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PAAE 2013. Per objectius del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

01 Estructura de la població
01 01 01 CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGE Elaborar les tabulacions bàsiques de població i habitatge de Catalunya a partir de 

l'arxiu normalitzat del Cens de població i habitatge del 2011. Contindrà dades relatives 
a l'estructura de la població, migracions, nivell d'instrucció, relació amb l'activitat, 
mobilitat per raó de treball o estudi de la població de 16 anys o més i coneixement del 
català entre d'altres. Pel que fa a l'habitatge disposarà de les característiques 
bàsiques de tipologia, antiguitat, règim de tinença, superfície i instal·lacions, així 
mateix donarà les característiques bàsiques dels edificis on s'ubiquen.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

decennal comarcal,municipis a 
determinar

109.000 €

01 01 02 ESTADÍSTICA DE LES ESTRUCTURES 
FAMILIARS

Elaborar l'estadística de l'estructura familiar i llars de la població de Catalunya, a partir 
de l'arxiu consolidat del cens de població del 2011. Contindrà dades relatives al 
nombre, dimensió, composició i altres característiques de les famílies i dels membres 
que les formen. Aquest arxiu possibilitarà el seu encreuament amb altres variables 
censals.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) decennal comarcal,municipis a 
determinar

36.000 €

01 03 01 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA DE LA 
POBLACIÓ

Explotació anual de l'arxiu estadístic del Padró continu de població del 2012 per tal 
d'obtenir els recomptes de població i la seva distribució per sexe i edat a 1 de gener. 
Així mateix obtenir també resultats provisionals per sexe i edat de l'any 2013.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

anual secció censal 7.400 €

01 03 02 ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA 
POBLACIÓ

Explotació anual de l'arxiu estadístic del Padró continu de població segons les dades 
de naturalesa, lloc de naixement i nacionalitat a 1 de gener de cada any.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

anual secció censal 6.800 €

01 04 01 ESTADÍSTISTICA DE LA POBLACIÓ 
ESTRANGERA

Actualització de les característiques demogràfiques bàsiques de les persones 
estrangeres amb comparacions en el temps i el territori per a l'any 2012. Les dades es 
presenten per municipis i per districtes en els municipis de 50.000 habitants i més a 
partir de l'explotació del Padró municipal d'habitants. També es publicaran anualment 
les naturalitzacions i els permisos de residència per treball i per estudi.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) anual municipal,altres àmbits 8.200 €

01 05 01 CENS DE CATALANS RESIDENTS A 
L'ESTRANGER

Explotació de l'arxiu del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) amb la 
darrera inscripció padronal en un municipi de Catalunya i segons les característiques 
de lloc de residència, sexe, edat i lloc de naixement.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

anual altres àmbits 13.100 €

01 06 01 ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA I NATURALESA 
DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE 
BARCELONA

Elaboració de les taules estadístiques resultants de l’explotació del Padró continu de 
població del municipi de Barcelona. 

Ajuntament de Barcelona (R) anual inframunicipal 12.300 €

01 06 02 ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA 
DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Elaboració de les taules estadístiques de la població estrangera per nacionalitats 
resultants de l’explotació del Padró continu de població del municipi de Barcelona, i 

 recopilació d’altres dades estadístiques significatives. 

Ajuntament de Barcelona (R) anual inframunicipal 12.300 €

01 06 03 ESTADÍSTICA DE LES LLARS DEL MUNICIPI 
DE BARCELONA

Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del Padró continu de 
població del municipi de Barcelona per al coneixement de l’estructura i tipus de llars.

Ajuntament de Barcelona (R) anual inframunicipal 12.300 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

02 Fluxos de població
02 01 01 ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS Explotació dels arxius de parts i matrimonis i de les seves principals característiques 

demogràfiques, posant en funcionament el nou programari de gestió compartint-ne 
amb l'INE l'aplicació, així com l'explotació del nom dels nadons enregistrats en els 
registres civils per tal d'elaborar un rànquing de freqüències segons el sexe dels 
infants per l'àmbit territorial fins al nivell comarcal.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

anual municipal 65.500 €

02 01 02 ESTADÍSTICA DE DIVORCIS, SEPARACIONS I 
NUL·LITATS

Explotació estadística de l'arxiu de divorcis, separacions i nul·litats procedents de les 
butlletes de sentències d'aquests actes dictats pels òrgans judicials.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

anual provincial,Catalunya 11.400 €

02 02 01 ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS MIGRATORIS Explotació de l'arxiu de variacions residencials i dels fluxos migratoris interns de 
Catalunya, resta de l'Estat i de l'estranger.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

anual municipal 46.400 €

02 04 01 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE 
LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Elaboració de l'estadística del moviment natural de la ciutat de Barcelona, a partir del 
tractament estadístic de les altes i baixes al padró municipal per naixement i/o 
defunció. 

Ajuntament de Barcelona (R) anual inframunicipal 7.300 €

02 04 02 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DE 
LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA

Obtenció de l’estadística dels fluxos de migracions internes de la ciutat de Barcelona, 
així com els moviments amb la resta de Catalunya i amb la resta de l’Estat i 
l’estranger, a partir dels moviments d'altes i baixes en el Padró municipal d’habitants i 
de les inclusions per omissió i baixes per caducitat. 

Ajuntament de Barcelona (R) anual inframunicipal 7.300 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 

2



NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

03 Estimacions i previsions demogràfiques
03 01 01 ESTIMACIONS DE POBLACIÓ Obtenció de la distribució semestral de la població a partir de les dades d'estructura 

(sexe i edat) i de fluxos anuals de població (naixements, defuncions i migracions) que 
permetin el càlcul dels diferents indicadors en els quals els efectius de població actuen 
com a denominadors. També s'obtindrà un avanç de la xifra de població més recent a 
partir de les dades d'estructura (sexe i edat) i de la previsió de fluxos anuals de 
població (naixements, defuncions i migracions) en espera de poder disposar de les 
estimacions postcensals de població. L'objectiu principal de l'avanç de població és 
permetre el càlcul dels diferents indicadors conjunturals en els quals els efectius de 
població actuen com a denominadors. Les dades en aquest avançament es presenten 
desagregades per àmbits del Pla territorial i províncies.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) anual comarcal,àmbits del Pla 
territorial,provincial,Catalunya,
municipis de 45.000 habitants 
i més

13.400 €

03 01 02 ESTIMACIONS DE POBLACIÓ ESTACIONAL Estimació de la població que té relació amb el municipi per residència, ja sigui principal 
o secundària, per treball, per estudis o per turisme, mesurada en mitjana anual i en 
mitjana trimestral.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) anual municipis de 5.000 habitants i 
més,capitals de comarca

9.800 €

03 01 03 ESTIMACIONS INTERCENSALS DE POBLACIÓ Obtenció de la distribució semestral definitiva de la població per sexe i edat en el 
període 2001-2011, que sigui coherent amb els censos de població del 2001 i 2011, i 
amb els naixements, defuncions i migracions del període intercensal.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) decennal comarcal,àmbits del Pla 
territorial,provincial,Catalunya,
municipis de 45.000 habitants 
i més

12.300 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

04 Síntesi demogràfica
04 01 01 SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA DEMOGRAFIA 

CATALANA
Continuar amb els treballs per a l'obtenció de les sèries estadístiques demogràfiques 
de les modificacions i alteracions municipals des del 1842 a partir de la sistematització 
de les dades dels censos i padrons de població amb especial atenció a la informació 
metodològica i al nivell territorial.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

anual municipal,altres àmbits 18.600 €

04 02 01 INDICADORS DEMOGRÀFICS Actualització i ampliació conceptual d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, 
mortalitat, nupcialitat, creixement de la població i llars i famílies a partir de les dades 
de censos i padrons i el moviment natural i migratori amb extensió als municipis de 
45.000 habitants i més per tal d'analitzar-ne l'evolució temporal. Ampliació conceptual 
dels indicadors de mortalitat.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) contínua comarcal,Catalunya,municipis
 de 45.000 habitants i més

12.700 €

04 02 02 ESPERANÇA DE VIDA I SALUT DE LA 
POBLACIÓ

Recopilació d'alguns dels indicadors procedents de les estadístiques de moviment 
natural de la població conjuntament amb altres fonts de dades estadístiques, com ara 
l'Enquesta de salut, i fonts demogràfiques, com per exemple el Padró, per a la 
realització de nous indicadors, com ara l'estimació de població molt gran 
(especialment centenaris), els indicadors de mortalitat per nivell d'instrucció o 

 l'esperança de vida en salut.L'objectiu és proporcionar un conjunt integrat de dades 
demogràfiques, de mortalitat i morbiditat, la qual cosa suposa en alguns casos la 

 utilització de tècniques de fusió de dades.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
de Salut (R)

anual Catalunya 50.600 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

05 Cohesió social
05 01 01 ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA I 

HÀBITS DE LA POBLACIÓ
Ampliació de resultats de l'enquesta de condicions de vida i hàbits de la població en la 
producció i difusió dels resultats bàsics.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (R), 
Diputació de Barcelona (C), Àrea Metropolitana de 
Barcelona (C)

quinquennal àmbits del Pla 
territorial,municipi de 
Barcelona

72.000 €

05 02 01 ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL 
DE LA RENDA

Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta de condicions de vida d’àmbit 
estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la distribució de la 
renda entre la població.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

anual Catalunya 13.300 €

05 02 02 ESTADÍSTICA DE RISC A LA POBRESA Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta de condicions de vida d’àmbit 
estatal per tal d'obtenir indicadors sobre la població en risc a la pobresa econòmica, la 
privació material i l’exclusió social.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

anual Catalunya 15.800 €

05 02 03 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA RENDA 
FAMILIAR A BARCELONA

Elaboració d’un indicador per conèixer el nivell i l’estructura de la renda per als 
districtes i unitats territorials menors dins de Barcelona. Estimació de la renda mitjana 
o capacitat econòmica dels residents.

Ajuntament de Barcelona (R) anual inframunicipal 12.300 €

05 03 01 ESTADÍSTICA DE DESPESA EN CONSUM DE 
LES LLARS

Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta de pressupostos familiars d’àmbit 
estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en 
consum de les famílies.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

anual Catalunya 10.300 €

05 05 01 ESTADÍSTICA DE L'ÚS DEL TEMPS DE LA 
POBLACIÓ

Tractament estadístic, explotació, i ampliació dels resultats de la segona edició de 
l’enquesta de l’ús del temps per part de la població catalana, que permeti conèixer l’ús 
del temps pel que fa als treballs remunerats i no remunerats, el temps de les noves 
tecnologies, atenció i cura de les persones, així com un informe sobre la qualitat de la 
informació estadística produïda.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) quinquennal àmbits del Pla 
territorial,Catalunya,municipi 
de Barcelona

18.000 €

05 06 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS 
D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN 

Explotació estadística del registre d'entitats, serveis i establiments socials i dels 
documents d'avaluació de plans i programes que permet conèixer, per tipus de 
finançament, titularitat i distribució territorial, el nombre de places disponibles a 
Catalunya i la ràtio de places respecte a la població més gran de 65 anys pel que fa a 

  serveis diürns i residencials.

Departament de Benestar Social i Família (R) anual comarcal,altres àmbits 17.100 €

05 07 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS 
D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

Explotació estadística del registre d'entitats, serveis i establiments socials i dels 
documents d'avaluació de plans i programes que permet conèixer, per titularitat i tipus 
de finançament, la distribució territorial i el nombre de places i serveis socials 
disponibles a Catalunya adreçats a les persones amb discapacitat: serveis de suport a 
la integració laboral, serveis d'atenció precoç, serveis de centres ocupacionals, 
habitatges amb serveis comuns, serveis de centres de dia d'atenció especialitzada, 
serveis residencials i serveis de valoració i orientació.

Departament de Benestar Social i Família (R) anual comarcal,altres àmbits 6.400 €

05 07 02 ESTADÍSTICA DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu continguda a la base 
de dades de persones amb discapacitat, que es nodreix de les actuacions registrades 
per part dels serveis de valoració i orientació de l'Institut Català d'Assistència i Serveis 

  Socials.

Departament de Benestar Social i Família (R) semestral comarcal,altres àmbits 17.600 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

05 08 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS Obtenció de dades dels serveis bàsics d'atenció social disponibles al Departament , a 
partir de la recollida d'informació dels ajuntaments de més de 20.000 habitants i els 
consells comarcals, i tractament estadístic d'aquestes, referides als equips bàsics 
d'atenció social, serveis d'atenció domiciliària, serveis residencials d'estada limitada, 

  serveis de menjador i serveis de centres oberts per a infants i adolescents. 

Departament de Benestar Social i Família (R), ens 
locals de Catalunya (C)

anual municipal,altres àmbits 23.500 €

05 09 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS 
D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A 
L'ADOLESCÈNCIA 

Explotació estadística d'informació continguda en els expedients oberts a infants i 
adolescents amb una mesura de guarda o tutela de l'Administració de la Generalitat 
per obtenir el nombre d'infants i adolescents atesos per tipus de mesura -atenció en 
família o en centres-, pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència assignats i per 
tipus de tractament, programes i recursos que se'ls dedica. Obtenció de les dotacions 

  de serveis, de centres i d'equips multiprofessionals d'atenció (EAIA).

Departament de Benestar Social i Família (R) mensual comarcal,altres àmbits 19.500 €

05 09 02 ESTADÍSTICA D'AJUTS DE SUPORT A LES 
FAMÍLIES AMB INFANTS A CÀRREC 

Explotació estadística de les dades relatives a la prestació econòmica per part, 
adopció, tutela o acolliment múltiple, així com a l’ajut econòmic per naixement, 
adopció, tutela o acolliment sotmès a nivell d’ingressos de la unitat familiar.

Departament de Benestar Social i Família (R) anual àmbits del Pla territorial <6.000 €

05 09 03 ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES 
NOMBROSES

Explotació estadística de les dades relatives a famílies nombroses i a famílies 
  monoparentals amb títols expedits a Catalunya.

Departament de Benestar Social i Família (R), 
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (C)

trimestral provincial <6.000 €

05 09 04 ESTADÍSTICA DE L'ADOPCIÓ I L'ACOLLIMENT 
D'INFANTS 

Obtenció de les estadístiques procedents dels processos administratius per a l'adopció 
  i acolliment d'infants a Catalunya i per a l'adopció d'infants d'altres països.

Departament de Benestar Social i Família (R) anual provincial 18.700 €

05 11 01 ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA 
D'INSERCIÓ

Tractament de la informació administrativa disponible per determinar les 
característiques de les persones que no tenen els mitjans suficients per atendre les 
necessitats essencials de la vida en la nostra societat, així com les quantitats 

  destinades a cobrir aquestes necessitats i les accions d'inserció social i/o laboral.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual comarcal 10.000 €

05 14 01 INDICADORS TERRITORIALS DE RISC A LA 
POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL

Elaboració del projecte tècnic per tal de realitzar una explotació específica de les fonts 
estadístiques disponibles d’àmbit català i obtenir indicadors sobre la població en risc a 
la pobresa econòmica, la privació material i l’exclusió social a nivell territorial, 
determinant el seu abast territorial i temporal.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
de Benestar Social i Família (R)

anual inframunicipal,municipal 67.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

06 Habitatge
06 01 01 ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL Per a la construcció global d'habitatges, s'exploten estadísticament: a) les bases de 

dades dels col·legis d'aparelladors de Catalunya (els visats d'obra per als inicis de 
construcció i els certificats finals d'obra per als acabaments); b) les llicències d'obres 
municipals, per contrastar els habitatges iniciats; c) les cèdules d'habitabilitat emeses 
per la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, per contrastar les dades d'habitatges 

  acabats.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), col·legis 
d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics (C)

mensual municipal 15.000 €

06 01 02 ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ NO 
RESIDENCIAL 

Explotació estadística específica dels visats d'obra dels col·legis d'aparelladors de 
Catalunya i de les llicències d'obra major municipal facilitades a la Secretaria 

  d'Habitatge i Millora Urbana per tots els ajuntaments de Catalunya.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), col·legis 
d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics (C), ajuntaments 
(C)

trimestral municipal 15.000 €

06 02 01 ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA 

Explotació dels registres administratius de les qualificacions provisionals i definitives 
dels habitatges de protecció pública, tant de venda com de lloguer, com a indicadors 

  d'habitatges iniciats i acabats de protecció pública.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) trimestral municipal <6.000 €

06 03 01 ESTADÍSTICA DE MOBILITZACIÓ DEL PARC 
DESOCUPAT

Explotació dels registres administratius dels habitatges llogats a través de la Xarxa de 
Mediació de Lloguer Social, tant pel programa de cessió com pel programa de 

  mediació.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), consells 
comarcals (C), ajuntaments (C)

trimestral municipal,comarcal <6.000 €

06 03 03 ESTADÍSTICA DE LA REHABILITACIÓ 
PROTEGIDA D'HABITATGES 

Explotació dels registres administratius dels ajuts a la rehabilitació d'edificis i 
habitatges. Amb aquesta estadística podem conèixer el nombre d'edificis i habitatges 
que han realitzat algun tipus de rehabilitació amb ajut públic i els tipus d'obres que 

  s'han realitzat.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual comarcal,provincial <6.000 €

06 04 01 ESTADÍSTICA DE L'OFERTA I EL PREU DE 
L'HABITATGE DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

Enquesta anual duta a terme sobre totes les promocions d'habitatge nou en oferta en 
  un panel seleccionat de municipis de Catalunya.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), 
Associació de Promotors i Constructors de Barcelona 
(C), Ajuntament de Barcelona (C), Departament 
d'Economia i Coneixement (C), Ministeri d'Economia i 
Hisenda (C)

anual municipal 47.200 €

06 04 02 ESTADÍSTICA DE L'OFERTA I EL PREU DE 
VENDA DE L'HABITATGE DE SEGONA MÀ 

Tractament estadístic d'una mostra d'habitatges de segona mà en relació amb el preu 
  de venda i altres característiques.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual municipal 31.300 €

06 04 03 ESTADÍSTICA DEL SEGUIMENT DE LA 
CONJUNTURA IMMOBILIÀRIA 

Enquesta semestral als agents de la propietat immobiliària de Catalunya sobre la 
conjuntura i l'evolució del mercat de l'habitatge, especialment de segona mà, a partir 
de les operacions efectuades l'últim semestre i les que s'estima que faran. Ens permet 

  conèixer l'evolució i les perspectives del mercat de l'habitatge.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) semestral altres àmbits 30.600 €

06 04 04 ESTADÍSTICA DEL LLOGUER D'HABITATGES Explotació estadística de les fiances de lloguer de l'INCASOL relacionada amb el 
  nombre de lloguers constituïts i renda mitjana mensual a Catalunya.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), Cadastre 
(C)

trimestral municipal 20.200 €

06 05 01 ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D'HABITATGE 
SOCIAL 

Explotació del registre únic d'habitatge protegit. Ens permet conèixer el volum de 
demanda d'habitatge social i les característiques socioeconòmiques dels 

  demandants.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), consells 
comarcals (C), ajuntaments (C)

anual municipal <6.000 €

06 05 02 ESTADÍSTICA DELS AJUTS AL PAGAMENT 
DEL LLOGUER

Explotació dels registres administratius de les famílies que reben ajut per pagar el 
lloguer. A partir d'aquests registres podrem conèixer les condicions socioeconòmiques 

  dels llogaters que reben aquest ajut.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), consells 
comarcals (C), ajuntaments (C)

anual comarcal,provincial <6.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

06 06 01 ESTADÍSTICA SOBRE LES 
CARACTERÍSTIQUES DE L'ALLOTJAMENT DE 
LA POBLACIÓ

Realització d'una enquesta directa telefònica a una mostra representativa de residents 
a Catalunya majors de 25 anys, que ens permeti conèixer les característiques de com 
està allotjada la població a Catalunya, el grau de satisfacció de la població respecte el 
seu allotjament, les necessitats d'habitatge i de rehabilitació i la mobilitat residencial.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) biennal Catalunya 55.500 €

06 07 01 ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL 
D’OBRES

Conèixer l'import de les obres licitades a Catalunya per tipus d'obra, demarcació 
  territorial i organisme contractant a partir d'informació recollida en els butlletins.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), Cambra 
Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (C)

mensual provincial <6.000 €

06 08 02 ESTADÍSTICA DEL CADASTRE DEL MUNICIPI 
DE BARCELONA

Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del cadastre per a 
l’obtenció de dades sobre l’estructura dels locals cadastrals.

