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Consell Català d’Estadística 
 
Acta núm. 35 (esborrany pendent d’aprovació) 
Data: 16 de juliol de 2018 
Horari: des de les 12 h. del 16 de juliol a les 12 h. del 17 de juliol 
Lloc: Institut d’Estadística de Catalunya. Reunió a distància 
 
 

Participants 

Sra. Anna Cabré Pla Presidenta del Consell Català d’Estadística 

Sr. Albert Castellanos Maduell Vicepresident del Consell Rector del Sistema 
estadístic de Catalunya 

Sr. Frederic Udina i Abelló Director de l’Institut d’Estadística de Catalunya que 
actua com a secretari 

Sr. Josep M. Oller i Sala Universitat de Barcelona 

Sr. Pere Puig i Casado Universitat Autònoma de Barcelona 

Sr. Jaume Garcia Villar Universitat Pompeu Fabra 

Sr. Josep M. Mateo Sanz Universitat Rovira i Virgili 

Sr. Lucinio González Sabaté Universitat Ramon Llull 

Sr. Santiago Thió i Fernández  

de Henestrosa Universtiat de Girona 

Sr. Antoni Meseguer Artola Universitat Oberta de Catalunya 

Sr. Carles Capdevila i Marquès Universitat de Lleida 

Sr. Joan Carles Martori i Cañas Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 

Sra. Carmen Ruiz i Viñals Universitat Abat Oliba CEU 

Sr. Antoni Mora Corral Universitat Internacional de Catalunya 

Sr. Salvador Guillermo i Viñeta Foment del Treball Nacional 

Sr. Joan de Solà-Morales i Rubió Institut d’Estudis Catalans 

Sr. Moisés Bonal i Ferrer PIMEC 

Sr. Daniel Garrell i Ballester CCOO 

Sr. José Manuel Fandiño Crespo UGT 

Sr. Jordi Oliveres i Prats Associació Catalana de Municipis 

Sr. Josep M. Garzón i Llavina Federació de Municipis de Catalunya 
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Sr. Leopoldo Gay Montalvo OCUC 

Sra. Maria Àngels Barbarà i Fondevila Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

Sr. Jaume Massó i Cartagena Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

Sr. Jordi Argelaguet i Argemí Centre d’Estudis d’Opinió 

Sra. Cristina Rovira i Trepat Sub-directora general de Producció i Coordinació 

Sr. Josep Sort i Ticó Sub-director general d’Informació i Comunicació 

Sra. Mercè Perelló i Jané Sub-directora general d’Administració i Serveis 
Generals 

 
Ha excusat la seva absència: 

Sr. Xavier Tort-Martorell Llabres Universitat Politècnica de Catalunya 

 

 

Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (10 de novembre de 2016). 
2. Proposta de Programa anual d’actuació estadística de Catalunya per a l’any 2018. 
3. Informe sobre el compliment del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2016. 
4. Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 
A la seu de l’Institut d’Estadística de Catalunya (en endavant Idescat), a les 12.00 hores del 
16 de juliol, comença la reunió del Consell Català d’Estadística (en endavant CCE) en sessió 
ordinària i en fòrum virtual (per mitjà de missatges de correu electrònic), per tractar els punts 
previstos a l’ordre del dia, d’acord amb la convocatòria del secretari i seguint les indicacions 
de la presidenta. Presideix la sessió Anna Cabré, presidenta del CCE. 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova sense modificacions l’acta número 34 de la darrera sessió del CCE, celebrada el 
10 de novembre de 2016, d’acord amb l’esborrany d’acta tramesa amb anterioritat a la 
sessió d’avui. 

 
2. Proposta de Programa anual d’actuació estadística de Catalunya per a l’any 2018 

(PAAE 2018). 
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El PAAE 2018 ha estat elaborat amb la col·laboració dels organismes del Sistema estadístic 
de Catalunya durant el període juliol-octubre de 2017. Una vegada aprovada la proposta del 
PAAE 2018 pel Consell Rector del Sistema Estadístic de Catalunya en la sessió del passat 9 
de juliol, s’informa el Consell Català d’Estadística i posteriorment el conseller competent en 
matèria estadística l’eleva al Govern perquè l’aprovi.  

El nombre total d’actuacions estadístiques programades per al 2018 és de 320, de les quals 
l’Idescat n’assumeix 112. Del total d’actuacions, una mica més de la meitat corresponen a 
departaments de la Generalitat, un 35% a l’Idescat i un 12% a altres entitats territorials i 
agents del sistema estadístic de Catalunya.  

Pel que fa als costos directes estimats, les xifres estan en la línia d’anys anteriors, amb un 
cost directe total d’11,34 milions d’euros i un cost directe mitjà per actuació de 35,46 milers 
d’euros. 

