recursos s’han d’utilitzar eficaçment.
Principi 11. Pertinència: Les estadístiques europees han de satisfer les necessitats dels usuaris.
Principi 12. Precisió i fiabilitat: Les estadístiques europees han de reflectir la realitat de forma precisa i
fidedigna.
Principi 13. Oportunitat i puntualitat: Les estadístiques europees s’han de difondre oportunament i
puntualment.
Principi 14. Coherència i comparabilitat: Les estadístiques europees haurien de ser coherents en l’àmbit
intern, al llarg del temps, i comparables entre regions i països; hauria de ser possible combinar-les i fer un
ús conjunt de les dades relacionades a partir de fonts distintes.
Principi 15. Accessibilitat i claredat: Les estadístiques europees s’han de presentar de forma clara i
comprensible, s’han de difondre de forma adequada i convenient, i han d’estar disponibles; al mateix
temps, s’hi hauria de permetre l’accés de forma imparcial, amb metadades i orientació de suport.