Ajuntament de Barcelona (R), Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques (C)

anual inframunicipal 12.300 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

07 Justícia, seguretat i eleccions
07 01 01 ENQUESTA DE SEGURETAT PÚBLICA Realització d'una enquesta dirigida a una mostra de la població de Catalunya de 16 

anys i més per tal de mesurar les experiències de victimització, els sentiments 
d'inseguretat, les opinions i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.

Departament d'Interior (R), Institut d'Estadística de 
Catalunya (C), Ajuntament de Barcelona (C), Àrea 
Metropolitana de Barcelona (C)

anual altres àmbits 225.000 €

07 01 02 ESTADÍSTICA DE SEGURETAT CIUTADANA Obtenció de les estadístiques sobre recursos i actuacions de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d'Esquadra i policies locals de Catalunya, per tal de disposar 
d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts i localitzats, mitjançant 
l'explotació del Sistema d'Informació Policial (SIP-EXPLODADES) disponible al 
Departament i el tractament de dades de caràcter administratiu.

Departament d'Interior (R), policies locals de 
Catalunya (C)

anual municipal <6.000 €

07 02 01 ESTADÍSTICA DE SEGURETAT VIÀRIA Elaboració de les estadístiques bàsiques sobre accidents de trànsit amb víctimes en 
vies urbanes i interurbanes a Catalunya i sobre el resultat de les proves d'alcoholèmia 
dutes a terme, a partir de dades facilitades per la Policia de la Generalitat-Mossos 
d'Esquadra i les policies locals de Catalunya.

Departament d'Interior (R), policies locals de 
Catalunya (C)

anual municipal,comarcal 50.000 €

07 03 01 ESTADÍSTICA D’EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ 
CIVIL

Obtenció de les estadístiques de les actuacions dels Bombers de la Generalitat, de les 
activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil, i d’atenció de trucades al 
telèfon d’emergències 112.

Departament d'Interior (R) anual altres àmbits <6.000 €

07 04 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS, 
REHABILITACIÓ I MESURES PENALS 
ALTERNATIVES

Explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients dels interns i 
  d'altra documentació administrativa disponible al Departament de Justícia.

Departament de Justícia (R) mensual Catalunya <6.000 €

07 05 01 ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL Explotació del nombre de persones ateses al llarg de l'any a Catalunya mitjançant els 
programes d'aplicació de la Llei orgànica 5/2000, de responsabilitat penal dels 

  menors.

Departament de Justícia (R) mensual Catalunya <6.000 €

07 06 01 ESTADÍSTICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE 
JUSTÍCIA

Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible al 
  Departament de Justícia en relació amb l'àmbit de l'Administració de Justícia.

Departament de Justícia (R) anual provincial,altres àmbits <6.000 €

07 07 01 ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I 
ASSOCIACIONS 

Explotació de les dades d'inscripcions en els registres d'entitats que gestiona el 
  Departament de Justícia.

Departament de Justícia (R) anual comarcal <6.000 €

07 08 01 ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS S'inicia l'actuació amb la recollida dels arxius informatitzats per part del Ministeri de 
l'Interior o el Departament, segons la convocatòria. Una vegada corregits els errors 
d'enregistrament o de transcripció, mitjançant diferents contrastos, es crea un arxiu 
estadístic provisional que conté informació codificada de cada mesa i secció censal. 
Una vegada verificada l'exhaustivitat i la qualitat de les dades es crea un arxiu 
estadístic definitiu que és tabulat i publicat per municipis amb agregacions per 

  comarques, circumscripcions i total de Catalunya.

Departament de Governació i Relacions Institucionals 
(R)

altres municipal 15.000 €

07 09 01 ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPI DE 
BARCELONA

Obtenció de l’estadística dels resultants electorals provisionals de la ciutat de 
Barcelona i estimació del nivell de participació, així com l’elaboració de sèries dels 
resultats electorals a partir del tractament estadístic de la informació subministrada 
pels organismes competents en l’àmbit electoral.

Ajuntament de Barcelona (R), Ministeri de l'Interior (C), 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 
(C)

quadriennal secció censal 7.200 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

07 10 01 ESTADÍSTICA D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL 
DELICTE

Explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients de les víctimes 
ateses per les oficines d'atenció a la víctima del delicte i d'altra documentació 

  administrativa disponible al Departament de Justícia.

Departament de Justícia (R) anual altres àmbits <6.000 €

07 11 01 ESTADÍSTICA DE MEDIACIONS EN L'ÀMBIT 
DEL DRET PRIVAT 

Explotació de les dades disponibles en el Centre de Mediació en l'àmbit del dret privat 
  del Departament de Justícia.

Departament de Justícia (R) anual altres àmbits <6.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

08 Mercat de treball i relacions laborals
08 01 01 ESTADÍSTICA DE POBLACIÓ ACTIVA Explotació trimestral i anual específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de 

població activa d'àmbit estatal i disposar d'una base de dades amb sèries de la 
població activa, ocupada, desocupada i inactiva, així com de les seves 
característiques.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

trimestral Catalunya 13.400 €

08 01 02 INDICADORS TERRITORIALS DE POBLACIÓ 
ACTIVA

Elaboració del projecte tècnic per realitzar una explotació específica de l’Enquesta de 
població activa d’àmbit estatal per tal d’obtenir indicadors territorials de la relació amb 
l’activitat econòmica per part de la població a Catalunya.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) trimestral comarcal,municipis de 45.000 
habitants i més

18.300 €

08 01 03 ESTADÍSTICA D’AFILIATS I AFILIACIONS  Explotació trimestral específica dels fitxers d’afiliats i afiliacions en tots els règims de la 
Seguretat Social 

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Empresa i Ocupació (C), Tresoreria General de la 
Seguretat Social (C), Institut Social de la Marina (C)

trimestral Catalunya 37.700 €

08 01 04 POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR 
CULTURAL

Coneixement de la població ocupada en el sector cultural mitjançant una explotació 
específica de les estadístiques de força de treball.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
de Cultura (C)

trimestral Catalunya <6.000 €

08 01 05 POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR 
TURÍSTIC

Coneixement de la població ocupada en el sector turístic mitjançant una explotació 
específica de les estadístiques de força de treball.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Empresa i Ocupació (C)

trimestral Catalunya <6.000 €

08 01 06 ESTADÍSTICA DE FLUXOS DEL MERCAT DE 
TREBALL

Explotació estadística dels fitxers de fluxos de l’Enquesta de població activa per 
obtenir informació sobre els moviments que es produeixen entre els diferents estats 
del mercat treball, és a dir, les permanències dels individus en les situacions 
d’ocupació, atur i inactivitat, i els trànsits d’entrada i sortida entre aquestes situacions. 
L’objectiu és ampliar la perspectiva sobre l'ocupació, la desocupació i la participació 
laboral de manera complementària a les estadístiques d’estocs.

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

trimestral Catalunya 6.000 €

08 02 01 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SALARIAL Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta anual d’estructura salarial d’àmbit 
estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre els nivells, la 
composició i l'estructura dels salaris de la població que treballa per compte aliè i presta 
els seus serveis.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

anual Catalunya <6.000 €

08 03 01 ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta trimestral de cost laboral i 
l’Enquesta anual de cost laboral ambdues d’àmbit estatal per tal d'obtenir 
periòdicament informació estadística sobre el cost de la força del treball, considerant 
els costos laborals per treballador per mes i any, amb la corresponent desagregació 
dels seus components.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

trimestral Catalunya <6.000 €

08 04 01 ENQUESTA DE QUALITAT DE VIDA EN EL 
TREBALL

Explotació anual específica dels fitxers de l'Enquesta de qualitat de vida en el treball 
pel que fa a la població de 16 anys i més en relació amb el seu lloc de treball. 

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Empresa i Ocupació (R), Ministeri d'Ocupació i 
Seguretat Social (C)

anual Catalunya 8.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

08 05 01 ESTADÍSTICA D'ELECCIONS SINDICALS Les eleccions sindicals es poden dur a terme en centres de treball que tinguin sis o 
més treballadors. A cada centre on es realitzen, s'emplena una acta electoral que 
recull els resultats obtinguts. Una còpia de cada acta electoral es diposita en els 
Serveis territorials del Departament on les juntes territorials de seguiment la revisen 
abans de tractar-la informàticament. El Ministeri de la Presidència (Institut Nacional 
d'Administració Pública) (INAP) facilita les dades corresponents als funcionaris de 
l'Estat. Es publiquen dades de representants elegits actius a 31 de desembre de cada 

  any.

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Departament 
de Governació i Relacions Institucionals (C)

anual municipal,comarcal,provincial 10.000 €

08 05 02 ESTADÍSTICA D'EXPEDIENTS DE REGULACIÓ 
D'OCUPACIÓ 

Determinació del nombre de treballadors afectats per mesures de regulació d'ocupació 
a Catalunya i de les causes per les quals s'han presentat els expedients. La informació 
s’obté dels comunicats que recullen les decisions empresarials sobre acomiadaments 
col·lectius, suspensions de contractes i reduccions de jornada temporals, i, en el cas 
dels expedients de regulació d'ocupació de força major i dels que afecten els socis de 
societats cooperatives, de les resolucions que, en primera instància, emeten les 
autoritats laborals competents. Aquestes dades són depurades i tractades 
informàticament.

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social (C)

mensual municipal,comarcal,provincial 15.000 €

08 05 03 ESTADÍSTICA DE VAGUES I TANCAMENTS 
PATRONALS

Obtenció d'informació sobre les vagues i tancaments patronals que es produeixen a 
Catalunya, tant si es té constància administrativa de la seva convocatòria com si és 
per una altra via. Per a cada vaga o tancament patronal es fa un seguiment telefònic 
per part de l'autoritat laboral competent. La unitat estadística bàsica és "vaga-
província-mes"; per a cada vaga s'emplenen tants qüestionaris com províncies afecti. 
Si la vaga té una durada superior a un mes, s'emplenen cada mes nous qüestionaris. 
Això permet fer agregacions tant territorials com temporals. Aquests qüestionaris es 

  depuren i posteriorment se'n fa un tractament informàtic i estadístic.

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social (C)

mensual provincial 15.000 €

08 05 04 ESTADÍSTICA DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA Tractament dels fulls estadístics que les meses negociadores presenten en fer la 
inscripció dels convenis en els registres de les autoritats laborals competents per tal 
d'obtenir informació estadística sobre la negociació col·lectiva per sectors territorials i 

  funcionals.

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social (C)

mensual provincial 30.000 €

08 05 05 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS 
COL·LECTIVES

Obtenció de la informació sobre les conciliacions col·lectives que tenen lloc en els 
serveis territorials del Departament. Aquests emplenen els fulls estadístics 

  corresponents que són depurats i tractats informàticament.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) mensual provincial 10.000 €

08 05 06 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS 
INDIVIDUALS

Obtenció d'informació sobre les conciliacions individuals dutes a terme a Catalunya 
per motiu d'acomiadaments, sancions, reclamació de quantitats i altres motius. Les 
conciliacions individuals tenen lloc en les diferents unitats de conciliació que depenen 
del Departament, que tenen com a suport a la seva tasca una aplicació informàtica de 

  gestió, la informació de la qual posteriorment es depura i es tracta informàticament.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) mensual comarcal,provincial 15.000 €

08 05 07 ESTADÍSTICA DE SINISTRALITAT LABORAL La informació estadística sobre els accidents de treball s'obté dels comunicats que les 
mútues laborals han de fer davant l'autoritat laboral competent. Aquestes dades són 
depurades i tabulades segons el tipus de sinistres i les circumstàncies en què aquests 

  es produeixen.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) mensual comarcal,provincial 60.000 €

08 05 08 ESTADÍSTICA DE LES EMPRESES DE 
TREBALL TEMPORAL

Determinar el nombre d'empreses de treball temporal registrades que operen a 
Catalunya, persones afectades i tipus de contractes fent una explotació estadística de 

  la informació administrativa disponible del Registre d'empreses de treball temporal.

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social (C)

anual provincial,Catalunya 10.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

08 05 09 INDICADORS DE COSTOS ECONÒMICS DE LA 
SINISTRALITAT LABORAL 

  Obtenir una estimació dels costos econòmics anuals dels accidents de treball. Departament d'Empresa i Ocupació (R), Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social (C)

anual Catalunya 60.000 €

08 05 10 ESTADÍSTICA DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL Elaboració d'informació estadística sobre el desenvolupament de l'acció inspectora a 
  Catalunya.

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social (C)

anual Catalunya 30.000 €

08 06 01 ESTADÍSTICA DELS DEMANDANTS 
D'OCUPACIÓ I DE L’ATUR REGISTRAT

Tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu disponibles per conèixer 
el nombre de demandants d'ocupació, aturats o no, registrats a les Oficines del Servei 

  d'Ocupació de la Generalitat i les seves característiques, en l'àmbit de Catalunya. 

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Servei Públic 
d'Ocupació Estatal (C)

mensual municipal,comarcal,provincial 60.000 €

08 06 02 ESTADÍSTICA DE LA CONTRACTACIÓ 
LABORAL

Quantificar el nombre de contractes laborals registrats en els serveis públics 
d'ocupació de l'Estat amb lloc de treball a Catalunya i la tipologia de contractes fent 

  una explotació estadística de la informació administrativa disponible.

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Servei Públic 
d'Ocupació Estatal (C)

mensual municipal,comarcal,provincial 60.000 €

08 06 03 ESTADÍSTICA DE LES OFERTES DE TREBALL 
REGISTRADES

Tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu de les ofertes de llocs de 
treball a cobrir que l'empresa presenta, a fi de conèixer el nombre i les característiques 
dels llocs de treball oferts a Catalunya gestionats pels serveis públics d'ocupació, i al 

  portal Feina Activa del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Servei Públic 
d'Ocupació Estatal (C)

mensual comarcal,provincial 60.000 €

08 07 01 ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ

Recomptes del nombre de cursos impartits, dels alumnes formats en funció de les 
accions de formació ocupacional, de les especialitats dels cursos, dels col·lectius als 
quals van adreçats, etc. Aquestes dades s'obtenen dels expedients administratius de 

  les subvencions concedides.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual comarcal 60.000 €

08 07 02 ESTADÍSTICA DE LES ESCOLES I CENTRES 
DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA

Determinar el nombre i les característiques dels cursos considerats en el Programa de 
formació permanent adreçat al sector agrari, fent un tractament de la informació 

 administrativa disponible.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (R)

anual Catalunya <6.000 €

08 08 02 ESTADÍSTICA DE CREACIÓ D'EMPRESES A 
TRAVÉS DE LA XARXA I PROGRAMA INICIA

Tractament estadístic de la documentació administrativa disponible a fi de conèixer el 
nombre i les característiques dels usuaris d'INICIA i el nombre d'empreses creades i 

  llocs de treball creats com a resultat de la gestió. 

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual comarcal,provincial 10.000 €

08 08 03 ESTADÍSTICA DE PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 
AUTÒNOMA 

Explotació estadística de la informació administrativa disponible per tal d'obtenir dades 
sobre les característiques de les persones beneficiàries i dels tipus de subvencions per 

  a la promoció de l'ocupació autònoma. 

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual comarcal,provincial 10.000 €

08 08 04 ESTADÍSTICA DEL SUPORT A COOPERATIVES 
I SOCIETATS LABORALS 

Explotació estadística dels arxius administratius disponibles per determinar la 
incidència dels ajuts i subvencions que es destinen a cooperatives i societats laborals 

  en la creació, manteniment i promoció dels llocs de treball.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual comarcal 10.000 €

08 09 01 ESTADÍSTICA DE SOCIETATS COOPERATIVES Explotació de dades bàsiques del Registre de cooperatives del Departament 
  d'Empresa i Ocupació.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual comarcal,provincial 6.000 €

08 09 02 ESTADÍSTICA DE SOCIETATS LABORALS Explotació de dades bàsiques del Registre de societats laborals anònimes i limitades 
  del Departament d'Empresa i Ocupació.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual comarcal,provincial 6.000 €

08 10 01 ESTADÍSTICA DE L'OCUPACIÓ ASSALARIADA I 
AUTÒNOMA 

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social tramet, periòdicament, al Departament 
informació dels comptes de cotització del règim general de la Seguretat Social i dels 
treballadors autònoms. Es tracta d'obtenir les tabulacions oportunes respecte als 

  treballadors assalariats i als treballadors autònoms. 

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social (C)

trimestral municipal,comarcal,provincial 20.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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08 11 01 ESTADÍSTICA LONGITUDINAL DE VIDES 
LABORALS

Explotació anual específica dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals, amb 
l’objectiu d’obtenir informació estadística de les persones que hagin estat en situació 
d’afiliació en alta, o rebent alguna pensió contributiva de la Seguretat Social en algun 
moment de l’any de referència. 

Institut d'Estadística de Catalunya (R) anual Catalunya 13.000 €

08 12 01 ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL 
MUNICIPI DE BARCELONA

Obtenció i elaboració de les estadístiques d’ocupació, d'atur registrat a les OTGs de la 
ciutat de Barcelona (mensual), de dades d’afiliació als règims general i especial 
d’autònoms de la Seguretat Social, i d'estimació de la població activa, ocupada i 
aturada a la ciutat de Barcelona a través de l’Enquesta de població activa (EPA) 
(trimestral), de pensions contributives a partir de l’estimació de la Mostra de contínua 
de vida laboral (MCVL) i de relació residència-treball. L'atur registrat es presenta 
desagregat per districtes i barris.

Ajuntament de Barcelona (R), Institut Nacional de la 
Seguretat Social (C), Departament d'Empresa i 
Ocupació (C), Institut Nacional d'Estadística (C)

trimestral municipal 13.500 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

09 Salut i serveis sanitaris
09 01 01 ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ Realització d'una enquesta a una mostra representativa de persones residents a 

Catalunya no institucionalitzades per tal de conèixer l'estat de salut i la utilització dels 
serveis sanitaris de la població catalana. Des de l'any 2010 l'ESCA té caràcter continu, 
la qual cosa suposa que el treball de camp i la recollida d'informació són 
ininterromputs. Per a l'any 2013 es preveuen dues onades semestrals. Cada onada 
permetrà obtenir indicadors representatius per al conjunt de Catalunya. La publicació 
de resultats és anual a partir de l'agregació de la mostra de les dues onades. A finals 
del 2013 es disposarà de set onades de l'enquesta, cosa que suposa una grandària 
mostral acumulada que permet el càlcul de resultats per Catalunya i regions sanitàries.

Departament de Salut (R), Institut d'Estadística de 
Catalunya (C)

contínua Catalunya,altres àmbits 399.400 €

09 02 01 ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT Identificació i codificació de la causa bàsica de mort i altres variables expressades en 
la butlleta estadística de defunció. Posteriorment, aquesta informació és enregistrada, 
depurada i explotada. Anualment es fa l'anàlisi dels indicadors de mortalitat i difusió de 
resultats així com estudis de periodicitat no fixada. Les dades bàsiques de defunció es 
trameten a l'Institut d'Estadística de Catalunya per tal de fer l'estadística del moviment 
natural de la població i a l'Institut Nacional d'Estadística per fer l'estadística espanyola.

Departament de Salut (R), Institut d'Estadística de 
Catalunya (C), Institut Nacional d'Estadística (C), 
Agència de Salut Pública de Catalunya (C), Institut 
Mèdic Legal de Catalunya (C)

anual comarcal,Catalunya,altres 
àmbits

171.000 €

09 03 01 ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE 
DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA 

Tractament i anàlisi de les butlletes de les malalties de declaració obligatòria, tant pel 
que fa a les numèriques com per les individualitzades. Les primeres es notifiquen 
setmanalment en forma de sumatori de nombre de casos per tipus de malaltia, 
setmana i centre declarant. Les segones es notifiquen el mateix dia en què es 
produeix la sospita de cas i, a diferència de les anteriors, proporcionen informació 
sobre les característiques del pacient.