A continuació el director comenta les novetats més destacables de les actuacions 
estadístiques del PAAE 2018, per àmbits: 

Població 
• Estimació de la població centenària (Idescat, SLT) 
• Estadística dels estudis de la població (Idescat, ENS, EMC) 
• Estadística longitudinal de fecunditat (Idescat, SLT) 
• Enquesta de la mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona (TES, Autoritat Territorial 

de la Mobilitat del Camp de Tarragona, Idescat) 
• Enquesta de la mobilitat quotidiana a les Terres de l'Ebre (TES, Institut per al 

Desenvolupament de les comarques de l'Ebre, Idescat) 
• Enquesta de la mobilitat quotidiana a Ponent (Àrea de Lleida) (TES, Autoritat 

Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Lleida, Idescat) 
• Projeccions de població (Idescat) 

Economia 
• Compte satèl·lit del turisme (Idescat, EMC) 
• Estadística de filials d'empreses estrangeres a Catalunya (Idescat) 
• Indicadors dels sectors i  productes d'alta tecnologia (Idescat) 
• Estadística dels comptes de xarxes socials de la Generalitat (VEH) 

Sectors econòmics 
• Estadística de les relacions econòmiques de la Generalitat amb el sector no lucratiu 

(Idescat, VEH) 

Treball i societat 
• Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris (Idescat, AQU) 
• Estadística de qualitat i condicions de treball (TASF, Idescat) 
• Estadística dels alumnes matriculats a l'inici de curs (ENS) 
• Estadística de beques i ajuts als estudis (ENS) 
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• Indicadors internacionals del sistema educatiu (ENS) 
• Enquesta de l'ús del temps (Idescat) 

Condicions de vida i protecció social 
• Enquesta de condicions de vida (Idescat, TASF, IERMB, AMB, Ajuntament 

Barcelona, INE) 
• Estimació territorial de l'Enquesta de condicions de vida (Idescat, IERMB) 
• Estadística econòmica dels serveis d'ajuda a domicili (Idescat, TASF) 
• Estadística de la renda garantida de ciutadania (TASF) 
• Enquesta econòmica dels serveis socials (Idescat, TASF) 

Territori i medi ambient 
• Compte de fluxos materials (Idescat) 

Metodologia i normalització 
• Classificació catalana d’educació (Idescat) 
• Projecte Qualitas (Idescat) 
• Evolució del perímetre de les activitats econòmiques de l’àmbit de la industria (EMC, 

Idescat) 

Registres estadístics i directoris 
• Registre estadístic de població (Idescat) 
• Registre estadístic de territori (Idescat) 
• Registre estadístic d’entitats (Idescat) 
• Plataforma Cerdà (Idescat) 
• Estadística territorial d’empreses i establiments (Idescat) 

Georeferenciació i estadística de base territorial 
• Sistemes de georeferenciació (Idescat, ICGC) 

Indicadors i estadística de síntesi 
• Indicadors de benestar i progrés social (Idescat, VEH) 
• Índex d’igualtat de gènere (Idescat, PRE) 

Difusió i promoció de l’estadística 
• Promoció de l’ús d’informació estadística amb finalitats de recerca i de millora de les 

polítiques públiques (Idescat) 
• Servei d’atenció als usuaris (Idescat) 

 
Finalment el director esmenta que la informació de totes les actuacions estadístiques està 
recollida a la documentació que s’ha lliurat. 
 
Els assistents emeten dictamen previ favorable a la proposta del PAAE 2018 
 
3. Informe sobre el compliment del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 

2016. 
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El director de l’Idescat inicia la seva presentació explicant que aquesta informació es podrà 
consultar a l’adreça següent: 
 
http://www.idescat.cat/pec/2011-2014/?cat=acompliment&paae=2016 
 

El compliment de les actuacions del PAAE 2016 ha estat del 97,8% (es consideren tant les 
actuacions dutes a terme com les dutes a terme parcialment), xifra molt similar als anys 
anteriors, en desplegament del Pla estadístic de Catalunya (PEC) 2011-2016. Del total de 
324 actuacions estadístiques programades l’any 2016, 298 s’han dut a terme, 19 s’han dut a 
terme parcialment i 7 no s’han pogut fer. El director considera satisfactori el grau de 
compliment. 

La presidenta i els membres del CCE es donen per assabentats de l’informe sobre el 
compliment del PAAE 2016. 

Sense cap més intervenció, el secretari del CCE agraeix a tothom la seva assistència. 
 

 

Acords 

1. Aprovar l’acta de la sessió del CCE celebrada el 10 de novembre de 2016. 

2. Emetre un dictamen previ favorable a la proposta de Programa anual d’actuació 
estadística de Catalunya per a l’any 2018. 

3. Els assistents es donen per assabentats de l’informe de compliment del 
Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2016. 

 
La presidenta tanca la sessió a les 12 hores del 17 de juliol del 2018, de la qual, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
Vist i plau 
 
 
 
 
 
Anna Cabré i Pla    Frederic Udina 
Presidenta del     Director de l’Idescat 
Consell Català d’Estadística   Secretari del Consell Català d’Estadística 
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