Departament de Salut (R) anual municipal,provincial,Catalunya
,altres àmbits

41.000 €

09 04 01 ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE 
DADES D'ALTA HOSPITALÀRIA 

El Departament de Salut disposa d'un registre del conjunt mínim bàsic de dades d'alta 
hospitalària (CMBDAH) que es nodreix de la informació subministrada pels centres. 
Aquest registre recull informació d’activitat, a partir de les altes de tots els hospitals de 
la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) i d'una part creixent dels altres 
hospitals d'aguts de Catalunya.

Departament de Salut (R) anual Catalunya 204.000 €

09 05 01 ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS SANITARIS 
EN RÈGIM D'INTERNAT 

Gestionar la recollida de dades d’estructura, activitat i econòmiques dels centres 
hospitalaris de Catalunya amb la finalitat de facilitar-ne la informació estadística anual, 
per a la seva publicació i explotació sistemàtica.

Departament de Salut (R), Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials l i Igualtat (C)

anual Catalunya 69.000 €

09 06 01 ESTADÍSTICA DE CENTRES I SERVEIS 
SANITARIS 

Directori creat a partir del registre de centres, serveis i establiments sanitaris i 
sociosanitaris on s'inscriuen els centres que han obtingut prèviament l'autorització 
administrativa i també les modificacions, trasllats i tancaments de centres i serveis 

  objecte d'autorització.

Departament de Salut (R) contínua inframunicipal,municipal,coma
rcal,provincial,Catalunya

20.700 €

09 06 02 ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT DE LES ENTITATS 
D'ASSEGURANÇA LLIURE D'ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA 

Realització d'una enquesta a les entitats d'assegurança lliure d'assistència sanitària 
per tal d'obtenir una informació estadística que pugui permetre un coneixement real de 
la situació sanitària d'aquest sector, i serveixi de suport per a la planificació dels 

  serveis sanitaris que gestionen.

Departament de Salut (R) anual Catalunya 6.600 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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09 07 01 ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT PEL VIH/ITS Obtenció d'estadístiques bàsiques sobre incidència i prevalença de VIH, sida i altres 
malalties de transmissió sexual. En relació amb el VIH, la sida i les infeccions de 
transmissió sexual de declaració obligatòria, es realitza la recepció, tractament i anàlisi 
de les butlletes de notificació individualitzada o numèrica corresponents. Sobre altres 
malalties de transmissió sexual, que no són de notificació obligatòria, s’obté informació 
a partir de les declaracions clíniques voluntàries i les notificacions microbiològiques. 
Per als municipis de més de 20.000 habitants la informació és municipal, i en 

  municipis inferiors el nivell de desagregació és la regió sanitària.

Departament de Salut (R) anual 146.000 €

09 07 02 ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE DE LES 
CONDUCTES, PREVALENÇA I INCIDÈNCIA 
SOBRE EL VIH/ITS 

Obtenció de les estadístiques d'evolució de la prevalença de la infecció pel VIH/ITS, i 
dels comportaments associats amb la seva transmissió en grups de població 
sentinella. Les dades són recollides mitjançant estudis de cribatge anònim no 

  relacionat, estudis transversals voluntaris i recollida d'informació sistemàtica anual.

Departament de Salut (R), Departament de Justícia 
(C), organitzacions no governamentals (C)

anual Catalunya 107.200 €

09 07 03 ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE CLÍNIC, 
DIAGNÒSTIC I TERAPÈUTIC DEL VIH I LES ITS 

Obtenció de les estadístiques de les proves diagnòstiques realitzades per la infecció 
del VIH/ITS i dels tractaments prescrits, mitjançant la recepció, tractament i anàlisi de 
les butlletes de notificació d'activitat diagnòstica dels laboratoris i estudis de seguiment 

  clinicoepidemiològics per als tractaments.

Departament de Salut (R) anual Catalunya 175.400 €

09 08 01 ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓ HUMANA 
ASSISTIDA 

Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre les característiques de les usuàries de 
les tècniques de reproducció assistida a Catalunya, el tipus d'utilització i els resultats 
que s'obtenen amb les diverses tècniques emprades, a partir de la informació 
proporcionada pels centres sanitaris autoritzats per utilitzar aquestes tècniques.

Departament de Salut (R) anual Catalunya 83.000 €

09 08 02 ESTADÍSTICA D'INTERRUPCIONS 
VOLUNTÀRIES D'EMBARÀS 

Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre les interrupcions voluntàries de 
l’embaràs realitzades a Catalunya a partir de la informació proporcionada pels centres 
sanitaris autoritzats.

Departament de Salut (R), Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials l i Igualtat (C)

anual comarcal,Catalunya,altres 
àmbits

60.000 €

09 09 01 ESTADÍSTIQUES DEL REGISTRE DE CÀNCER Recollida de la informació dels casos de càncer incidents, estimació de la incidència, 
mortalitat, supervivència i prevalença del càncer, i difusió dels resultats sobre la 
magnitud d’aquesta malaltia a Catalunya.

Departament de Salut (R), Fundació Lliga per a la 
Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA) (C), 
Institut Català d'Oncologia (C)

altres Catalunya 160.000 €

09 09 02 ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER A 
LA REGIÓ SANITÀRIA GIRONA 

Recollida de la informació dels casos de càncer, càlcul de la incidència, mortalitat, 
supervivència i prevalença i difusió dels resultats sobre la magnitud d’aquesta malaltia 
a la demarcació de Girona. 

Departament de Salut (R), Fundació Lliga per a la 
Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA) (C), 
Institut Català d'Oncologia (C)

biennal altres àmbits 150.000 €

09 09 03 ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER DE 
LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA 

Recollida de la informació dels casos de càncer; càlcul de la incidència, la mortalitat, la 
supervivència i la prevalença; i difusió dels resultats sobre la magnitud d’aquesta 
malaltia a la demarcació de Tarragona.

Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del 
Càncer (FUNCA) (R), Departament de Salut (C)

anual comarcal,provincial 179.000 €

09 10 01 ESTADÍSTICA DE TRASPLANTAMENTS Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les dades d’activitat de donació i 
trasplantament i de llistes d’espera pera a trasplantaments d'òrgans de Catalunya. 
Comparació dels principals resultats obtinguts a Catalunya amb els resultats 
d’Espanya i d'altres països.

Departament de Salut (R) anual Catalunya 41.300 €

09 10 02 ESTADÍSTICA DE MALALTS RENALS Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les dades relatives a la 
insuficiència renal terminal tractada per a l’elaboració d’estadístiques bàsiques sobre 
la incidència, la prevalença, la mortalitat i la supervivència del malalt i l'empelt segons 
la modalitat del tractament substitutiu i la distribució geogràfica dels recursos i els 
malalts.

Departament de Salut (R) anual comarcal,altres àmbits 57.600 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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09 10 03 ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE DIABETIS 
TIPUS I

Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les estadístiques bàsiques de la 
diabetis tipus 1 a Catalunya en la població catalana de 0 a 29 anys.

Departament de Salut (R), Associació de Diabètics de 
Catalunya (C), Hospitals de la Xarxa Pública i Privada 
de Catalunya (C)

anual municipal 58.000 €

09 11 01 ESTADÍSTICA DE FARMÀCIA Directori de centres farmacèutics autoritzats a Catalunya (oficines de farmàcia, serveis 
de farmàcia hospitalària, farmacioles rurals i centres distribuïdors farmacèutics) a partir 
de les dades administratives disponibles.

Departament de Salut (R) anual municipal,altres àmbits 28.800 €

09 12 01 ESTADÍSTICA DEL CONTROL SANITARI 
D'AIGÜES

Els equips d'inspecció sanitària recullen periòdicament mostres d'aigua de 
subministrament públic de Catalunya. Aquestes mostres són analitzades i les dades 

  resultants informatitzades.

Departament de Salut (R) anual Catalunya <6.000 €

09 13 01 ESTADÍSTICA DE PROTECCIÓ DELS 
CONSUMIDORS 

Tractament estadístic de la informació disponible amb motiu de les trucades al 
"Telèfon del consumidor-012" i a l'Agència Catalana del Consum, explotant la 

  informació disponible de caràcter administratiu.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) mensual comarcal,provincial <6.000 €

09 14 01 ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT DEL 
MUNICIPI DE BARCELONA

L’Agència de Salut Pública elabora les estadístiques de morbiditat a partir dels 
impresos de notificació de les malalties de declaració obligatòria numèriques i 
nominals i també a partir de registres específics (registre de defectes congènits, 
registre de lesions per accident, registre de drogues) 

Ajuntament de Barcelona (R), Departament de Salut 
(C)

anual districte,municipal 50.000 €

09 14 02 ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT DEL 
MUNICIPI DE BARCELONA

L’Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de mortalitat a 
partir de la selecció i codificació de variables expressades en la butlleta estadística de 
defunció. Aquestes dades són informatitzades, validades i tractades estadísticament, 
per tal de possibilitar l’anàlisi de les causes de mort de la població, l’esperança de vida 
i la mortalitat prematura. 

Ajuntament de Barcelona (R), Institut d'Estadística de 
Catalunya (C), Institut Nacional d'Estadística (C), 
Departament de Salut (C)

anual districte,municipal 38.100 €

09 14 03 ESTADÍSTICA SOBRE LA TUBERCULOSI A 
BARCELONA

L’ Agència de Salut Pública de Barcelona obté les estadístiques bàsiques sobre els 
casos de tuberculosi de l’evolució de la prevalença de la infecció. 

Ajuntament de Barcelona (R), Departament de Salut 
(C)

anual municipal 38.000 €

09 14 04 ESTADÍSTICA SOBRE LA SIDA I INFECCIÓ PEL 
VIH A BARCELONA

L’Agència de Salut Pública de Barcelona obté les estadístiques bàsiques sobre els 
casos de malaltia de la sida i de l’evolució de la prevalença de la infecció pel VIH així 
com aspectes microbiològics, clínics, conductes i de prevenció relacionats.

Ajuntament de Barcelona (R), Departament de Salut 
(C)

trimestral municipal 38.000 €

09 15 01 INDICADORS DEL SISTEMA DE SALUT Publicació dels primers resultats i validació del projecte tècnic i posterior elaboració i 
manteniment d'un sistema d'indicadors que permeti, a partir d'informació d'origen 
estadístic i administratiu disponible en l'àmbit del Departament de Salut, fer un 
seguiment sobre aspectes que condicionen la salut de la població, així com la 
incidència de diverses malalties, l'activitat hospitalària i d'altres recursos sanitaris.

Departament de Salut (R) anual comarcal,altres àmbits 48.000 €

09 16 01 ESTADÍSTICA DELS CENTRES INTEGRATS A 
LA XARXA D'ATENCIÓ A LES 
DROGODEPENDÈNCIES 

Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de dades sobre activitat assistencial 
dels centres integrats de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències, característiques 
de la població atesa i recursos dels centres. Aquest conjunt d'indicadors dóna lloc al 
sistema d'informació sobre drogodependències que és gestionat per l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut.

Departament de Salut (R) anual comarcal,altres àmbits 60.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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10 Educació, cultura i lleure
10 02 01 ENQUESTA D’USOS LINGÜÍSTICS DE LA 

POBLACIÓ 
Recollida d'informació i explotació estadística relativa a la tercera edició de l'enquesta 
sobre els usos lingüístics de la població, que permeti conèixer els coneixements 
lingüístics de les llengües oficials en el territori, i algunes no oficials, així com els usos 
lingüístics en els diversos espais de relació personal. L'operació incorpora informació 
estadística sobre l'aranès a l'Aran.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
de Cultura (R)

quinquennal àmbits del Pla 
territorial,Catalunya

351.400 €

10 04 01 SISTEMA D'INDICADORS LINGÜÍSTICS Obtenció d'un sistema d'indicadors lingüístics (SIL) que permeti fer un seguiment dels 
coneixements i usos lingüístics a Catalunya en diversos àmbits a partir de les dades 
provinents d'estadístiques oficials.

Departament de Cultura (R), Institut d'Estadística de 
Catalunya (C)

anual àmbits del Pla 
territorial,Catalunya

<6.000 €

10 05 01 ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ALUMNES I 
PROFESSORS D'EDUCACIÓ NO 
UNIVERSITÀRIA

Creació d'un fitxer amb les dades dels centres docents que imparteixen ensenyaments 
no universitaris, referides als propis centres, als alumnes i als professors.

Departament d'Ensenyament (R), Ministeri d'Educació 
(C)

anual comarcal,provincial 100.000 €

10 06 01 ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVEI DE 
L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

Quantificació dels recursos humans de què disposa l'Administració educativa a partir 
  dels registres informàtics de personal.

Departament d'Ensenyament (R), Ministeri d'Educació 
(C)

anual Catalunya <6.000 €

10 07 01 SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES Sistematització i homogeneïtzació de les principals variables de l'estadística dels 
  centres, alumnat i professorat, per tal de conèixer-ne l'evolució.

Departament d'Ensenyament (R), Ministeri d'Educació 
(C)

anual Catalunya 7.500 €

10 08 01 INDICADORS ESTADÍSTICS DE 
L'ENSENYAMENT

Utilitzant dades de diverses fonts del Departament, es creen un seguit d'indicadors 
  que donen una visió de conjunt de la situació del sistema educatiu.

Departament d'Ensenyament (R), Ministeri d'Educació 
(C)

anual Catalunya 7.500 €

10 09 01 ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT 
UNIVERSITARI

Obtenció de les estadístiques bàsiques de les universitats catalanes. Departament d'Economia i Coneixement (R), 
universitats catalanes (C)

anual Catalunya 180.000 €

10 11 01 ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES Realització del treball de camp i explotació de resultats d'una enquesta que recull 
informació sobre les característiques de les biblioteques segons estructura, 
funcionament, equipament, personal, serveis i despeses. 

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
de Cultura (C), Institut Nacional d'Estadística (C)

biennal comarcal 42.500 €

10 12 01 ESTADÍSTICA D’ARXIUS Tramesa d’un qüestionari electrònic als arxius per tal de conèixer el nombre, l’activitat i 
altres característiques pròpies del sector a Catalunya, a partir del qual fer una 
explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada 
per tal de fer-ne el tractament estadístic. 

Departament de Cultura (R) biennal Catalunya 34.000 €

10 13 01 ESTADÍSTICA DEL LLIBRE Obtenció de l'estadística del sector del llibre a partir de fonts d'informació externes al 
Departament. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne les 

  tabulacions corresponents.

Departament de Cultura (R) anual Catalunya 8.000 €

10 14 01 ESTADÍSTICA DE MUSEUS I COL·LECCIONS Obtenció de l'estadística sobre museus i col·leccions a partir de la informació de 
caràcter administratiu disponible en el Departament de Cultura. Aquesta informació és 
validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic. 

Departament de Cultura (R) anual comarcal 8.000 €

10 15 01 ESTADÍSTICA DE CINEMA Obtenció de l'estadística de cinema, sector exhibició, a partir de la informació de 
caràcter administratiu disponible en el Departament de Cultura Aquesta informació és 
validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Departament de Cultura (R) anual comarcal 8.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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10 16 01 ESTADÍSTICA D'ARTS ESCÈNIQUES Tramesa d'un qüestionari electrònic a les sales i companyies per tal de conèixer el 
nombre, l'activitat i altres característiques pròpies de les arts escèniques a Catalunya, 
a partir del qual fer una explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és 
validada i informatitzada per tal de fer les tabulacions corresponents. 

Departament de Cultura (R) anual Catalunya 63.000 €

10 18 01 ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC 

Obtenció de l'estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic, a partir de la 
informació de caràcter administratiu disponible en el Departament de Cultura. Aquesta 
informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne les tabulacions corresponents.

Departament de Cultura (R) anual comarcal 8.000 €

10 19 01 ESTADÍSTICA DE LES ARTS VISUALS I 
PLÀSTIQUES 

Tramesa d’un qüestionari electrònic a les galeries d’art per tal de conèixer el nombre, 
l’activitat i altres característiques pròpies del sector a Catalunya, a partir del qual fer 
una explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i 
informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic. 

Departament de Cultura (R) biennal Catalunya 30.000 €

10 24 01 ESTADÍSTICA DE L'ESPORT Obtenció de les dades estadístiques bàsiques de l'esport a Catalunya a partir de 
l'explotació de les dades de caràcter administratiu disponibles a la Secretaria General 
de l'Esport.

Departament de la Presidència (R) anual comarcal,Catalunya <6.000 €

10 26 01 ESTADÍSTICA DEL JOC Obtenció de les dades bàsiques del joc privat a Catalunya de sales de bingo, casinos, 
màquines recreatives i d’atzar, rifes, quines, tómboles i combinacions aleatòries, així 
com de les principals variables relatives a les loteries catalanes que gestiona l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes.

Departament d'Economia i Coneixement (R) anual altres àmbits <6.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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11 Anàlisi social
11 01 01 INDICADORS SOCIALS TERRITORIALS Disposar d'un sistema d'indicadors socials, que permeti conèixer les característiques 

bàsiques de la situació social de Catalunya, fent una desagregació segons la divisió 
territorial vigent, així com seguir-ne l'evolució temporal, fent una recopilació i 

 tractament estadístic de dades disponibles.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) contínua comarcal 44.700 €

11 04 01 SISTEMA D'INDICADORS SOBRE LA JOVENTUT Manteniment i actualització d'un sistema d'indicadors que té l'objectiu de proporcionar 
informació fiable, significativa i periòdica sobre la realitat juvenil de Catalunya, per tal 
de detectar les tendències principals que s'hi produeixen i contribuir a identificar les 
necessitats d'intervenció. Els indicadors s'organitzen en vuit àmbits temàtics: població, 
educació, treball, habitatge, cultura, salut, participació i cohesió social.

Departament de Benestar Social i Família (R), Institut 
d'Estadística de Catalunya (C)

contínua Catalunya <6.000 €

11 05 01 ESTADÍSTICA SOBRE LA SITUACIÓ DE LES 
DONES

Manteniment i actualització d’un recull de dades estadístiques que té l’objectiu de 
proporcionar informació fiable, significativa i periòdica sobre la situació social de les 
dones de Catalunya, per tal de detectar les tendències principals que s’hi produeixen i 
contribuir a identificar les necessitats d’intervenció. Les dades s’organitzen en vuit 
àmbits temàtics: demografia, ensenyament, llars i famílies, participació ciutadana, 
recerca i desenvolupament, salut, treball i violència masclista.

Departament de Benestar Social i Família (R), Institut 
d'Estadística de Catalunya (C)

contínua Catalunya <6.000 €

11 06 01 SISTEMA D'INDICADORS SOBRE 
DISCAPACITAT I OCUPACIÓ 

Construir un sistema d'indicadors que faciliti informació sobre la relació amb l'activitat 
  econòmica i la situació i evolució laboral de les persones amb discapacitat. 

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Departament 
de Benestar Social i Família (C)

anual Catalunya 60.000 €

11 07 01 SISTEMA D'INDICADORS SOBRE LA 
CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I 
LABORAL 

Construir un sistema d'indicadors que faciliti informació sobre la compatibilització de la 
vida laboral i personal i la incidència de les noves organitzacions de les formes de 

  treball.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual Catalunya 45.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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12 Medi ambient i sostenibilitat
12 01 01 ESTADÍSTICA DE RESIDUS INDUSTRIALS 

DECLARATS
Dades de la producció i tipologia dels residus industrials declarats de les activitats 

  industrials que en generen, segons les declaracions de les empreses.
Departament de Territori i Sostenibilitat (R), empreses 
generadores de residus (C)

anual comarcal,Catalunya <6.000 €

12 01 02 ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS Conèixer l'evolució de la generació de residus municipals, de la seva recollida 
  selectiva, tipus de gestió i del grau de compliment dels programes de residus.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), ens locals 
de Catalunya (C), consorcis (C), entitats explotadores 
de plantes de tractament de residus (C)

anual municipal,comarcal,Catalunya <6.000 €

12 01 03 ESTADÍSTICA DE GESTORS DE RESIDUS 
INDUSTRIALS I DE LA CONSTRUCCIÓ

Avaluar la gestió anual dels residus industrials i de la construcció a Catalunya i 
conèixer el seu tractament, a partir de l'explotació de les dades de les empreses 

  gestores de residus.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), empreses 
gestores dels residus (C)

anual Catalunya <6.000 €

12 02 01 ESTADÍSTICA DE TRACTAMENT D’AIGÜES 
RESIDUALS URBANES

Determinació del nombre de depuradores públiques d'aigües residuals urbanes i 
  capacitat de tractament per tipologies.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual municipal <6.000 €

12 02 02 ESTADÍSTICA SOBRE LES ENTITATS 
SUBMINISTRADORES D'AIGUA PER AL 
CONSUM HUMÀ 

Determinació del nombre i les característiques de les entitats subministradores d'aigua 
per al consum humà a Catalunya a partir de les dades que posseeixen l'Agència 
Catalana de l'Aigua i els ajuntaments de Catalunya, i conèixer el volum i usos 

  (domèstic o industrial) de l'aigua subministrada.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), ens locals 
de Catalunya (C), companyies subministradores (C), 
consorcis (C)

anual comarcal <6.000 €

12 03 01 ESTADÍSTICA DE SUPERFÍCIES I D'ESPAIS 
NATURALS PROTEGITS

Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre espais naturals protegits pel Pla 
d'espais d'interès natural, així com el seu estat de desplegament pel que fa a la 
delimitació definitiva dels espais, a partir d'informació de caràcter administratiu 

 disponible.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (R)

anual Catalunya <6.000 €

12 03 02 SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL I 
ETIQUETATGE ECOLÒGIC

Evolució de les empreses que estan adherides als sistemes d'ecogestió i ecoauditoria 
de la UE (EMAS) i de les empreses que incorporen en la seva activitat ecoproductes o 

  ecoserveis.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual municipal,comarcal <6.000 €

12 03 03 ESTADÍSTICA SOBRE DECLARACIONS 
D'IMPACTE AMBIENTAL 

Elaboració de les estadístiques bàsiques sobre declaracions d'impacte ambiental 
emeses pel Departament a partir del tractament estadístic d'informació de caràcter 

  administratiu disponible.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), Ponència 
Ambiental (C)

anual Catalunya <6.000 €

12 04 01 ESTADÍSTICA DE QUALITAT DE L'AIRE Explotació de les dades proporcionades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica i de les trameses per les empreses i administracions amb 

  centres d'anàlisi.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), ens locals 
de Catalunya (C)

contínua Catalunya <6.000 €

12 04 02 ÍNDEX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA Obtenció de l'Índex català de qualitat de l'aire, l'ICQA, per tal de disposar d'un 
indicador quantitatiu i qualitatiu que permeti fer un seguiment de la qualitat de l'aire a 

  Catalunya.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) setmanal municipal <6.000 €

12 05 01 INDICADORS DE LA QUALITAT SANITÀRIA DE 
LES AIGÜES DE BANY A LA TEMPORADA 
D'ESTIU 

Elaboració d'uns indicadors a partir d'anàlisis periòdiques de mostres d'aigua per tal 
de conèixer els principals elements que pol·lueixen i el nivell bacteriològic de les 

  platges al llarg de la temporada d'estiu.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), Universitat 
Rovira i Virgili (C), Facultat de Medicina i Ciències de 
la Salut (C), Fundació URV (C)

anual municipal,comarcal,provincial,
Catalunya

30.000 €

12 06 01 ESTADÍSTICA D'ACTIVITATS EXTRACTIVES Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre restauració d'activitats mineres a cel 
obert obtingudes a partir del tractament estadístic de la informació de caràcter 
administratiu disponible al Departament.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual comarcal <6.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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12 07 01 ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I 
PRODUCCIONS FORESTALS

Explotació de la informació continguda en les autoritzacions de tala de fusta que 
gestiona la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat per tal de seguir l'evolució 
de les produccions forestals. La mateixa Direcció General fa un seguiment estadístic 
de la superfície afectada pels incendis forestals.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (R)

anual comarcal,provincial <6.000 €

12 07 02 ESTADÍSTICA DE ROMPUDES FORESTALS Explotació de la informació respecte de la transformació d'usos del territori dintre del 
sòl no urbanitzable que passen de forestal a agrícola.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (R)

anual comarcal <6.000 €

12 09 01 ESTADÍSTICA DE LES ESPÈCIES 
AMENAÇADES

Seguiment de l'evolució de les espècies en declivi o protegides mencionades en els 
 annexos de les directives d’hàbitats i aus i en la llista vermella de la Unió Europea.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (R), organitzacions no 
governamentals (C), universitats catalanes (C), Institut 
Català d'Ornitologia (C), Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya (C)

anual Catalunya <6.000 €

12 10 01 ESTADÍSTICA DE DADES METEOROLÒGIQUES Anàlisi dels fenòmens meteorològics i les dades meteorològiques bàsiques obtingudes 
a partir de les observacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques 
del Servei de Meteorologia de Catalunya, l'Estació de Radiosondatge de Barcelona, la 

  Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques Atmosfèriques i la Xarxa de Radars.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual municipal,comarcal <6.000 €

12 11 01 ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA Recollida i tractament de totes les dades referents a la hidrografia de les conques 
intracomunitàries i intercomunitàries de Catalunya. Per a les conques 

  intracomunitàries es disposa del Pla hidrològic.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual Catalunya <6.000 €

12 13 01 ESTADÍSTICA DE L'EVOLUCIÓ DEL RÈGIM 
JURÍDIC I LES QUALIFICACIONS 
URBANÍSTIQUES DEL SÒL 

Recopilació i sistematització de dades tècniques i administratives per a la difusió de la 
superfície segons la classificació jurídica del sòl en els municipis de Catalunya. Pel 
que fa a les qualificacions, la recopilació, sistematització i generalització de les dades 
tècniques dels expedients de planejament general dels municipis de Catalunya per al 
seguiment de les superfícies qualificades com a sistemes de comunicacions, 
d'equipaments, d'espais lliures i d'habitatge dotacional públic, així com les diferents 

  zones urbanes d'aprofitament privat i tipus de sòl no urbanitzable.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual municipal <6.000 €

12 14 01 ESTADÍSTICA DEL PLANEJAMENT GENERAL 
VIGENT 

Tractament estadístic de les dades administratives disponibles per conèixer l'estat del 
  planejament general vigent als municipis de Catalunya.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual municipal <6.000 €

12 15 01 ESTADÍSTICA DE SECTORS DE 
PLANEJAMENT 

Recopilació i sistematització de les dades tècniques i administratives dels expedients 
de planejament urbanístic dels municipis de Catalunya per al seguiment del 
desenvolupament dels sectors de planejament urbanístic i dels polígons d'actuació 

  urbanística en tots els règims de sòl definits pel planejament vigent.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual municipal <6.000 €

12 16 01 ESTADÍSTICA D’INFRAESTRUCTURES I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Treballs d’actualització de l’enquesta sobre infraestructures i equipaments a nuclis de 
municipis de població de menys de 50.000 habitants, així com obtenció de les 
primeres explotacions.

Departament de Governació i Relacions Institucionals 
(R), consells comarcals (C)

anual altres àmbits 30.000 €

12 17 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI Tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents del transport 
ferroviari dels diferents operadors (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Renfe, 
metro, tramvies i cremallera), per tal de conèixer el volum i les dades bàsiques de 

  trànsit del transport ferroviari.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual Catalunya,altres àmbits <6.000 €

12 18 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT AERI Tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents del transport 
aeri dels aeroports de Barcelona, Girona, Reus i Lleida- Alguaire per conèixer el volum 
i les dades bàsiques de trànsit de mercaderies i passatgers a Catalunya.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual Catalunya,altres àmbits <6.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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12 19 01 ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS 
PORTS

Tractament estadístic de les dades administratives provinents dels ports de la 
Generalitat, del Port de Barcelona i del Port de Tarragona, per conèixer el nombre de 
vaixells, mercaderies, pesca i altres característiques del trànsit marítim als ports de 

  Catalunya.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual Catalunya,altres àmbits <6.000 €

12 20 01 INDICADORS DEL TRANSPORT URBÀ Tractament estadístic de la informació proporcionada per les autoritats metropolitanes 
del transport sobre el transport urbà de superfície en forma d'indicadors per conèixer el 

  nivell d'oferta i de demanda dels serveis de transport urbà de Catalunya.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual provincial,Catalunya <6.000 €

12 21 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE 
VIATGERS PER CARRETERA 

Tractament estadístic de la informació proporcionada per les empreses de transport 
públic regular de viatgers per carretera, concessionàries de la Generalitat de 

  Catalunya, per conèixer les principals magnituds de l'oferta i la demanda.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), empreses 
concessionàries (C), empreses de transport (C)

anual altres àmbits <6.000 €

12 22 01  ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA  Explotació de les dades disponibles de caràcter administratiu, per conèixer la longitud, 
el tipus de via i altres característiques de la xarxa viària de la Generalitat, de l'Estat i 
de les diputacions a Catalunya.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual provincial <6.000 €

12 23 01 ESTADÍSTICA DE TRÀNSIT DE LA XARXA DE 
CARRETERES 

Tractament estadístic de la informació obtinguda a partir dels aforaments de trànsit de 
la xarxa de carreteres de la Generalitat i de la informació proporcionada per les 
diferents concessionàries d'autopistes, per conèixer el volum de trànsit de les 
carreteres de la xarxa de Catalunya.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual altres àmbits <6.000 €

12 24 01 ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DEL 
TRANSPORT

Explotació d'una part de la informació del directori de les empreses de transport, 
gestionada pel Ministeri de Foment, corresponent a les autoritzacions del transport per 
carretera. Les autoritzacions són els permisos administratius per a l'exercici de 
l'activitat del transport i que es materialitza en la targeta de transport. En el cas del 
transport de mercaderies, les autoritzacions s'atorguen a cada vehicle, mentre que en 
el cas del transport de passatgers s'atorguen a l'empresa que desenvolupa l'activitat.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), Ministeri 
de Foment (C)

anual provincial <6.000 €

12 27 01 ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA 
PER RAÓ D'ESTUDI (EDAT ESCOLAR)

Explotació de l'arxiu de matriculació del curs 2011-2012 del Departament 
d'Ensenyament. Aquest arxiu conté l'adreça postal de la residència de l'alumne i 
l'adreça del centre on es desplaça a estudiar, així com el sexe de l'escolar. Aquesta 
informació permet elaborar la matriu de mobilitat obligada per raó d'estudi dels 
escolars de 3 a 15 anys amb la mateixa referència temporal del Cens de població del 
2011. A més, la disponibilitat d'aquestes dades permet la seva explotació anual.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Ensenyament (C)

anual municipal 15.900 €

12 27 02 ESTADÍSTICA DE MOBILITAT OBLIGADA PER 
RAÓ D'ESTUDI (ESTUDIS UNIVERSITARIS)

Explotació de l'arxiu de matriculació del curs 2011-2012 de la Secretaria d'Universitats 
del Departament d'Economia i Coneixement. Aquest arxiu conté l'adreça postal de la 
residència de l'alumne i l'adreça del centre on es desplaça a estudiar. Això ha de 
permetre construir la matriu de mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants 
universitaris amb la mateixa referència temporal del Cens de població del 2011 i que 
permet completar amb un registre administratiu la mobilitat de la franja universitària. 
Es podrà explotar anualment a diferència de les dades censals que són decennals.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Economia i Coneixement (C)

anual municipal 14.400 €

12 28 01 INDICADORS DE MOBILITAT Indicadors elaborats a partir d'un recull d'informació estadística en matèria de mobilitat 
i el seu grau de sostenibilitat i que serveixen com a instrument de planificació i anàlisi 
de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual Catalunya <6.000 €

12 28 02 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PÚBLIC 
COL·LECTIU A LA REGIÓ METROPOLITANA DE 
BARCELONA

Realització d'un tríptic (TransMet Xifres) on es recullen les dades estadístiques més 
significatives del transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona, a 
partir de la selecció i sistematització de dades estadístiques i administratives 

  disponibles.

Autoritat del Transport Metropolità (R) semestral altres àmbits <6.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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12 29 01 ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DEL 
MUNICIPIDE BARCELONA

Elaboració de les estadístiques bàsiques del parc de vehicles de la ciutat de 
Barcelona, a partir d’informació disponible d’origen administratiu, una vegada 
depurada i tractada.

Ajuntament de Barcelona (R) anual inframunicipal 12.300 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

13 Macromagnituds econòmiques
13 01 01 TAULA INPUT-OUTPUT 2011 Desplegament dels treballs de camp de les Taules Input-Output de Catalunya 2011 

incorporant les novetats del futur Sistema Europeu de Comptes (SEC) i la Classificació 
catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Economia i Coneixement (C), Departament 
d'Empresa i Ocupació (C), Departament de Territori i 
Sostenibilitat (C), Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (C), 
Institut Nacional d'Estadística (C)

decennal Catalunya 104.900 €

13 01 02 ESTADÍSTICA D'IMPACTES ECONÒMICS Elaboració sistemàtica d'estimacions estadístiques d'impactes econòmics a fi de 
quantificar efectes directes i indirectes i els seus multiplicadors, a partir de la 
metodologia del model Input-Output.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) anual Catalunya 9.800 €

13 01 03 ESTADÍSTICA DE CONSUMS INTERMEDIS Execució d'una enquesta dirigida a una mostra d'establiments amb activitat a 
Catalunya per tal de conèixer el detall de les seves compres i serveis exteriors. 
Aquesta informació resulta indispensable per poder dur a terme l'elaboració de les 
Taules Input-Output de Catalunya 2011. Els resultats de l'esmentada enquesta 
estaran integrats en el Marc Input-Output.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) decennal Catalunya 79.500 €

13 02 01 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (OFERTA) Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes 
(SEC), segons oferta a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i 
administratives disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia 
catalana. S'actualitza la informació a la Classificació catalana d'activitats econòmiques 
2009 (CCAE-2009)

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Economia i Coneixement (C)

anual Catalunya 25.300 €

13 02 02 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (DEMANDA) Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes 
(SEC), segons demanda a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts 
estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució 
de l'economia catalana.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Economia i Coneixement (C)

anual Catalunya 14.600 €

13 02 03 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (RENDES) Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes 
(SEC), segons rendes a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques 
i administratives disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia 
catalana. S'actualitza la informació a la Classificació catalana d'activitats econòmiques 
2009 (CCAE-2009).

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Economia i Coneixement (C)

anual Catalunya 17.000 €

13 02 04 ESTADÍSTICA DE LA PRODUCTIVITAT DE 
L’ECONOMIA CATALANA

Càlcul de la Productivitat Total dels Factors de l’economia catalana i obtenció dels 
factors explicatius del creixement econòmic d’acord amb la descomposició de Solow. 
Els resultats s’ajustaran a la metodologia usada per la Comissió Europea.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Economia i Coneixement (R)

anual Catalunya 13.100 €

13 03 01 AVANÇ DE COMPTES ECONÒMICS ANUALS Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes 
(SEC), segons oferta i demanda corresponent als anys 2010-2011 a partir de la síntesi 
i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de 
conèixer l'evolució dels principals sectors d'activitat econòmica i operacions de 
demanda de Catalunya. S'actualitza la informació a la Classificació catalana 
d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Economia i Coneixement (C)

anual Catalunya 7.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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13 04 01 MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: 
PRODUCTE INTERIOR BRUT COMARCAL I 
MUNICIPAL  

Estimació del Producte Interior Brut (PIB) i el Valor Afegit Brut (VAB) sectorial en el 
marc del Sistema Europeu de Comptes (SEC), per a totes les comarques i municipis 
de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals, a partir de la síntesi i 
conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles de caràcter 
territorial.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) anual municipal,comarcal 11.900 €

13 04 02 MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: RENDA 
FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL I 
MUNICIPAL

Estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l'estadística territorial per tal 
d'obtenir la renda familiar i els seus components per a totes les comarques i municipis 
de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) anual municipal,comarcal 15.300 €

13 05 01 COMPTABILITAT TRIMESTRAL Estimació trimestral del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda en 
el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), a partir de la síntesi i conciliació de 
diferents fonts estadístiques i administratives disponibles. S'actualitza la informació a 
la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Institut d'Estadística de Catalunya (R) trimestral Catalunya 38.100 €

13 05 02 AVANÇ DE LA VARIACIÓ DEL PRODUCTE 
INTERIOR BRUT (PIB)

Obtenció d'una primera estimació d'avanç, per via d'indicadors indirectes, de la 
variació del PIB global i sectorial de l'economia catalana.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Economia i Coneixement (R), Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural (C)

trimestral Catalunya 21.500 €

13 08 01 PREVISIONS MACROECONÒMIQUES Elaboració de les previsions de les principals macromagnituds de l'economia catalana 
amb la finalitat de tenir una primera valoració del creixement econòmic previst i dels 

  factors fonamentals explicatius d'aquests.

Departament d'Economia i Coneixement (R) anual Catalunya <6.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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14 Sectors productius
14 01 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL D'EMPRESES Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta industrial d'empreses d'àmbit 

estatal, amb l'objectiu de conèixer les característiques estructurals més rellevants dels 
diferents sectors industrials. Les estimacions, tant les corresponents a conceptes de la 
comptabilitat empresarial com les de macromagnituds, es presentaran amb un elevat 
nivell de desagregació sectorial.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

anual Catalunya 17.900 €

14 02 01 ESTADÍSTICA D'EMPRESES DEL COMERÇ Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta anual de serveis d'àmbit estatal 
per tal de conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més 
rellevants del sector comercial. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell 
de desagregació sectorial.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

anual Catalunya 6.500 €

14 03 02 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES 
TURÍSTIQUES

Coneixement de les macromagnituds més rellevants de les empreses turístiques 
mitjançant una explotació específica de l'enquesta a les empreses del sector i altra 
informació estadística disponible.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Empresa i Ocupació (C), Institut Nacional 
d'Estadística (C), Agència Estatal d'Administració 
Tributària (C)

anual Catalunya <6.000 €

14 06 02 ESTADÍSTICA D'EMPRESES DELS SERVEIS Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta anual de serveis d'àmbit estatal 
per tal de conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més 
rellevants de les empreses del sector serveis no comercials. Les estimacions es 
presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

anual Catalunya 16.000 €

14 07 01 COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI Elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques del sector agrari català, 
d'acord amb el sistema de comptes econòmics de l'agricultura adaptades a la 
metodologia del Sistema Europeu de Comptes.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (R), Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí (C)

anual provincial,Catalunya 60.000 €

14 08 01 ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL Caracterització del sector audiovisual a partir de l'explotació específica de l'enquesta 
anual sobre les empreses de serveis a Catalunya i d'altres enquestes directes al 
sector, per tal de conèixer l'evolució de la seva producció, la despesa i l'ocupació dels 
seus professionals. L'actuació també preveu el tractament d'arxius administratius que 
regulen l'activitat del sector i l'explotació d'operacions estadístiques adreçades a la 
població en aquest àmbit.

Institut Català de les Empreses Culturals (R), Institut 
d'Estadística de Catalunya (R), Departament de 
Cultura (R), Consell de l'Audiovisual de Catalunya (R), 
Institut Nacional d'Estadística (C)

anual Catalunya 42.400 €

14 10 01 ESTADÍSTICA DE L'ESTRUCTURA DE LES 
EXPLOTACIONS AGRÀRIES

Elaboració del projecte tècnic per tal d’actualitzar les dades estructurals de les 
explotacions agràries a Catalunya mitjançant una nova enquesta a les explotacions 
agràries, referida a l'any agrari 2013 que permeti conèixer l'estructura del sector i la 
seva evolució respecte al cens agrari del 2009, i obtenir informació homologable i 
comparable amb l'exigida per la Unió Europea.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural (C), Institut Nacional d'Estadística (C)

triennal Catalunya 240.000 €

14 11 01 ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I 
PRODUCCIONS AGRÍCOLES

Les oficines comarcals del Departament faciliten anualment, les dades sobre la 
distribució de la superfície dels municipis de cada comarca que seran la informació 
bàsica sobre superfície. Pel que fa als rendiments i produccions agrícoles, la 
informació és facilitada per professionals del propi sector (agricultors, cooperatives, 
etc), i a través dels aforaments de diferents conreus que elabora el Departament.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (R), Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí (C)

anual municipal,comarcal,provincial 10.000 €

14 12 01 ESTADÍSTICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA Explotació estadística de les dades referents al parc de maquinària agrícola, 
contingudes en els fulls d'inscripció del Registre Oficial de Maquinària Agrícola 
(ROMA).

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (R), Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí (C)

anual provincial <6.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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14 13 01 ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA Estimació dels censos ramaders -desagregats segons la normativa de la Unió 
Europea-, sacrifici de bestiar i produccions ramaderes a partir d'una enquesta feta a 
una mostra d'explotacions ramaderes i una enquesta feta a escorxadors i sales 
d'incubació.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (R), Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí (C)

anual provincial 100.000 €

14 14 01 ESTADÍSTICA DE PREUS DE LA TERRA Estimació anual a partir de l’observació directa de l’evolució dels preus de la terra i 
cànons d’arrendaments rústics, dels conreus de secà, regadiu i aprofitament més 
representatius, ponderats d’acord amb la superfície ocupada, a fi d’obtenir-ne un índex 
per a Catalunya.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (R), Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí (C)

anual provincial,Catalunya 20.000 €

14 15 01 ESTADÍSTICA DE PREUS AGRARIS Obtenció de les estadístiques bàsiques dels preus agraris, tant pel que fa als preus 
agraris cotitzats en llotges i mercats com als preus rebuts i pagats als pagesos, fent 
una operació de recollida d’informació en què es constatin els preus dels productes 
agraris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més 
significatives. La periodicitat és setmanal per als preus de llotges i mercats i mensual 
per als preus percebuts i pagats als pagesos.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (R), Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí (C)

mensual provincial,Catalunya 200.000 €

14 16 01 XARXA COMPTABLE AGRÀRIA Recollida anual de les dades comptables del conjunt d’anotacions al llarg de l’any, en 
una mostra d’explotacions representatives de les orientacions tecnicoeconòmiques 
(OTE) i de les unitats de dimensió econòmica (UDE), que permeti el seguiment 
microeconòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, la renda i les ràtios 
econòmiques i financeres de les explotacions agràries de Catalunya.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (R), Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí (C)

anual Catalunya 360.000 €

14 17 01 ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES Obtenció de les dades de captures, per espècies i ports, a partir de la informació sobre 
 pesca desembarcada facilitada per les confraries de pescadors.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural (R), Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí (C)

anual altres àmbits 20.000 €

14 18 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE PRODUCTES Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta industrial de productes d'àmbit 
estatal per tal de conèixer la producció industrial de Catalunya en unitats físiques i 
monetàries amb un elevat grau de desagregació per productes d'acord amb la 
classificació PRODCOM.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

anual Catalunya 7.500 €

14 19 01 ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DE LA 
INVERSIÓ INDUSTRIAL

Disposar d'una estimació quantitativa de la variació de la inversió industrial fent una 
operació d'enquesta.

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Institut 
d'Estadística de Catalunya (C)

semestral Catalunya 52.000 €

14 20 01 BALANÇ ENERGÈTIC Quantificar les disponibilitats i les utilitzacions per a cada font d'energia, construint el 
  balanç energètic de Catalunya i reflectint-ne l'evolució temporal.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual Catalunya 11.000 €

14 20 02  ESTADÍSTICA D'ENERGIA ELÈCTRICA Conèixer la producció d’energia elèctrica segons tecnologies, formes d’energia 
emprades i règim econòmic aplicable (règim ordinari, règim especial i instal·lacions 
aïllades de la xarxa), conèixer el consum per formes d’energia en la producció 
d’energia elèctrica i conèixer el consum d’energia elèctrica d’autoconsum i de xarxa, 
desagregat tant per peatges d’accés com de sectors d’activitat econòmica. Tota 
aquesta informació s’obté del tractament estadístic dels balanços específics de les 
empreses de producció d’energia elèctrica, de les dades de facturació de les 
empreses de distribució d’energia elèctrica per peatges d’accés i sectors d’activitat 
econòmica i en el cas dels abonats amb potència contractada igual o superior a 50 
kW, de llurs dades individualitzades, i de les dades de facturació de les empreses de 
comercialització d’energia elèctrica per tarifes d’accés i sectors d’activitat econòmica.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual provincial,Catalunya 46.800 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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14 20 03 ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL Quantificar les disponibilitats i el consum de gas natural per tarifes i sectors d’activitat 
econòmica. Tota aquesta informació s'obté del tractament estadístic dels balanços 
específics de la planta de regasificació d’ENAGAS a Barcelona, de les dades de 
facturació de les empreses de distribució de gas natural per tarifes i sectors d’activitat 
econòmica i, en el cas dels principals abonats (acollits a les següents tarifes d’accés: 
grup 1 sencer, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.2 bis, 2.3 bis, 3.5 i els peatges de transport i 
distribució interrompible), de llurs dades individualitzades, i de les dades de facturació 
de les empreses de comercialització de gas natural canalitzat (comercialitzadores de 
lliure mercat i comercialitzadores de subministrament d’últim recurs) per tarifes d’accés 
i sectors d’activitat econòmica, i en el cas dels abonats subministrats per les 
comercialitzadores de lliure mercat mitjançant gas natural liquat de llurs dades 

 individualitzades.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual provincial,Catalunya 27.800 €

14 20 04 ESTADÍSTICA DEL CARBÓ I DEL COC DE 
PETROLI 

Quantificar la producció de lignit negre, els aprovisionaments, la distribució, les vendes 
  i el consum de lignit negre, altres carbons i coc de petroli.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual provincial,Catalunya 19.500 €

14 20 05 ESTADÍSTICA DEL PETROLI Quantificar la producció de petroli brut, la producció de productes petrolífers de les 
refineries i les plantes d'olefines i els aprovisionaments i vendes de productes 
petrolífers líquids i gasosos a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la 
informació disponible a nivell estatal i enquestes específiques a les empreses 
petrolieres que actuen a Catalunya. En el cas concret de xarxes locals de propà 
canalitzat, es demana balanç complet individualitzat per a cada xarxa.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual provincial,Catalunya 11.000 €

14 20 06 ESTADÍSTICA DE LES ENERGIES 
RENOVABLES

Conèixer el nombre, la potència i la producció o el consum d'energia de les 
instal·lacions que utilitzen fonts d'energia renovables a Catalunya mitjançant la 
recollida de dades provinents d'expedients administratius sobre subvencions i 
l'elaboració d'enquestes específiques a fabricants, comercialitzadors, instal·ladors, 

  propietaris i explotadors en l'àmbit de les energies renovables.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual provincial,Catalunya 27.800 €

14 20 07 ESTADÍSTICA MUNICIPAL I COMARCAL DEL 
CONSUM DE GAS NATURAL I D'ENERGIA 
ELÈCTRICA 

Quantificar el consum de gas natural i d'energia elèctrica per als principals sectors 
  d'activitat econòmica a nivell comarcal i municipal.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual municipal,comarcal 59.700 €

14 21 01 ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL 
SECTOR INDUSTRIAL

Explotació de resultats de l’enquesta amb l’objectiu de quantificar el consum energètic 
del sector industrial per sectors d'activitat econòmica (subsectors industrials) i per 
formes d'energia. La desagregació per Catalunya i províncies té caràcter biennal i per 
comarques quadriennal.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) biennal provincial,Catalunya 133.100 €

14 22 01 ESTADÍSTICA DE QUALITAT DEL SERVEI 
ELÈCTRIC 

Fer una explotació de les dades anuals de qualitat de servei elèctric facilitades per les 
  empreses distribuïdores de Catalunya.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual municipal 10.300 €

14 23 02 ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT PÚBLIC Activitat de concessió de crèdit públic feta per la Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Coneixement (R) anual comarcal,Catalunya <6.000 €

14 23 03 ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LA MEDIACIÓ 
D'ASSEGURANCES PRIVADES 

: Obtenció de les dades estadístiques bàsiques sobre el sector de la mediació 
d’assegurances privades a Catalunya a partir de la presentació de la Documentació 
Estadística Anual presentada a l’òrgan supervisor de la Generalitat de Catalunya

Departament d'Economia i Coneixement (R) anual provincial 46.000 €

14 23 04 ESTADÍSTICA DE LES MUTUALITATS DE 
PREVISIÓ SOCIAL CATALANES

Difusió de les dades estadístiques i comptables del sector de les mutualitats de 
previsió social catalanes partint de la documentació anual que aquestes entitats han 
de presentar a l'òrgan supervisor.

Departament d'Economia i Coneixement (R) anual Catalunya <6.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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14 25 02 ESTADÍSTICA DEL TURISME EN HOTELS A 
BARCELONA

Enquesta duta a terme per Turisme de Barcelona, en la qual es recull informació de 
diferents punts turístics de la ciutat. Interessa en particular les dades dels turistes que 
pernocten en establiments hotelers, per tal de conèixer les característiques i el 
comportament, l’activitat i el perfil del turisme de Barcelona.

Ajuntament de Barcelona (R), Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (R), 
Institut d'Estadística de Catalunya (C)

anual municipal 81.700 €

14 26 01 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES 
CULTURALS

Coneixement de les macromagnituds més rellevats de les empreses culturals a través 
d'una explotació específica de l'enquesta a les empreses del sector i altra informació 
estadística disponible.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
de Cultura (R), Institut Nacional d'Estadística (C), 
Agència Estatal d'Administració Tributària (C)

anual Catalunya 46.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

15 Administracions públiques
15 01 01 ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE 

TRIBUTS 
Estadística dels tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya a partir dels 
arxius administratius que gestiona el Departament d'Economia i Coneixement. Les 
dades corresponen al total de Catalunya, llevat dels tributs gestionats per la 

 Generalitat on la desagregació territorial és per províncies.

Departament d'Economia i Coneixement (R) mensual provincial,Catalunya <6.000 €

15 02 01 ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

Informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat de Catalunya i a la 
  seva execució, desglossats els resultats per capítols i polítiques de despesa.

Departament d'Economia i Coneixement (R) anual Catalunya <6.000 €

15 03 01 ESTADÍSTICA SOBRE PRESSUPOSTOS I 
LIQUIDACIONS DELS ENS LOCALS A 
CATALUNYA

El Departament, mitjançant la tramesa d'un qüestionari, recopila el detall de les dades 
econòmiques i funcionals dels pressupostos i liquidacions de les administracions 
locals. Per a la depuració d'aquesta informació s'estableixen els contactes necessaris 
amb les corporacions locals col·laboradores per tal de garantir la coherència i 
l'exhaustivitat de les dades. Posteriorment se'n fa la mecanització i el tractament 
estadístic.

Departament de Governació i Relacions Institucionals 
(R), ens locals de Catalunya (C)

anual Catalunya <6.000 €

15 04 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN 
EDUCACIÓ

A partir de l'anàlisi dels pressupostos dels departaments de la Generalitat de 
Catalunya i de les universitats públiques es quantifiquen econòmicament els recursos 
que s'assignen a les diferents activitats educatives.

Departament d'Ensenyament (R), Ministeri d'Educació 
(C)

anual Catalunya 8.000 €

15 05 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN 
CULTURA 

Qüestionari electrònic adreçat a les diputacions provincials, consells comarcals i als 
ajuntaments més grans de 5.000 habitants i capitals comarcals i a una mostra 
significativa d'ajuntaments d'entre 5.000 i 2.000 habitants. Aquesta informació és 
validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic. Desenvolupaments 
tecnològics i metodològics que permetin la recollida de la informació mitjançant 
Internet. 

Departament de Cultura (R) anual Catalunya 40.000 €

15 06 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA SANITÀRIA 
PÚBLICA 

Elaboració de l'estadística de la despesa sanitària pública de responsabilitat de la 
Generalitat de Catalunya dins el projecte "Estadística del Gasto Sanitario Público del 
Sistema Nacional de Salud" (comptes satèl·lits de la sanitat), coordinat pel Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Departament de Salut (R), Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials l i Igualtat (C)

anual Catalunya <6.000 €

15 07 01 ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT

Tractament estadístic de la informació pressupostària disponible (pressupost liquidat i 
inversions previstes), per difondre la inversió realitzada per la Generalitat de Catalunya 
en matèria d'infraestructures.

Departament d'Economia i Coneixement (R), 
Departament de Territori i Sostenibilitat (R)

anual comarcal,Catalunya <6.000 €

15 08 01 ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONS DE 
COOPERACIÓ LOCAL

Obtenció de les estadístiques sobre el volum de transferències econòmiques que 
reben els ens locals, en concepte de participacions en els ingressos de la Generalitat, 
integrades en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, a partir del tractament 
estadístic de dades de caràcter administratiu.

Departament de Governació i Relacions Institucionals 
(R)

anual municipal <6.000 €

15 08 02 ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS DEL PLA 
ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 
(PUOSC)

El Departament recopila informació sobre el nombre i les característiques de les 
actuacions incloses en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC). Aquesta 
informació és normalitzada i depurada i s'estableixen els contactes necessaris amb les 
corporacions locals col·laboradores per tal de garantir la coherència i l'exhaustivitat de 
les dades. Posteriorment, se'n fa la normalització i el tractament estadístics.

Departament de Governació i Relacions Institucionals 
(R), ens locals de Catalunya (C)

contínua municipal <6.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 

31



NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

15 09 01 ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ

Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat, empreses públiques, consorcis i fundacions, ens parlamentaris i 
organismes independents i el personal al servei de l'Administració local a partir de 
l'explotació anual de la informació de caràcter administratiu disponible en el Registre 
general de personal de la Generalitat i d'una enquesta específica dirigida a la resta del 
sector públic de la Generalitat i a l'Administració local. Les dades corresponents al 
personal de la Generalitat tenen una periodicitat mensual, mentre que en les referents 
a l'Administració local i a la resta del sector públic la periodicitat és anual.

Departament de Governació i Relacions Institucionals 
(R)

mensual Catalunya <6.000 €

15 09 02 INDICADORS SOBRE OCUPACIÓ PÚBLICA Construir i disposar d'un sistema d'indicadors sobre ocupació pública que faciliti 
informació sobre l'estructura del sector públic de Catalunya en tema de personal, la 
relació existent entre ocupats públics i informació demogràfica, del mercat laboral o de 
creixement econòmic; així com mesurar l'evolució de tots aquests indicadors.

Departament de Governació i Relacions Institucionals 
(R)

anual Catalunya <6.000 €

15 10 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÙBLICA EN 
R+D I INNOVACIÓ 

Despesa realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria de recerca, 
desenvolupament i innovació.

Departament d'Economia i Coneixement (R), 
departaments de la Generalitat de Catalunya (C)

anual Catalunya 29.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

16 Turisme
16 01 02 ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS TURÍSTICS Actualització de la base de dades MOSAIC, que recull les altes, baixes i modificacions 

que són el resultat de les resolucions administratives sobre les incidències 
comunicades per les empreses i entitats turístiques reglamentades. La informació 
estadística corresponent a aquestes empreses i establiments turístics se sistematitza a 
través de les aplicacions informàtiques ALFIL i OMET. La informació es presenta 
també per marca turística i servei territorial.

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Turisme de 
Barcelona (C), Institut d'Estadística de Catalunya (C)

anual municipal,comarcal,altres 
àmbits

<6.000 €

16 01 03 ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT HOTELERA Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de 
l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de 
viatgers, de pernoctacions i el grau d'ocupació dels establiments hotelers.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

mensual altres àmbits 15.900 €

16 01 04 ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN CÀMPINGS Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de 
l'Enquesta d'ocupació en càmpings d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de 
viatgers, de pernoctacions i el grau d'ocupació en els càmpings.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

mensual altres àmbits 13.500 €

16 01 05 ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN TURISME 
RURAL

Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de 
l'Enquesta d'ocupació en turisme rural d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de 
viatgers, de pernoctacions i el grau d'ocupació en els establiments de turisme rural.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

mensual altres àmbits 13.500 €

16 01 06 INDICADORS DE RENDIBILITAT DEL SECTOR 
 HOTELER

Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques, de l'Enquesta 
d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per tal de conèixer la facturació mitjana per 
habitació ocupada (ADR) i els ingressos per habitació disponible (RevPAR).

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

mensual altres àmbits 10.100 €

16 02 01 ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS 
A CATALUNYA

Explotació específica per a Catalunya de diverses enquestes d'àmbit estatal per tal de 
conèixer les principals característiques del turisme estranger a Catalunya.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Empresa i Ocupació (C), Institut Nacional 
d'Estadística (C), Institut d'Estudis Turístics (C)

mensual Catalunya 15.300 €

16 02 02 ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS 
A CATALUNYA. AMPLIACIÓ DE RESULTATS

Aprofitament de les enquestes de l'Institut d'Estudis Turístics, per conèixer el 
  comportament viatger del turisme estranger a Catalunya. 

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Institut 
d'Estudis Turístics (C)

trimestral Catalunya,altres àmbits 35.000 €

16 02 03 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA DELS 
VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA 

Aprofitament de les enquestes de l'Institut d'Estudis Turístics, per tal de conèixer la 
despesa i altres variables dels viatges a Catalunya dels visitants no residents a l'Estat 

  espanyol, investigant diferents aspectes qualitatius dels viatges fets i projectats.

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Institut 
d'Estudis Turístics (C)

trimestral Catalunya,altres àmbits 48.300 €

16 02 04 ESTADÍSTICA DELS VIATGES DELS 
CATALANS 

Aprofitament de les enquestes de l’Institut d’Estudis Turístics, per conèixer el 
comportament viatger dels catalans, investigant diferents aspectes qualitatius dels 
viatges fets i projectats

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Institut 
d'Estudis Turístics (C)

trimestral Catalunya,altres àmbits 46.200 €

16 02 05 ESTADÍSTICA DELS VIATGES A CATALUNYA 
DELS RESIDENTS A LA RESTA DE L'ESTAT 

Aprofitament de les enquestes de l'Institut d'Estudis Turístics, per conèixer els viatges 
a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat, investigant diferents aspectes 

  qualitatius dels viatges fets i projectats.

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Institut 
d'Estudis Turístics (C)

trimestral Catalunya,altres àmbits 46.200 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

17 Sector exterior
17 01 01 ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB 

L'ESTRANGER
Explotació estadística de les dades del document únic administratiu (DUA) i les 
declaracions INTRASTAT per tal de conèixer conjunturalment l'evolució de les 
importacions i les exportacions de Catalunya amb la resta del món.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Agència Estatal 
d'Administració Tributària (C)

mensual Catalunya 20.000 €

17 01 02 COMERÇ AMB L'ESTRANGER SEGONS 
CONTINGUT TECNOLÒGIC

Explotació estadística segons la nomenclatura de contingut tecnològic de l'Eurostat, 
dels arxius DUA i INTRASTAT per tal de conèixer conjunturalment l'evolució de les 
importacions i exportacions de Catalunya amb la resta del món.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Agència Estatal 
d'Administració Tributària (C)

trimestral Catalunya 8.800 €

17 02 01 CLIMA EXPORTADOR Anàlisi estadística i econòmica d'una enquesta a empresaris per conèixer l'evolució 
  conjuntural de l'exportació de Catalunya i les seves expectatives.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) trimestral Catalunya 18.000 €

17 03 01 INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL 
SECTOR INDUSTRIAL

Obtenció d'un conjunt d'indicadors de la competitivitat del sector industrial català que 
tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i les quotes de mercat.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Economia i Coneixement (C)

trimestral Catalunya 10.900 €

17 04 01 INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL 
SECTOR TURÍSTIC

Elaboració d'uns índexs de posició competitiva del sector turístic a Catalunya que 
tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de l'oferta turística de 
Catalunya com a destinació en relació amb els principals competidors de la resta de 
l'Estat i de l'estranger.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Empresa i Ocupació (C)

trimestral Catalunya 17.900 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

18 Indicadors conjunturals dels sectors productius
18 01 01 ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL Calcular un índex de la producció industrial (IPI) de Catalunya per branques d'activitat 

i per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la 
producció de la indústria catalana.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

mensual Catalunya 6.400 €

18 02 01 ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS Calcular un índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya per branques d'activitat i 
per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural dels 
preus de la indústria catalana.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

mensual Catalunya <6.000 €

18 03 01 INDICADORS CONJUNTURALS D'ACTIVITAT 
DEL SECTOR SERVEIS

Elaborar un indicador del sector serveis per tal de reflectir l'evolució conjuntural de 
l’activitat real d'aquest sector.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

mensual Catalunya <6.000 €

18 03 02 INDICADOR CONJUNTURAL DE PRODUCCIÓ 
DEL SECTOR SERVEIS

Elaborar un indicador del sector serveis per tal de reflectir l'evolució conjuntural del 
creixement real d'aquest sector.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

mensual Catalunya <6.000 €

18 03 03 ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DEL COMERÇ 
AL DETALL

Elaborar uns indicadors que permetin mesurar a curt termini l'evolució conjuntural de 
l'activitat en el sector del comerç al detall, fent un tractament estadístic de les 
enquestes d'àmbit estatal en relació amb aquesta temàtica, per tal de conèixer les 
característiques fonamentals de les empreses dedicades a aquesta activitat.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

mensual Catalunya 19.100 €

18 03 04 ÍNDEX DE VENDES EN GRANS SUPERFÍCIES Obtenir un indicador mensual de l'evolució del volum de vendes en els establiments 
comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 m2 
mínim de la superfície de vendes) que operen a Catalunya.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) mensual Catalunya 22.800 €

18 05 02 INDICADORS DE FIRES Obtenir dades de diferents indicadors firals a fi i efecte de facilitar als operadors 
econòmics, empreses i visitants unes previsions perquè puguin elaborar el seu 

  calendari de participació i visita a les fires catalanes.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) anual Catalunya 10.800 €

18 06 01 CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA Execució d'una enquesta dirigida a una mostra d'establiments dels sectors de la 
indústria, la construcció, l'hoteleria, el comerç i altres serveis de Catalunya. Recull 
l'opinió que els representants dels establiments amb activitat a Catalunya tenen sobre 
l'evolució i les expectatives d'un conjunt de variables amb incidència en el 
desenvolupament econòmic de l'empresa. La informació recollida permet detectar els 
canvis de tendència en el cicle econòmic de manera àgil i ràpida.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (R)

trimestral Catalunya 54.800 €

18 06 02 CLIMA EMPRESARIAL TERRITORIAL DE 
CATALUNYA

Obtenció d'indicadors de clima empresarial per a determinades delimitacions 
territorials, com ara les cambres de comerç catalanes, a partir de la informació 
recollida en l'Enquesta de clima empresarial, per tal de tenir un seguiment de la 
conjuntura empresarial per sectors d'activitat econòmica.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Ajuntament de 
Barcelona (C), cambres de Comerç de Catalunya (C)

trimestral altres àmbits 18.500 €

18 06 03 INDICADOR DE CONFIANÇA EMPRESARIAL Obtenció d'indicadors sintètics per a Catalunya a partir de la integració de mostres de 
l'Enquesta de clima empresarial de Catalunya i l'operació de l'INE sobre Indicadors de 
confiança empresarial. Aquests indicadors, de periodicitat trimestral, es basen en 
l'opinió dels empresaris catalans i es calculen a partir d'una metodologia harmonitzada 
per tal de garantir la comparabilitat amb els indicadors del conjunt de l'Estat.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

trimestral Catalunya 16.000 €

18 07 01 INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA Recopilació i anàlisi de conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i 
  l'evolució a curt termini de l'economia catalana.

Departament d'Economia i Coneixement (R) mensual Catalunya <6.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

18 07 02 INDICADORS DE DEMOGRAFIA EMPRESARIAL Desenvolupar un projecte tècnic i estudiar la viabilitat d'establir uns indicadors de 
  demografia empresarial i fer-ne el seguiment.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) trimestral Catalunya 30.000 €

18 08 01 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ELÈCTRICA Conèixer la conjuntura elèctrica a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la 
informació provinent de les principals empreses productores d’energia elèctrica en 
règim ordinari (incloent les compres i els consums dels diversos tipus de 
combustibles), de la principal empresa distribuïdora d’energia elèctrica, del titular de la 
xarxa de transport d’energia elèctrica, de les dades de preus de mercat 
proporcionades per l’operador del mercat elèctric i la CNE i dels peatges d’accés, 

 tarifes d’últim recurs i bo social, vigents en cada moment, fixats pel Govern central.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) mensual Catalunya 67.400 €

18 08 02 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE GAS 
NATURAL

Conèixer la conjuntura del consum de gas natural a Catalunya mitjançant el 
tractament estadístic de la informació provinent de les principals empreses 
transportistes i distribuïdores de gas natural, recull dels peatges d’accés i tarifes 
d’últim recurs de gas natural, vigents en cada moment, fixats pel Govern central i els 

 preus internacionals del gas natural.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) mensual Catalunya 22.400 €

18 08 03 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE PETROLI Conèixer la conjuntura de la producció de petroli brut, la producció de productes 
petrolífers de les refineries i les plantes d’olefines, les vendes de productes petrolífers 
líquids i gasosos amb finalitats energètiques a Catalunya; i els preus internacionals del 
cru Brent i WTI, els preus mitjans de referència de gasolines, gasoils i fueloils i les 
tarifes regulades dels gasos liquats del petroli vigents en cada moment.

Departament d'Empresa i Ocupació (R) mensual Catalunya 11.200 €

18 08 04 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE CARBÓ I 
COC DE PETROLI

Conèixer la conjuntura de la producció de lignit negre i dels consums de lignit negre, 
 altres carbons i coc de petroli dels principals sectors consumidors a Catalunya. 

Departament d'Empresa i Ocupació (R) mensual Catalunya 11.200 €

18 09 01 ESTADÍSTICA D'EXPECTATIVES INDUSTRIALS Disposar d'un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials en el sector de la 
indústria a Catalunya, mitjançant l'anàlisi estadística i econòmica de l'Enquesta de 

  conjuntura industrial que realitza el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Departament d'Empresa i Ocupació (R), Ministeri 
d'Indústria, Energia i Turisme (C)

mensual Catalunya 10.000 €

18 10 01 ESTADÍSTICA DELS COSTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓ

L'índex de costos de la construcció és un indicador mensual elaborat a partir d'una 
enquesta a les empreses associades a la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de 
Catalunya amb l'objectiu de conèixer el nivell de preus dels elements bàsics que 
configuren l'estructura de costos d'una obra.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R), Cambra 
Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (C)

mensual Catalunya <6.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 

36



NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

19 Serveis de provisió mixta i protecció social
19 01 01 COMPTES INTEGRATS DE LA PROTECCIÓ 

SOCIAL
Elaboració de comptes de la protecció social mitjançant la recollida sistemàtica 
d'informació sobre les diferents institucions que participen en el sistema català de 
protecció social i la seva anàlisi i transformació d'acord amb els criteris establerts per 
la metodologia Seepros de la Unió Europea.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Empresa i Ocupació (C), Departament de Benestar 
Social i Família (C), Departament de Salut (C), 
Ministeri de Treball i Immigració (C)

anual Catalunya 22.500 €

19 02 01 ESTADÍSTICA DE LES PENSIONS I ALTRES 
PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA 
RENDA

Recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de 
sosteniment de la renda existents a Catalunya oferint informació històrica sobre el 
nombre de prestacions i els seus volums econòmics, així com altres informacions 
complementàries que permetin un coneixement més complet d'aquest grup de 
prestacions, entre les quals destaquen les pensions de la Seguretat Social, però que 
també comprèn les pensions dels règims especials de funcionaris, les prestacions per 
atur i altres.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
de Benestar Social i Família (C)

anual Catalunya 14.900 €

19 03 01 ESTADÍSTICA SOBRE EL FINANÇAMENT I LA 
COMPRA DE SERVEIS DE LA GENERALITAT 
AL SECTOR NO LUCRATIU

Tractament de la informació comptable detallada de la Generalitat, creuada amb una 
altra informació procedent de registres administratius per tal de descriure la incidència 
de la Generalitat en el finançament de l'activitat de les entitats no lucratives a 
Catalunya. Creació d'una base de dades sobre entitats no lucratives com a base per a 
facilitar posteriors actualitzacions d'aquesta estadística i altres possibles actuacions en 
aquest àmbit.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Economia i Coneixement (C)

anual Catalunya 13.700 €

19 05 01 ESTADÍSTICA ECONÒMICA DELS 
ESTABLIMENTS DE SERVEIS SOCIALS 

Disseny d'una operació estadística d'enquesta per a la recollida d'informació sobre 
l'activitat econòmica dels centres de serveis socials. 

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
de Benestar Social i Família (R)

biennal Catalunya 15.000 €

19 05 02 ESTADÍSTICA ECONÒMICA A ENTITATS NO 
LUCRATIVES DE SERVEIS SOCIALS

Disseny d'una operació estadística d'enquesta per a la recollida d'informació sobre 
l'activitat econòmica de les entitats no lucratives de serveis socials.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
de Benestar Social i Família (R)

biennal Catalunya <6.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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20 Societat de la informació
20 01 01 ESTADÍSTICA TIC A LES LLARS Fer una explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'equipament i ús de les 

TIC a les llars d'àmbit estatal, desagregada per variables demogràfiques i 
socioeconòmiques, que permeti fer comparatives amb altres territoris (Espanya, 
comunitats autònomes i UE).

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Empresa i Ocupació (C), Institut Nacional 
d'Estadística (C)

anual Catalunya 21.500 €

20 01 02 ESTADÍSTICA TERRITORIAL TIC A LES LLARS Realització i explotació de l'Enquesta territorial TIC a les llars amb els objectius 
d’obtenir per a Catalunya indicadors addicionals als de l’Enquesta TIC a les llars de 
l’INE, i d’elaborar estimacions territorials dels principals indicadors d'equipament i ús 
de les TIC a les llars mitjançant la metodologia de l'estimació de petites àrees. Els 
resultats finals s'homogeneïtzen amb els obtinguts de l'explotació de l'enquesta TIC 

 que realitza l'INE.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Empresa i Ocupació (R)

biennal comarcal 63.900 €

20 02 01 ESTADÍSTICA TIC A LES EMPRESES Fer una explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta sobre l'ús de TIC i del 
comerç electrònic a les empreses que realitza l'INE, per agrupació d'activitat 
econòmica i dimensió de les empreses, que permeti fer comparatives amb altres 
territoris (Espanya, comunitats autònomes i UE).

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Empresa i Ocupació (C), Institut Nacional 
d'Estadística (C)

anual Catalunya 11.000 €

20 02 02 ESTADÍSTICA I COMPTES DEL SECTOR DE 
LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE 
LA COMUNICACIÓ (TIC)

Fer una explotació específica per a les empreses industrials i de serveis del sector TIC 
per a Catalunya a partir de l'Enquesta industrial d'empreses i de l'Enquesta anual de 
serveis que realitza l'INE. Aquesta tasca es durà a terme segons la delimitació del 
sector TIC proposada per l'OCDE.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Empresa i Ocupació (C)

anual Catalunya <6.000 €

20 03 01 EQUIPAMENT I USOS DE TIC ALS CENTRES 
EDUCATIUS

Recull d'informació sobre l'equipament en noves tecnologies dels centres docents 
d'educació primària i secundària i dels usos que se'n fa. També es recull informació 

  sobre el nivell de coneixement que tenen els professors de les noves tecnologies.

Departament d'Ensenyament (R), Ministeri d'Educació 
(C)

anual Catalunya,altres àmbits 7.500 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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21 Recerca, desenvolupament i innovació
21 01 01 ESTADÍSTICA DE PERSONAL D'R+D Explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D, amb 

l'objectiu de conèixer els recursos humans destinats a recerca i desenvolupament en 
els diferents sectors econòmics.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Economia i Coneixement (C), Departament 
d'Empresa i Ocupació (C), Institut Nacional 
d'Estadística (C)

anual Catalunya 10.700 €

21 02 02 ESTADÍSTICA DE FINANÇAMENT I DESPESA 
EN R+D

Explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D, amb 
l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els 
diferents sectors econòmics.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Economia i Coneixement (C), Departament 
d'Empresa i Ocupació (C), Institut Nacional 
d'Estadística (C)

anual Catalunya 10.700 €

21 03 01 ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓ 
TECNOLÒGICA

Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'innovació tecnològica a les 
empreses d'àmbit estatal, amb l'objectiu d'obtenir informació directa sobre el procés 
d'innovació a les empreses elaborant diferents indicadors.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Empresa i Ocupació (C), Institut Nacional 
d'Estadística (C)

anual Catalunya 10.700 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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22 Metodologia i normalització estadístiques
22 01 01 ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE PROGRAMES 

ANUALS D'ACTUACIÓ ESTADÍSTICA
Elaboració de la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2014 
mitjançant el suport tècnic, la recollida sistemàtica, l'anàlisi i l'estandardització de les 
propostes d'actuacions estadístiques previstes pels organismes integrats en el sistema 
estadístic català. També inclou el seguiment de les actuacions programades l'any 
2013, així com l'informe sobre el nivell d'acompliment de les actuacions estadístiques 
programades l'any 2012. D’altra banda, al llarg de l’any 2013 es preveu iniciar els 
treballs previs i dels contactes preceptius amb les institucions i òrgans del Sistema 
estadístic de Catalunya per a la detecció de necessitats i reptes en matèria estadística 
en vistes a elaborar el proper Pla estadístic de Catalunya 2015- 2018.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) contínua 72.500 €

22 01 02 ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESTADÍSTICA A LA 
PRODUCCIÓ I LA DIFUSIÓ ESTADÍSTICA

Prestació de l'assistència tècnica de l'Idescat que requereixen les diferents entitats 
que integren el sistema estadístic de Catalunya per a l'elaboració i difusió 
d'estadístiques oficials. Les actuacions es concreten en l'assessorament tècnic sobre 
la metodologia estadística i els procediments associats, així com l'aplicació de les 
normes tècniques que estableix la legislació vigent en matèria estadística.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) contínua 21.800 €

22 02 01 NOMENCLATURES TERRITORIALS I 
ADMINISTRATIVES

Renovació contínua del sistema de codis d'entitats territorials i ens de gestió que 
s’oficialitzen als efectes estadístics a Catalunya, a partir de l’assignació dels codis de 
les entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, ens 
de gestió, consorcis i societats amb participació pública local per part del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals, i els codis de la resta d'unitats estadístiques 
d’altres àmbits territorials (internacional, comunitari i estatal). L’actuació inclou 
l'actualització dels topònims catalans, la gestió i el tractament de la informació de base 
per a la referenciació geogràfica de la informació estadística, els treballs de 
normalització dels viaris de Catalunya i la revisió de la base de codis territorials.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Cartogràfic de Catalunya (C), Departament de 
Governació i Relacions Institucionals (C)

- 51.400 €

22 02 03 CLASSIFICACIÓ CATALANA DE PRODUCTES 
PER ACTIVITATS

Oficialització de la Classificació catalana de productes per activitats 2013 (CCPA-
2013), derivada de la Classificació europea de productes per activitats 2008 (CPA-
2008) i de la mateixa Classificació catalana d’activitats econòmiques 2009 (CCAE-
2009). Aquesta classificació esdevindrà una desagregació de la CCAE-2009 en 
termes de productes.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Termcat (C) contínua 17.400 €

22 02 05 CLASSIFICACIÓ CATALANA D'EDUCACIÓ Completar els treballs d’elaboració de la nova Classificació catalana d’educació 2014 
(CCED-2014) partint dels treballs del grup de treball estatal sobre l’actualització de les 
classificacions d’educació vigents a nivell internacional (Classificació internacional 
normalitzada d’educació 1997, CINE-1997) i estatal (Classificació nacional d’educació 
2000, CNED-2000).

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Termcat (C) contínua 24.400 €

22 02 06 ADAPTACIÓ D'ALTRES CLASSIFICACIONS 
ESTADÍSTIQUES

Tasques d’adaptació catalana d’altres classificacions estadístiques sectorials d’interès 
en els àmbits del consum (COICOP), el medi ambient (catàleg europeu de residus) o 
la seguretat pública, a més de les possibles noves desagregacions, correspondències 
o delimitacions sectorials de classificacions prèviament oficialitzades.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Termcat (C) contínua 8.400 €

22 02 07 CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES PER AL 
COMERÇ AMB L’ESTRANGER

Actualització anual de l’adaptació de la Nomenclatura combinada 2013 (NC-2013), 
classificació comunitària d’interès en l’estadística del comerç amb l’estranger, amb les 
seves correspondències amb les classificacions específiques d’activitats econòmiques 
i de productes.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Termcat (C) contínua 17.400 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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22 02 08 CODIFICACIÓ AUTOMÀTICA Manteniment i adequació de la base de dades i dels aplicatius de varianters a les 
codificacions vigents (ocupació, activitat econòmica, municipis, nacionalitat i província) 
per tal de facilitar la codificació automàtica de les respostes en literal obert de les 
diferents operacions estadístiques. L’actuació inclou la recuperació manual de les 
variants corresponents al Cens de població 2011.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) contínua 35.400 €

22 02 09 CLASSIFICACIÓ DE MALALTIES Tasques de difusió de la traducció catalana de les versions més recents de la 
Classificació internacional de malalties (CIM-9 revisió clínica i CIM-10), en el marc de 
les classificacions estadístiques sectorials d’interès en l’àmbit de la sanitat.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Termcat (C), 
Departament de Salut (C)

contínua 12.400 €

22 02 10 CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES 
INDUSTRIALS

Actualització anual de l’adaptació catalana de la Classificació estadística de productes 
industrials (PRODCOM), en el marc de les classificacions sectorials en l’àmbit de 
l’estadística de la producció industrial.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Termcat (C) contínua 8.400 €

22 03 01 REGISTRE DE FITXERS ESTADÍSTICS Gestió del Registre de Fitxers Estadístics, d’acord amb l’establert pel Decret 143/2010, 
de 19 d’octubre, del Registre de Fitxers Estadístics i de les cessions de dades 
sotmeses a secret estadístic, als efectes d’informar sobre la disponibilitat, creació i 
cessió de fitxers amb finalitats estadístiques per part d’organismes integrats en el 
Sistema estadístic de Catalunya. L’actuació també inclou l’actualització anual de les 
seves dades, la implementació de mecanismes per vetllar pel compliment del secret 
estadístic i l’adequació a la normativa subsidiària sobre la protecció de dades 
personals.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (C)

contínua 44.600 €

22 04 01 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT 
PROFESSIONAL EN ESTADÍSTICA

Organització de cursos, seminaris i sessions tècniques a càrrec de l’Idescat o amb la 
col·laboració d’universitats i altres organismes especialitzats sobre la normativa, els 
mètodes estadístics i programari orientat a la producció i difusió estadística per tal de 
facilitar el reciclatge i el perfeccionament professional del personal estadístic o bé la 

 divulgació de fonts per als usuaris d’informació estadística.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), universitats 
catalanes (C), organismes especialitzats (C), Escola 
d'Administració Pública de Catalunya (C), 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 
(C)

contínua 44.400 €

22 04 02 COOPERACIÓ EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA Concertació d’accions formatives amb els ensenyaments universitaris afins i centres 
de secundària mitjançant estades en pràctiques d’alumnes universitaris a la seu de 
l’Idescat i l’organització de visites col·lectives per tal de conèixer els seus productes, 

 activitats i serveis en l’àmbit de l’estadística oficial.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), universitats 
catalanes (C), organismes especialitzats (C)

contínua 22.000 €

22 05 03 MÈTODES DE CONTROL DE LA REVELACIÓ 
ESTADÍSTICA

Perfeccionament continu d'un sistema automatitzat de procediments estadístics i 
computacionals orientats a la preservació del secret estadístic en el tractament de les 
microdades (registres individuals) i les macrodades (dades tabulades), així com 
l’actualització dels criteris tècnics i operatius que els sigui d'aplicació. Així mateix, es 
preveu establir la regulació, implementació i gestió d’un centre d’accés segur a les 
dependències de l’Idescat per tal que els investigadors autoritzats puguin accedir, amb 
garanties de confidencialitat, a dades estadístiques sotmeses al secret estadístic.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), universitats 
catalanes (C), organismes especialitzats (C)

contínua 47.800 €

22 05 04 PERFECCIONAMENT DE MÈTODES D’ENLLAÇ 
I DE FUSIÓ DE DADES

Perfeccionament de les tècniques d’integració de dades d’enquestes i/o 
administratives en l’àmbit de l’estadística oficial catalana, d’acord amb els programes 
de cooperació amb la comunitat científica i amb l’objectiu de minimitzar la càrrega que 
suporten les unitats informants. En el decurs de l’any 2013, es preveu aprofundir en 
mètodes de fusió de dades i en procediments d’acarament o enllaç de registres per 
aplicar en dades estadístiques o provinents d’arxius administratius.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), centres de 
recerca (C), universitats catalanes (C), organismes 
especialitzats (C)

contínua 51.300 €

22 05 05 MILLORA DE L’ESTIMACIÓ D’ÀREES PETITES Desenvolupament i aplicació d’estimadors de petita àrea amb l’objectiu d’obtenir 
resultats territorials fiables minimitzant la dimensió de les mostres i, per tant, reduint al 
màxim la càrrega que suporten les unitats informants

Institut d'Estadística de Catalunya (R), centres de 
recerca (C), universitats catalanes (C)

contínua 38.900 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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22 06 01 IDENTIFICADORS TERRITORIALS DEL 
MUNICIPI DE BARCELONA

Actualització i manteniment del seccionat de la ciutat de Barcelona en compliment de 
la Llei Orgànica 5/1985 sobre règim electoral, fent un sistema de referenciació 
geogràfica que incorpori diferents convertidors. Manteniment de les diferents divisions 
estadístiques de la ciutat.

Ajuntament de Barcelona (R) contínua secció censal 12.100 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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23 Directoris, registres i inventaris
23 01 01 REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA Manteniment, explotació i custòdia d'un registre nominal amb les dades actualitzades 

de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots 
els ajuntaments de Catalunya. Els òrgans de la Generalitat poden utilitzar aquest 
registre exclusivament per a afers en els quals la residència o el domicili siguin dades 
rellevants. Aquestes dades poden ser utilitzades, també, per extreure'n mostres per a 

 actuacions estadístiques oficials.S'exploten també els noms i cognoms de la població 
per tal d'elaborar un rànquing de freqüències segons el sexe i l'àmbit territorial, així 
com la informació temporal i històrica dels noms i per nacionalitats de la població. 
També actualització de la relació d'habitatges principals a partir de l'adreça postal. 

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

trimestral inframunicipal 13.100 €

23 01 02 REGISTRE ESTADÍSTIC DE LA POBLACIÓ Creació de la base de dades del Registre, càrrega dels fitxers de població a 1 de juliol 
del 2011 (el més proper al Cens de població 2011) i posteriors amb la formació de la 
unitat de revisió manual de rebutjos i incidències. Fusió de les variacions de 
defuncions i naixements de l’any 2011 i càrrega dels fitxers censals, fusió del fitxer 
precensal ponderat del Cens 2011 i del fitxer definitiu dels Cens de població 2011.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) contínua inframunicipal 85.000 €

23 02 02 REGISTRE ESTADÍSTIC DE TERRITORI S'iniciarà la creació d'una base de dades espacial que modelitzi els elements 
territorials per tal de donar suport a la georeferenciació de les estadístiques oficials. 
Aquesta base de dades modelitzarà tant les divisions administratives com altres 
entitats de territori: illes, parcel·les, adreces postals, etc.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Cartogràfic de Catalunya (C)

contínua inframunicipal 107.900 €

23 03 01 DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS Actualització i explotació específica per a Catalunya de marcs d'enquestes i d'arxius 
de l'Administració estatal i de la Generalitat per tal d'obtenir directoris fiables sobre les 
empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C), Ministeri de Foment (C), 
departaments de la Generalitat de Catalunya (C), 
Ministeri d'Economia i Hisenda (C), cambres de 
Comerç de Catalunya (C)

contínua municipal 10.800 €

23 03 02 ESTADÍSTICA D'EMPRESES I ESTABLIMENTS  Estimació del nombre d'empreses i establiments amb activitat a Catalunya, així com 
de la seva distribució segons diversos criteris (sectorial, per grandària, per condició 
jurídica, etc.) a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) d'àmbit estatal.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C)

anual Catalunya <6.000 €

23 03 04 REGISTRE ESTADÍSTIC D’EMPRESES DE 
CATALUNYA

Elaboració d’un registre amb la informació disponible sobre les empreses de 
Catalunya derivada de directoris, registres administratius i enquestes.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) contínua municipal 10.600 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

24 Sistema d'informació geogràfica
24 01 01 GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT 

MUNICIPAL
Recopilació de la informació cartogràfica i georeferenciació anual de les modificacions 
inframunicipals (districtes i seccions) dels municipis de Catalunya.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Cartogràfic de Catalunya (R), ens locals de Catalunya 
(C), Institut Nacional d'Estadística (C)

anual secció censal 11.400 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

25 Serveis de difusió
25 01 01 EL WEB DE L'IDESCAT Manteniment, actualització i ampliació del web de l'Idescat per facilitar la difusió dels 

resultats estadístics i l'accés a la informació derivada de l'execució dels programes 
anuals d'actuació estadística. Durant el 2013 es millorarà la visualització de les dades 
amb la incorporació massiva de gràfics i mapes i es renovarà tota l’arquitectura 

 d’informació i continguts per facilitar-ne la seva usabilitat per part de l’usuari final.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) - 280.700 €

25 01 03 DEFINICIÓ I DISSENY DE LA PLATAFORMA 
CERDÀ

L’objectiu del projecte Plataforma Cerdà (Pcerdà) és identificar les bases 
tecnològiques, funcionals i organitzatives que han d’acomplir el sistema integrat 
d’informació estadística de l’Idescat, tant del vessant del seu back office (bases de 
dades i desenvolupament d’aplicacions) com del seu front office (web), i assegurar 
que la informació que es produeix o es treballa a l’Institut es difon gràcies a un model 
obert i flexible, el qual ha de ser capaç d’intercanviar dades estadístiques amb tercers 
utilitzant protocols estàndard i també els millors sistemes de tractament i visualització 
de les dades per part de l’usuari final, mitjançant l’ús de gràfics o de la seva 
representació en mapes, tot plegat en un entorn amigable, usable i accessible per a 
tothom.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) - 35.000 €

25 02 01 EL WEB EDUCATIU Ampliació de la difusió del web "aprenestadistica" a la comunitat educativa de 
secundària, i posada al públic de la part adreçada a l’etapa educativa de primària, amb 
l'objectiu d'augmentar la cultura estadística en l'àmbit de l'ensenyament, facilitant 
recursos didàctics i educatius per fer-la més accessible a aquest sector de la població. 

Institut d'Estadística de Catalunya (R) - 121.800 €

25 03 01 BIBLIOTECA DE L'IDESCAT Recopilació, conservació, emmagatzematge i difusió de l'estadística oficial de 
Catalunya, així com de la documentació estadística de caràcter estatal i de la Unió 
Europea. Els serveis de la biblioteca inclouen l'atenció de les sol·licituds d’informació 
estadística dels usuaris, tant presencialment com telemàtica. L'any 2013 es preveu, a 
més, migrar l’actual programari de gestió de la Biblioteca.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) - 205.000 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

26 Estadístiques de síntesi
26 01 01 ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA L'Anuari estadístic de Catalunya reuneix, en una sola font de consulta de fàcil accés 

per als usuaris, la informació estadística més rellevant produïda per diferents 
organismes. La diversitat de temes i les diferents referències temporals i territorials de 
la informació requereixen un procés de sistematització i ordenació de les dades 
recopilades en un esquema estable que en permeti la comparabilitat i la correcta 
interpretació. L’anuari està contínuament actualitzat i accessible des del web de 
l’Idescat, en tres idiomes: català, castellà i anglès.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) anual comarcal,provincial 128.800 €

26 02 01 SISTEMA D'INDICADORS DE CONJUNTURA 
ECONÒMICA

Aquesta actuació comprèn dos treballs diferents. El primer correspon al seguiment 
individualitzat de diferents indicadors elaborats per l'Institut d'Estadística de Catalunya 
o per altres organismes, per tal de conèixer l'evolució conjuntural de l'economia 
catalana. Cada indicador inclou una comparativa amb Espanya. El segon correspon a 
la redacció d'informes sobre els indicadors econòmics de producció pròpia de l'Idescat 
i la seva comparativa amb Espanya.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) contínua Catalunya 64.200 €

26 02 02 SISTEMA D'INDICADORS D'ESTRUCTURA 
ECONÒMICA

Actualització d'un sistema d'indicadors de l'estructura econòmica de Catalunya, que 
permet conèixer el seu grau de competitivitat i d'internacionalització, amb especial 
èmfasi en els indicadors relatius a aspectes de la nova economia.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) contínua Catalunya 46.500 €

26 03 01 SISTEMA D'INDICADORS DE L'ESTADÍSTICA 
COMUNITÀRIA

Manteniment i actualització d'un sistema d'indicadors de Catalunya a partir dels 
indicadors estructurals d'Eurostat, que permet una comparació sistemàtica amb els 
països membres de la Unió Europea i amb les regions més comparables amb 
Catalunya.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) contínua Catalunya 43.100 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.
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NOM ACTUACIÓ RESSENYA PARTICIPANTS PERIODICITAT TERRITORI COST

27 Estadística territorial
27 01 01 ANUARI ESTADÍSTIC DEL DEPARTAMENT DE 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Recopilació i sistematització d’informació estadística relacionada amb el territori, la 
mobilitat, l’habitatge i el medi ambient, així com altres actuacions del Departament, 
procedents de fonts estadístiques i administratives del Departament i d’altres 
organismes i entitats vinculades al sector.

Departament de Territori i Sostenibilitat (R) anual municipal,comarcal,àmbits 
del Pla territorial,Catalunya

<6.000 €

27 01 03 ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA

Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació 
estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i 
d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, 
permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Ajuntament de Barcelona (R) anual districte,municipal 61.000 €

27 01 04 ANUARI ESTADÍSTIC DE L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT

Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil, la informació 
estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i 
d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, 
permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació. Les dades es presenten a 

  nivell municipal i sempre que és possible per districte, barri o secció censal.

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (R) anual municipal <6.000 €

27 01 05 ANUARI ESTADÍSTIC DE TERRASSA Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil, la informació 
estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i 
d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, 
permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Ajuntament de Terrassa (R) anual districte,municipal 40.000 €

27 01 06 ANUARI ESTADÍSTIC DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT

Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil, la informació 
estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i 
d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, 
permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Ajuntament de Cornellà de Llobregat (R) anual districte,municipal <6.000 €

27 01 07 ANUARI ESTADÍSTIC DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT

Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil, la informació 
estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i 
d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, 
permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (R) anual districte,municipal <6.000 €

27 01 08 ANUARI ESTADÍSTIC DE VILADECANS Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació 
estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix ajuntament i 
d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, 

  permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Ajuntament de Viladecans (R) anual districte,municipal <6.000 €

27 01 09 ANUARI ESTADÍSTIC COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT

Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil, la informació 
estadística més rellevant de la produïda per múltiples institucions i organismes de la 
comarca i d'altres externs. La sistematització de les dades d'una gran diversitat de 
temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Consell Comarcal del Baix Llobregat (R) anual municipal,comarcal <6.000 €

27 03 01 SISTEMA D'INDICADORS DELS MUNICIPIS I 
COMARQUES

Manteniment i actualització del servei web “El municipi en xifres”, que dóna accés als 
principals indicadors dels municipis i comarques de Catalunya, fruit de la remodelació 
de les antigues fitxes municipals amb més informació, més actual i més accessible.

Institut d'Estadística de Catalunya (R) contínua inframunicipal,municipal,coma
rcal

25.000 €

27 03 02 INDICADORS TRIBUTARIS MUNICIPALS Aprofitament estadístic de dades tributàries per conèixer la realitat municipal. Institut d'Estadística de Catalunya (R), Departament 
d'Economia i Coneixement (C), Agència Estatal 
d'Administració Tributària (C)

anual municipal,comarcal,àmbits 
del Pla territorial

8.400 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.
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28 Comunicació, promoció i divulgació de l'estadística
28 01 01 REVISTA SORT ("STATISTICS AND 

OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS")
Coordinació tècnica i edició material de la revista SORT ("Statistics and Operations 
Research Transactions"), tercera etapa dels "Quaderns d'Estadística i Investigació 
Operativa" (Qüestiió), publicació semestral especialitzada en la recerca i aplicació de 
les innovacions metodològiques en l'àmbit estadístic i disciplines connexes, amb la 
participació activa de les principals universitats catalanes i la col·laboració de la secció 
espanyola de la International Biometric Society i de la Societat Catalana d’Estadística.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Universitat de 
Girona (R), Universitat Autònoma de Barcelona (R), 
Universitat de Barcelona (R), Universitat Politècnica 
de Catalunya (R), Societat Espanyola de Biometria 
(C), universitats catalanes (C), Societat Catalana 
d'Estadística (C)

semestral 39.600 €

28 02 01 PROMOCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I L'ANÀLISI 
ESTADÍSTICA

Participació en les activitats de les instàncies promocionals sobre la producció o 
l’anàlisi d’informació estadística, així com l’organització conjunta del Concurs Student 
d’Estadística Aplicada, el Planter de Sondeigs i Experiments, i la celebració anual del 
Dia de l’Estadística a Catalunya. L’actuació també inclou la participació de l’Idescat a 
“Índice. Revista de Estadística y Sociedad” editada per l’INE, amb la col·laboració 
d’instituts d’estadística autonòmics, així com l’edició de monografies divulgatives sobre 

 fonts estadístiques sota el format de “Dossiers Idescat”.

Institut d'Estadística de Catalunya (R), Institut 
Nacional d'Estadística (C), centres de recerca (C), 
universitats catalanes (C), organismes especialitzats 
(C)

contínua 17.200 €

Els organismes participants estan marcats amb una R si són els responsables de l'actuació o amb una C si són col·laboradors.  
Les actuacions amb cursiva són noves respecte al PAAE anterior.

Nota: 
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ANNEX: Relació de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística del 2013 ordenades per 
organismes responsables.

Ajuntament de Barcelona
01 06 01 ESTADÍSTICA D’ESTRUCTURA I NATURALESA DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE 

BARCELONA
01 06 02 ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DEL MUNICIPI DE BARCELONA

01 06 03 ESTADÍSTICA DE LES LLARS DEL MUNICIPI DE BARCELONA

02 04 01 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA

02 04 02 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE BARCELONA

05 02 03 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE LA RENDA FAMILIAR A BARCELONA

06 08 02 ESTADÍSTICA DEL CADASTRE DEL MUNICIPI DE BARCELONA

07 09 01 ESTADÍSTICA ELECTORAL DEL MUNICIPI DE BARCELONA

08 12 01 ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL MUNICIPI DE BARCELONA

09 14 01 ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

09 14 02 ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT DEL MUNICIPI DE BARCELONA

09 14 03 ESTADÍSTICA SOBRE LA TUBERCULOSI A BARCELONA

09 14 04 ESTADÍSTICA SOBRE LA SIDA I INFECCIÓ PEL VIH A BARCELONA

12 29 01 ESTADÍSTICA DEL PARC DE VEHICLES DEL MUNICIPIDE BARCELONA

14 25 02 ESTADÍSTICA DEL TURISME EN HOTELS A BARCELONA

22 06 01 IDENTIFICADORS TERRITORIALS DEL MUNICIPI DE BARCELONA

27 01 03 ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
27 01 06 ANUARI ESTADÍSTIC DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
27 01 04 ANUARI ESTADÍSTIC DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
27 01 07 ANUARI ESTADÍSTIC DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Ajuntament de Terrassa
27 01 05 ANUARI ESTADÍSTIC DE TERRASSA

Ajuntament de Viladecans
27 01 08 ANUARI ESTADÍSTIC DE VILADECANS 

Autoritat del Transport Metropolità
12 28 02 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU A LA REGIÓ METROPOLITANA DE 

BARCELONA

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
14 25 02 ESTADÍSTICA DEL TURISME EN HOTELS A BARCELONA

18 06 01 CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA

Consell Comarcal del Baix Llobregat
27 01 09 ANUARI ESTADÍSTIC COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

Consell de l'Audiovisual de Catalunya
14 08 01 ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
08 07 02 ESTADÍSTICA DE LES ESCOLES I CENTRES DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA

12 03 01 ESTADÍSTICA DE SUPERFÍCIES I D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS

12 07 01 ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS FORESTALS

12 07 02 ESTADÍSTICA DE ROMPUDES FORESTALS

12 09 01 ESTADÍSTICA DE LES ESPÈCIES AMENAÇADES

14 07 01 COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI

14 11 01 ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I PRODUCCIONS AGRÍCOLES

14 12 01 ESTADÍSTICA DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

14 13 01 ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA

14 14 01 ESTADÍSTICA DE PREUS DE LA TERRA

14 15 01 ESTADÍSTICA DE PREUS AGRARIS

14 16 01 XARXA COMPTABLE AGRÀRIA

14 17 01 ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES

Departament de Benestar Social i Família
05 06 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN 

05 07 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 

05 07 02 ESTADÍSTICA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 

05 08 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS



05 09 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L'ADOLESCÈNCIA 

05 09 02 ESTADÍSTICA D'AJUTS DE SUPORT A LES FAMÍLIES AMB INFANTS A CÀRREC 

05 09 03 ESTADÍSTICA DE TÍTOLS DE FAMÍLIES NOMBROSES

05 09 04 ESTADÍSTICA DE L'ADOPCIÓ I L'ACOLLIMENT D'INFANTS 

05 14 01 INDICADORS TERRITORIALS DE RISC A LA POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL

11 04 01 SISTEMA D'INDICADORS SOBRE LA JOVENTUT

11 05 01 ESTADÍSTICA SOBRE LA SITUACIÓ DE LES DONES

19 05 01 ESTADÍSTICA ECONÒMICA DELS ESTABLIMENTS DE SERVEIS SOCIALS 

19 05 02 ESTADÍSTICA ECONÒMICA A ENTITATS NO LUCRATIVES DE SERVEIS SOCIALS

Departament de Cultura
10 02 01 ENQUESTA D’USOS LINGÜÍSTICS DE LA POBLACIÓ 

10 04 01 SISTEMA D'INDICADORS LINGÜÍSTICS

10 12 01 ESTADÍSTICA D’ARXIUS 

10 13 01 ESTADÍSTICA DEL LLIBRE 

10 14 01 ESTADÍSTICA DE MUSEUS I COL·LECCIONS 

10 15 01 ESTADÍSTICA DE CINEMA 

10 16 01 ESTADÍSTICA D'ARTS ESCÈNIQUES 

10 18 01 ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I ARQUEOLÒGIC 

10 19 01 ESTADÍSTICA DE LES ARTS VISUALS I PLÀSTIQUES 

14 08 01 ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL

14 26 01 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

15 05 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN CULTURA 

Departament de Governació i Relacions Institucionals
07 08 01 ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS

12 16 01 ESTADÍSTICA D’INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

15 03 01 ESTADÍSTICA SOBRE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS ENS LOCALS A CATALUNYA

15 08 01 ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL

15 08 02 ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 
(PUOSC)

15 09 01 ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ

15 09 02 INDICADORS SOBRE OCUPACIÓ PÚBLICA

Departament de Justícia
07 04 01 ESTADÍSTICA DE SERVEIS PENITENCIARIS, REHABILITACIÓ I MESURES PENALS 

ALTERNATIVES
07 05 01 ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL

07 06 01 ESTADÍSTICA DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

07 07 01 ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS 

07 10 01 ESTADÍSTICA D’ATENCIÓ A LA VÍCTIMA DEL DELICTE

07 11 01 ESTADÍSTICA DE MEDIACIONS EN L'ÀMBIT DEL DRET PRIVAT 

Departament de la Presidència
10 24 01 ESTADÍSTICA DE L'ESPORT

Departament de Salut
04 02 02 ESPERANÇA DE VIDA I SALUT DE LA POBLACIÓ

09 01 01 ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ

09 02 01 ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT

09 03 01 ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA 

09 04 01 ESTADÍSTICA DEL CONJUNT MÍNIM BÀSIC DE DADES D'ALTA HOSPITALÀRIA 

09 05 01 ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS SANITARIS EN RÈGIM D'INTERNAT 

09 06 01 ESTADÍSTICA DE CENTRES I SERVEIS SANITARIS 

09 06 02 ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT DE LES ENTITATS D'ASSEGURANÇA LLIURE D'ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA 

09 07 01 ESTADÍSTICA DE LA MORBIDITAT PEL VIH/ITS 

09 07 02 ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE DE LES CONDUCTES, PREVALENÇA I INCIDÈNCIA 
SOBRE EL VIH/ITS 

09 07 03 ESTADÍSTICA DEL MONITORATGE CLÍNIC, DIAGNÒSTIC I TERAPÈUTIC DEL VIH I LES ITS 

09 08 01 ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA 

09 08 02 ESTADÍSTICA D'INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES D'EMBARÀS 

09 09 01 ESTADÍSTIQUES DEL REGISTRE DE CÀNCER 

09 09 02 ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER A LA REGIÓ SANITÀRIA GIRONA 

09 10 01 ESTADÍSTICA DE TRASPLANTAMENTS

09 10 02 ESTADÍSTICA DE MALALTS RENALS 

09 10 03 ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE DIABETIS TIPUS I

09 11 01 ESTADÍSTICA DE FARMÀCIA

09 12 01 ESTADÍSTICA DEL CONTROL SANITARI D'AIGÜES

09 15 01 INDICADORS DEL SISTEMA DE SALUT

09 16 01 ESTADÍSTICA DELS CENTRES INTEGRATS A LA XARXA D'ATENCIÓ A LES 
DROGODEPENDÈNCIES 

15 06 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA 

Departament de Territori i Sostenibilitat
06 01 01 ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL 

06 01 02 ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL 

06 02 01 ESTADÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA 

06 03 01 ESTADÍSTICA DE MOBILITZACIÓ DEL PARC DESOCUPAT



06 03 03 ESTADÍSTICA DE LA REHABILITACIÓ PROTEGIDA D'HABITATGES 

06 04 01 ESTADÍSTICA DE L'OFERTA I EL PREU DE L'HABITATGE DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

06 04 02 ESTADÍSTICA DE L'OFERTA I EL PREU DE VENDA DE L'HABITATGE DE SEGONA MÀ 

06 04 03 ESTADÍSTICA DEL SEGUIMENT DE LA CONJUNTURA IMMOBILIÀRIA 

06 04 04 ESTADÍSTICA DEL LLOGUER D'HABITATGES 

06 05 01 ESTADÍSTICA DE LA DEMANDA D'HABITATGE SOCIAL 

06 05 02 ESTADÍSTICA DELS AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER

06 06 01 ESTADÍSTICA SOBRE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ALLOTJAMENT DE LA POBLACIÓ

06 07 01 ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓ OFICIAL D’OBRES

12 01 01 ESTADÍSTICA DE RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS

12 01 02 ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS

12 01 03 ESTADÍSTICA DE GESTORS DE RESIDUS INDUSTRIALS I DE LA CONSTRUCCIÓ

12 02 01 ESTADÍSTICA DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS URBANES

12 02 02 ESTADÍSTICA SOBRE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES D'AIGUA PER AL CONSUM 
HUMÀ 

12 03 02 SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL I ETIQUETATGE ECOLÒGIC

12 03 03 ESTADÍSTICA SOBRE DECLARACIONS D'IMPACTE AMBIENTAL 

12 04 01 ESTADÍSTICA DE QUALITAT DE L'AIRE 

12 04 02 ÍNDEX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

12 05 01 INDICADORS DE LA QUALITAT SANITÀRIA DE LES AIGÜES DE BANY A LA TEMPORADA 
D'ESTIU 

12 06 01 ESTADÍSTICA D'ACTIVITATS EXTRACTIVES 

12 10 01 ESTADÍSTICA DE DADES METEOROLÒGIQUES

12 11 01 ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA 

12 13 01 ESTADÍSTICA DE L'EVOLUCIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC I LES QUALIFICACIONS 
URBANÍSTIQUES DEL SÒL 

12 14 01 ESTADÍSTICA DEL PLANEJAMENT GENERAL VIGENT 

12 15 01 ESTADÍSTICA DE SECTORS DE PLANEJAMENT 

12 17 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI 

12 18 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT AERI 

12 19 01 ESTADÍSTICA DEL TRÀNSIT MARÍTIM ALS PORTS

12 20 01 INDICADORS DEL TRANSPORT URBÀ 

12 21 01 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA 

12 22 01  ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA  

12 23 01 ESTADÍSTICA DE TRÀNSIT DE LA XARXA DE CARRETERES 

12 24 01 ESTADÍSTICA DE LES AUTORITZACIONS DEL TRANSPORT

12 28 01 INDICADORS DE MOBILITAT 

15 07 01 ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT

18 10 01 ESTADÍSTICA DELS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓ

27 01 01 ANUARI ESTADÍSTIC DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Departament d'Economia i Coneixement
10 09 01 ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT UNIVERSITARI

10 26 01 ESTADÍSTICA DEL JOC 

13 02 04 ESTADÍSTICA DE LA PRODUCTIVITAT DE L’ECONOMIA CATALANA

13 05 02 AVANÇ DE LA VARIACIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB)

13 08 01 PREVISIONS MACROECONÒMIQUES 

14 23 02 ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT PÚBLIC 

14 23 03 ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE LA MEDIACIÓ D'ASSEGURANCES PRIVADES 

14 23 04 ESTADÍSTICA DE LES MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL CATALANES

15 01 01 ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS 

15 02 01 ESTADÍSTICA DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

15 07 01 ESTADÍSTICA DE LES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT

15 10 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÙBLICA EN R+D I INNOVACIÓ 

18 07 01 INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA 

Departament d'Empresa i Ocupació
05 11 01 ESTADÍSTICA DE LA RENDA MÍNIMA D'INSERCIÓ

08 01 06 ESTADÍSTICA DE FLUXOS DEL MERCAT DE TREBALL

08 04 01 ENQUESTA DE QUALITAT DE VIDA EN EL TREBALL

08 05 01 ESTADÍSTICA D'ELECCIONS SINDICALS 

08 05 02 ESTADÍSTICA D'EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ 

08 05 03 ESTADÍSTICA DE VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS

08 05 04 ESTADÍSTICA DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

08 05 05 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS COL·LECTIVES

08 05 06 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS INDIVIDUALS

08 05 07 ESTADÍSTICA DE SINISTRALITAT LABORAL

08 05 08 ESTADÍSTICA DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

08 05 09 INDICADORS DE COSTOS ECONÒMICS DE LA SINISTRALITAT LABORAL 

08 05 10 ESTADÍSTICA DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL

08 06 01 ESTADÍSTICA DELS DEMANDANTS D'OCUPACIÓ I DE L’ATUR REGISTRAT

08 06 02 ESTADÍSTICA DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL

08 06 03 ESTADÍSTICA DE LES OFERTES DE TREBALL REGISTRADES

08 07 01 ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ

08 08 02 ESTADÍSTICA DE CREACIÓ D'EMPRESES A TRAVÉS DE LA XARXA I PROGRAMA INICIA

08 08 03 ESTADÍSTICA DE PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ AUTÒNOMA 

08 08 04 ESTADÍSTICA DEL SUPORT A COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS 



08 09 01 ESTADÍSTICA DE SOCIETATS COOPERATIVES 

08 09 02 ESTADÍSTICA DE SOCIETATS LABORALS 

08 10 01 ESTADÍSTICA DE L'OCUPACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA 

09 13 01 ESTADÍSTICA DE PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS 

11 06 01 SISTEMA D'INDICADORS SOBRE DISCAPACITAT I OCUPACIÓ 

11 07 01 SISTEMA D'INDICADORS SOBRE LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL 

14 19 01 ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL

14 20 01 BALANÇ ENERGÈTIC

14 20 02  ESTADÍSTICA D'ENERGIA ELÈCTRICA 

14 20 03 ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL 

14 20 04 ESTADÍSTICA DEL CARBÓ I DEL COC DE PETROLI 

14 20 05 ESTADÍSTICA DEL PETROLI 

14 20 06 ESTADÍSTICA DE LES ENERGIES RENOVABLES

14 20 07 ESTADÍSTICA MUNICIPAL I COMARCAL DEL CONSUM DE GAS NATURAL I D'ENERGIA 
ELÈCTRICA 

14 21 01 ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL

14 22 01 ESTADÍSTICA DE QUALITAT DEL SERVEI ELÈCTRIC 

16 01 02 ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS TURÍSTICS

16 02 02 ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA. AMPLIACIÓ DE RESULTATS

16 02 03 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA 

16 02 04 ESTADÍSTICA DELS VIATGES DELS CATALANS 

16 02 05 ESTADÍSTICA DELS VIATGES A CATALUNYA DELS RESIDENTS A LA RESTA DE L'ESTAT 

17 02 01 CLIMA EXPORTADOR 

18 05 02 INDICADORS DE FIRES 

18 07 02 INDICADORS DE DEMOGRAFIA EMPRESARIAL 

18 08 01 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ELÈCTRICA 

18 08 02 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE GAS NATURAL

18 08 03 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE PETROLI

18 08 04 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE CARBÓ I COC DE PETROLI

18 09 01 ESTADÍSTICA D'EXPECTATIVES INDUSTRIALS

20 01 02 ESTADÍSTICA TERRITORIAL TIC A LES LLARS

Departament d'Ensenyament
10 05 01 ESTADÍSTICA DELS CENTRES, ALUMNES I PROFESSORS D'EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA

10 06 01 ESTADÍSTICA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

10 07 01 SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES

10 08 01 INDICADORS ESTADÍSTICS DE L'ENSENYAMENT

15 04 01 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN EDUCACIÓ

20 03 01 EQUIPAMENT I USOS DE TIC ALS CENTRES EDUCATIUS

Departament d'Interior
07 01 01 ENQUESTA DE SEGURETAT PÚBLICA

07 01 02 ESTADÍSTICA DE SEGURETAT CIUTADANA

07 02 01 ESTADÍSTICA DE SEGURETAT VIÀRIA

07 03 01 ESTADÍSTICA D’EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)
09 09 03 ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA 

Institut Cartogràfic de Catalunya
24 01 01 GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL

Institut Català de les Empreses Culturals
14 08 01 ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL

Institut d'Estadística de Catalunya
01 01 01 CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGE

01 01 02 ESTADÍSTICA DE LES ESTRUCTURES FAMILIARS

01 03 01 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ

01 03 02 ESTADÍSTICA DE NATURALESA DE LA POBLACIÓ

01 04 01 ESTADÍSTISTICA DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA

01 05 01 CENS DE CATALANS RESIDENTS A L'ESTRANGER

02 01 01 ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS

02 01 02 ESTADÍSTICA DE DIVORCIS, SEPARACIONS I NUL·LITATS

02 02 01 ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS MIGRATORIS

03 01 01 ESTIMACIONS DE POBLACIÓ

03 01 02 ESTIMACIONS DE POBLACIÓ ESTACIONAL

03 01 03 ESTIMACIONS INTERCENSALS DE POBLACIÓ

04 01 01 SÈRIES HISTÒRIQUES DE LA DEMOGRAFIA CATALANA

04 02 01 INDICADORS DEMOGRÀFICS

04 02 02 ESPERANÇA DE VIDA I SALUT DE LA POBLACIÓ

05 01 01 ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA I HÀBITS DE LA POBLACIÓ

05 02 01 ESTADÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA

05 02 02 ESTADÍSTICA DE RISC A LA POBRESA

05 03 01 ESTADÍSTICA DE DESPESA EN CONSUM DE LES LLARS

05 05 01 ESTADÍSTICA DE L'ÚS DEL TEMPS DE LA POBLACIÓ

05 14 01 INDICADORS TERRITORIALS DE RISC A LA POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL



08 01 01 ESTADÍSTICA DE POBLACIÓ ACTIVA

08 01 02 INDICADORS TERRITORIALS DE POBLACIÓ ACTIVA

08 01 03 ESTADÍSTICA D’AFILIATS I AFILIACIONS  

08 01 04 POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR CULTURAL

08 01 05 POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR TURÍSTIC

08 02 01 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SALARIAL

08 03 01 ESTADÍSTICA DE COSTOS LABORALS

08 04 01 ENQUESTA DE QUALITAT DE VIDA EN EL TREBALL

08 11 01 ESTADÍSTICA LONGITUDINAL DE VIDES LABORALS

10 02 01 ENQUESTA D’USOS LINGÜÍSTICS DE LA POBLACIÓ 

10 11 01 ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES

11 01 01 INDICADORS SOCIALS TERRITORIALS

12 27 01 ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT OBLIGADA PER RAÓ D'ESTUDI (EDAT ESCOLAR)

12 27 02 ESTADÍSTICA DE MOBILITAT OBLIGADA PER RAÓ D'ESTUDI (ESTUDIS UNIVERSITARIS)

13 01 01 TAULA INPUT-OUTPUT 2011

13 01 02 ESTADÍSTICA D'IMPACTES ECONÒMICS

13 01 03 ESTADÍSTICA DE CONSUMS INTERMEDIS

13 02 01 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (OFERTA)

13 02 02 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (DEMANDA)

13 02 03 COMPTES ECONÒMICS ANUALS (RENDES)

13 02 04 ESTADÍSTICA DE LA PRODUCTIVITAT DE L’ECONOMIA CATALANA

13 03 01 AVANÇ DE COMPTES ECONÒMICS ANUALS

13 04 01 MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: PRODUCTE INTERIOR BRUT COMARCAL I 
MUNICIPAL  

13 04 02 MACROMAGNITUDS TERRITORIALS: RENDA FAMILIAR DISPONIBLE COMARCAL I 
MUNICIPAL

13 05 01 COMPTABILITAT TRIMESTRAL

13 05 02 AVANÇ DE LA VARIACIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB)

14 01 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL D'EMPRESES

14 02 01 ESTADÍSTICA D'EMPRESES DEL COMERÇ

14 03 02 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

14 06 02 ESTADÍSTICA D'EMPRESES DELS SERVEIS

14 08 01 ESTADÍSTICA DE L'AUDIOVISUAL

14 10 01 ESTADÍSTICA DE L'ESTRUCTURA DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES

14 18 01 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE PRODUCTES

14 26 01 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES CULTURALS

16 01 03 ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT HOTELERA

16 01 04 ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN CÀMPINGS

16 01 05 ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT EN TURISME RURAL

16 01 06  INDICADORS DE RENDIBILITAT DEL SECTOR HOTELER

16 02 01 ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA

17 01 01 ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB L'ESTRANGER

17 01 02 COMERÇ AMB L'ESTRANGER SEGONS CONTINGUT TECNOLÒGIC

17 03 01 INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL

17 04 01 INDICADORS DE POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR TURÍSTIC

18 01 01 ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

18 02 01 ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS

18 03 01 INDICADORS CONJUNTURALS D'ACTIVITAT DEL SECTOR SERVEIS

18 03 02 INDICADOR CONJUNTURAL DE PRODUCCIÓ DEL SECTOR SERVEIS

18 03 03 ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DEL COMERÇ AL DETALL

18 03 04 ÍNDEX DE VENDES EN GRANS SUPERFÍCIES

18 06 01 CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA

18 06 02 CLIMA EMPRESARIAL TERRITORIAL DE CATALUNYA

18 06 03 INDICADOR DE CONFIANÇA EMPRESARIAL

19 01 01 COMPTES INTEGRATS DE LA PROTECCIÓ SOCIAL

19 02 01 ESTADÍSTICA DE LES PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS DE SOSTENIMENT DE LA 
RENDA

19 03 01 ESTADÍSTICA SOBRE EL FINANÇAMENT I LA COMPRA DE SERVEIS DE LA GENERALITAT 
AL SECTOR NO LUCRATIU

19 05 01 ESTADÍSTICA ECONÒMICA DELS ESTABLIMENTS DE SERVEIS SOCIALS 

19 05 02 ESTADÍSTICA ECONÒMICA A ENTITATS NO LUCRATIVES DE SERVEIS SOCIALS

20 01 01 ESTADÍSTICA TIC A LES LLARS

20 01 02 ESTADÍSTICA TERRITORIAL TIC A LES LLARS

20 02 01 ESTADÍSTICA TIC A LES EMPRESES

20 02 02 ESTADÍSTICA I COMPTES DEL SECTOR DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE 
LA COMUNICACIÓ (TIC)

21 01 01 ESTADÍSTICA DE PERSONAL D'R+D

21 02 02 ESTADÍSTICA DE FINANÇAMENT I DESPESA EN R+D

21 03 01 ESTADÍSTICA DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

22 01 01 ELABORACIÓ I SEGUIMENT DE PROGRAMES ANUALS D'ACTUACIÓ ESTADÍSTICA

22 01 02 ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESTADÍSTICA A LA PRODUCCIÓ I LA DIFUSIÓ ESTADÍSTICA

22 02 01 NOMENCLATURES TERRITORIALS I ADMINISTRATIVES

22 02 03 CLASSIFICACIÓ CATALANA DE PRODUCTES PER ACTIVITATS

22 02 05 CLASSIFICACIÓ CATALANA D'EDUCACIÓ

22 02 06 ADAPTACIÓ D'ALTRES CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES

22 02 07 CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES PER AL COMERÇ AMB L’ESTRANGER

22 02 08 CODIFICACIÓ AUTOMÀTICA

22 02 09 CLASSIFICACIÓ DE MALALTIES



22 02 10 CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES INDUSTRIALS

22 03 01 REGISTRE DE FITXERS ESTADÍSTICS

22 04 01 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL EN ESTADÍSTICA

22 04 02 COOPERACIÓ EDUCATIVA EN ESTADÍSTICA

22 05 03 MÈTODES DE CONTROL DE LA REVELACIÓ ESTADÍSTICA

22 05 04 PERFECCIONAMENT DE MÈTODES D’ENLLAÇ I DE FUSIÓ DE DADES

22 05 05 MILLORA DE L’ESTIMACIÓ D’ÀREES PETITES 

23 01 01 REGISTRE DE POBLACIÓ DE CATALUNYA

23 01 02 REGISTRE ESTADÍSTIC DE LA POBLACIÓ

23 02 02 REGISTRE ESTADÍSTIC DE TERRITORI 

23 03 01 DIRECTORI D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

23 03 02 ESTADÍSTICA D'EMPRESES I ESTABLIMENTS  

23 03 04 REGISTRE ESTADÍSTIC D’EMPRESES DE CATALUNYA

24 01 01 GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL

25 01 01 EL WEB DE L'IDESCAT

25 01 03 DEFINICIÓ I DISSENY DE LA PLATAFORMA CERDÀ

25 02 01 EL WEB EDUCATIU

25 03 01 BIBLIOTECA DE L'IDESCAT

26 01 01 ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA

26 02 01 SISTEMA D'INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA

26 02 02 SISTEMA D'INDICADORS D'ESTRUCTURA ECONÒMICA

26 03 01 SISTEMA D'INDICADORS DE L'ESTADÍSTICA COMUNITÀRIA

27 03 01 SISTEMA D'INDICADORS DELS MUNICIPIS I COMARQUES

27 03 02 INDICADORS TRIBUTARIS MUNICIPALS

28 01 01 REVISTA SORT ("STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS")

28 02 01 PROMOCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I L'ANÀLISI ESTADÍSTICA

Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
05 01 01 ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA I HÀBITS DE LA POBLACIÓ

Universitat Autònoma de Barcelona
28 01 01 REVISTA SORT ("STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS")

Universitat de Barcelona
28 01 01 REVISTA SORT ("STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS")

Universitat de Girona
28 01 01 REVISTA SORT ("STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS")

Universitat Politècnica de Catalunya
28 01 01 REVISTA SORT ("STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS")
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